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 أ  

 مقدمه ناشر

سالگرد تأسیس خانه شهرسازان ایران به عنوان اولین آموزشگاه و    بیستمیف با  رو مصاد سال تحصیلی پیش

مان بر آن بود تا مسئولیت خویش را  سال سعی  20مدرسه تخصصی شهرسازی در کشور است. در طول این  

به خدمت و  داده  انجام  شهرسازی  دانش  بیشتر  هر چه  اعتالی  به  از  نسبت  ایران  شهرسازی  جامعه  رسانی 

بر کالس طریق  دورهگزاری  سایر  و  شهرسازی  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کنکور  برای  آمادگی  های  های 

 ایم. آموزشی مشغول بوده

ها، درآمد داشته است اما هیچگاه کسب  ها، خانه شهرسازان ایران همچون همه کسب و کاردر طول این سال

وزشگاه تخصصی شهرسازی ایران، همواره  ، بلکه آرمان اصلی در اولین و بزرگترین آم ه درآمد هدف اصلی نبود

باشد، و بدین  ارائه خدمات آموزشی باکیفیت همراه با گسترش عدالت آموزشی در جامعه شهرسازی کشور می

سال این  در  بودهمنظور  متعهد  بهره ها  ضمن  شده  حاصل  مالی  تأمین  با  و  ایم  باسابقه  اساتید  از  گیری 

ها، به  سایر کالس   ای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری یا ز آمادگی برها اعم اکارآزموده برای برگزاری کالس 

رایگان   آموزشی  در کالس بارائه خدمات  شرکت  امکان  روی  هر  به  که  افرادی  ندارند،  رای  را  آموزشی  های 

 همت بگماریم.

به بهبود    ما در تالشیم تا هر ساله بر تعداد و کیفیت خدمات ارائه شده خانه شهرسازان ایران افزوده شود و

 مداوم آن باور داریم تا از این رهگذر به رضایتمندی شما دست یابیم.
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 زبان عمومی وتخصصی 

PART 01: VOCABULARY 

-1 The problem was really difficult, so I couldn't .......... the answer. 

1) work out     

2) check in    

3) head to    

4) depend on 

-2  Researchers claim the new discovery is a major ......... in the fight against 

malaria. 

1) consequence    

2) invention    

3) competition 

4) breakthrough 

-3  It is necessary that nitrogen be ........ in the soil for plants to grow. 

1) existed   

 2) present    

 3) nearby    

 4) filled  

-4 Metals such as silver and iron are good ....... of electricity. 

1) conductors    

2) guide    

3) current    

4) director 

-5  John hopes to move into our building as soon as an apartment becomes ……. . 

1) vacant  

2) regular     

3) occupied   

4) open  

-6  Our library`s regulations …….. the borrowing of more than four books at a time. 

1) promote   

 2)  prohibit   

 3) support   

 4) agree  

-7  Be ……. . If you are not , we will have to go to the movies without you. 

1) punctual    

2) ready   

3) accurate    

4) careful  

-8  Mary ..... my answer to the question until I showed her showed her proof 

1) differed  
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2) agreed with 

3) disputed    

4) accepted 

-9  If you want to pass that exam, I..…. you to start studying for it immediately. 

1) suggest         2) push       3) convince        4) advise  

-10  When we go on vacation, I want to…………. some time fishing. 

1) waste         2) spend              3) lose        4) remember  

 

PART 02: CLOZE PASSAGE 

The Tan Tock Seng hospital, for example, remains an important place today …(11)... people with 

infectious diseases. …(12)…. today, the schools of Lee Kong Chain built in Singapore still …(13)…. to 

fulfill his vision of educating young people. …(14).… both these men died many years ago, …(15)… 

they did with their money is still a blessing to many people. 

-۱۱  1) by  2) near  3) for  4) next to 

-۱۲   1) Although  2) Until 3) Because  4) Due  

-۱۳   1) meet 2) make 3) occur 4) exist  

-۱۴   1) Although  2) Since 3) Therefore  4) As  

-۱۵   1) thus  2) that 3) what 4) so 

 

PART 03: READING COMPREHENSION 

Passage 1 

Countries may contain several culture regions within their borders. Often, these culture regions are 

based on ethnic groups. An ethnic group is a group of people who share a common culture. 

Members of ethnic groups often share certain culture traits, such as religion, language , and even 

special foods. Some countries are home to a variety of ethnic groups. For example, more than 100 

different ethnic groups live in the East African country of Tanzania. Countries with many ethnic 

groups are culturally diverse. Cultural diversity is the state of having a variety of cultures in the same 

area. While cultural diversity creates an interesting mix of ideas, behaviors and practices, it can also 

lead to conflict. 

 

-16 According to the passage , all of the following are mentioned as examples of 

culture traits except …… . 

1) religious beliefs   

2) food habits  

3) genetic roots 

4) language  

-17 A culturally diverse country contains ……….. . 

1) some culturally similar groups   

2) many modern and ancient places  

3) many different ethnic groups   

4) a variety of strange people  

-18 In line 8, " it " refers to …………. . 

1) Tanzania   
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2) cultural diversity   

3) an interesting mix  

 4) area   

-19 The paragraph following the passage most probably discusses ……….. . 

1) the conflicts arising from culture diversity. 

2) the needs of a culturally diverse society. 

3) why some countries are culturally diverse. 

4) how scientists study cultural diversity. 

-20 The passage mainly discusses ………….. . 

1) how culture regions are formed 

2) what cultural diversity is 

3) where Tanzania is located 

4) where ethnic groups live 

 

Passage 2 

In the National Forest of West Virginia, scientists have a mystery to solve : the mystery of the 

missing plant nutrients, which are substances in the soil that plants need to grow. For several years, 

the trees there have not grown as well as they should. Soil scientists believe that the soil is missing 

many of the important nutrients that the trees and other plants there need to grow. They have 

conducted many years of research to determine why the nutrients are disappearing and why the 

trees are not growing like they should. 

Mary Luck was one of the scientists who worked to solve the mystery of the missing nutrients in the 

forest. She gathered samples of the soil and tested the soil for important nutrients. She saw that the 

soil had very low levels of plant nutrients. Such as magnesium and calcium. If these nutrients are not 

in the soil ,the trees cannot grow well. She wondered why the soil had such low levels of these 

nutrients. After a little more research, She developed the hypothesis that air pollution from nearby 

factories has been putting certain chemicals, like acids, in the environment that are removing the 

nutrients from the soil. 

 

-21 In line 3 , " they " refers to ……….. . 

1) substances  

2) scientists   

3) trees  

4) nutrients 

-22 Mary Luck most probably is a ………….. . 

1) soil scientist  

2) chemical scientist   

3) food scientist   

4) climate scientist 

-23 According to Paragraph 2 , trees and other plants cannot grow well if ……. . 

1) they do not have deep roots.   

2) they are surrounded by other plants. 

3) the humidity level is too high .  

4) the soil is poor in calcium and magnesium. 

-24 It can be inferred from Paragraph 2 that the acidity of soil ………. . 
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1) can be produced by some nutrients. 

2) reduces its ability to hold nutrients. 

3) is one of the causes of air pollution. 

4) improves its physical properties. 

-25 Which of the following best describes the organization of the passage? 

1) Presentation of two different views about the nature of a mystery. 

2) Presentation of facts about the size of National Forest. 

3) Discussion of steps involved in the analysis of soil samples. 

4) Description of mystery followed by a possible explanation  

 

Passage 3 

A plant needs to transport water, minerals, food, and other materials from one part of it`s body to 

another. In general, water and minerals are taken up by the bottom part of the plant, while food is 

made in the top part. but all of the plant`s cells need water, minerals, and food. In small plants, 

materials can simply move from one cell to the next. This is why they are small. But larger plants 

need a more efficient way to transport materials farther, from one part of the plant to another. 

These plants have transporting tissue called vascular tissue. It consists of tube-like structure inside a 

plant through which water, minerals, and food move. 

 

-26 In line 2, "taken up" is closest in meaning to....... . 

1) absorbed    

2) released   

3) stored   

4) controlled  

-27 It can be inferred from the passage that some plants cannot grow tall because they ..... 

1) cannot make their own food. 

2) do not get enough sunlight. 

3) are sensitive to food shortage. 

4) have no vascular system. 

-28 The vascular tissue ........ . 

1) keeps the plant upright and standing 

2) carries materials through the plant 

3) absorbs water from the soil 

4) connects plant cells together 

-29 In line 7, ''which'' refers to...... 

1) structures   

2) small plants  

3) materials    

4) large plants 

-30 The passage mainly discusses....... 

1) how some plants make their own food. 

2) how materials are transported in plants. 

3) why plant cells need nutrients and water. 

4) what nutrients small and large plants need. 
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  مباحث عمومی شهرسازی ایران  

اولین بار گرایش به سرمایه گذاری در زمین و ملک در ایران مربوط به کدام دوران است؟ -31  

 ( بعد از انقالب ۴ ( پهلوی   ۳ ( صفويه ۲ ( قاجاريه ۱

ه در مفاهیم تاریخی در دوره قاجار بر مبنای دگرگونی کدام شرایط می باشد؟تحول عمد-32  

تغیر شرایط تاریخی درونی (1  

تغیر شرایط برونی (2  

تغیر شرایط تاریخی جدید (3  

تغیر سرمایه داری غیر وابسته  (4  

کدام گونه از شهرها در دوره قاجار رونق می یابند؟ -33  

(شهرهای مقدس و مذهبی ۱  

که موقعیت مکانی و دسترسی مطلوبی دارند  (شهرهايی۲  

(شهرهای نوبنیاد۳  

(شهرهايی که از ديرباز نقش بازرگانی داشته اند۴  

نطفه سبک تهران با شروع تاثیرپذیری ایران از اروپا در زمان حکومت کدام پادشاه بسته می شود؟ -34  

 ( رضاشاه ۴ ( آقامحمدخان   ۳ ( ناصرالدين شاه ۲ ( فتحعلی شاه ۱

دان اصلی شهر در دوره قاجار کدام یک از گزینه های ذیل بوده است؟ می-35  

 ( میدان مشق ۴ ( سبزه میدان  ۳ ( میدان ارگ۲ ( میدان توپخانه۱

کدام مجموعه،نشانۀ به کارگیری سبک تهران به عنوان مکمل مکتب اصفهان در شهرهای بزرگ ایالتی است؟ -36  

(مجموعه گنجعلی خان کرمان ۱ زد (میدان خان ي ۲   

(مجموعه ابراهیم خان کرمان ۳ ۳و ۲(موارد۴   

کدام خیابان دوران قاجار،محور عمده تاسیسات و تجهیزات شهری بوده است؟ -37  

 ( خیابان باب همايون ۴ ( خیابان مريضخانه  ۳ ( خیابان الله زار۲ ( خیابان عالالدوله۱

تا چه سالی است؟ 1386افق طرح جامع جدید تهران مصوب -38  

۱ )۱۴۰۰ ۲ )۱۴۰۵ ۳ )۱۴۰6   ۴ )۱۴۱۰ 

کدام دسته از طرح ها بصورت کدهای طراحی،نقشه،نوشته ها و دستورات می باشد؟ -39  

(طرح های موضعی ۱ ( طرح های موضوعی ۲   

موضوعی -( طرح های موضعی ۳ ( طرح های هادی ۴   

در شهر، راه ها چند درصد از کل مساحت شهر را در بر می گیرند؟-40  

 درصد۱۰( ۴ درصد  ۱۵( ۳ صددر۲۵( ۲ درصد۵۰( ۱

این جمله متعلق به کدام یک از اندیشمندان ذیل می باشد؟ -41  

"آخرین دستاورد تمدن،توانایی انسان در پر کردن هوشمندانه ایام فراغت است"  

 ( راينهارد باومايستر ۴ (ابنزر هاوارد  ۳ ( برتراند راسل ۲ ( جوزف اشتوبن ۱
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هاد شده برای کشورهای در حال توسعه چند متر مربع است؟ استاندارد سرانه فضای سبز پیشن-42  

 متر مربع 25-20( ۴    متر مربع16(۳ متر مربع 12-7( ۲ متر مربع  2-2/5( ۱

اصالحیه ی کدام یک از قوانین و مقررات شهرسازی است؟  1320قانون توسعه معابر -43  

۱۳۱۸(آيین نامه پیش آمدگی در گذرها ۱ ۱۳۱۲( تعريض و توسعه معابر۲   

۱۳۰۹( قانون شهرداری ها ۳ (آيین نامه ساختمانی شهر تهران ۴   

نخستین اقدام در زمینه ایجاد تمرکز در فعالیت های برنامه ریزی شهری کدام مورد و در کدام برنامه عمرانی روی داد؟-44  

برنامه عمرانی سوم  -۱۳۴۳(تاسیس وزارت وآبادانی و مسکن۱  

برنامه عمرانی دوم  -۱۳۳6زارت کشور(تاسیس دفتر فنی طرح های هادی در و۲  

برنامه عمرانی سوم  -۱۳۲۴ترومن ۴(تاسیس نهاد شهرسازی در سازمان اصل  ۳  

برنامه عمرانی اول  -۱۳۲7(تاسیس سازمان برنامه و بودجه ۴  

قانون تملک آپارتمان ها مصوب چه سالی است؟ -45  

۱ )۱۳۴۴ ۲ )۱۳۴۵ ۳)۱۳۴7   ۴ )۱۳۵۰ 

ان همزمان با کدام برنامه عمرانی قبل از انقالب و توسط کدام نهاد تهیه شد؟طرح های جامع شهری در ایر-46  

وزارت مسکن و شهرسازی  -(برنامه سوم عمرانی۱  

وزارت مسکن و شهرسازی   -(برنامه چهارم عمرانی۲  

شورايعالی شهرسازی و معماری  -( برنامه سوم عمرانی۳  

ی شورايعالی شهرسازی و معمار -( برنامه چهارم عمرانی۴  

در کدام دوره طبقه ای جدید موسوم به دبیران شکل گرفت ) این طبقه جایگاهشان در شهر ها بود(؟-47  

 ( هخامنشیان ۴ (ساسانیان   ۳ ( اشکانیان۲ ( سلوکیان۱

شروع شهرنشینی بطئی در ایران همزمان با کدام واقعه در جهان است؟-48  

(جنگ جهانی اول ۱ ( جنگ جهانی دوم ۲   

ه (انقالب فرانس۳ (انقالب صنعتی ۴   

ایجاد شهرهای مهم در زمان حکومت پادشاهان هخامنشی جنبه ی.......................داشت. -49  

مذهبی -(اداری۱ سیاسی-(اداری۲   

سیاسی-(نظامی۳ اداری -(نظامی۴   

کدام یک از گزینه های زیر در تغیر شکل شهرها نقش دارد؟ -50  

(حرکت های جمعیتی ۱ (پويش اقتصادی۲   

الت اجتماعی(عد۳ ۲و ۱(گزينه۴   

تعریف ذیل کدام نوع از برنامه ریزی می باشد؟-51  

"فرایندی است که به وسیله ی آن برای تحقق یک راهبرد مشخص، دسته ای از فعالیت های مرتبط تعریف می شود. "  

(برنامه ريزی راهبردی ۱ ( برنامه ريزی تاکتیکی۲   

( برنامه ريزی عملیاتی۳ ن  ( برنامه ريزی کال۴   

تفکیک زمین در خارج از محدوده های شهری به چه روشی انجام می گیرد؟ -52  

(شیوه غیر رسمی تفکیک زمین ۱  
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( شیوه رسمی تفکیک زمین ۲  

(بنا به شرايط می تواند به روش های متفاوتی انجام شود۳  

(هیچکدام ۴  

کدام یک از گزینه های   "پشت به معبر شده است  زمینی که به طور ممتد در کنار جاده ای قرار گرفته و مانع دسترسی قطعات"-53

 ذیل می باشد؟

 ( زمین نواری ۴ (زمین دو بر ۳ ( زمین سه بر ۲ ( زمین پرچمی ۱

ن  فضا زمانی برای ما دارای هویت خواهد بود که بتوانیم آن را موجودی...................و...................و همچنین خود نیز به عنوا-54

.................در آن فعالیت کنیم. موجودی........  

عینی-(مستقل و ذهنی۱ دهنی-( مستقل و ذهنی۲   

عینی-(مستقل و عینی۳ ذهنی -( مستقل و عینی۴   

احداث خیابان در تهران پس از احداث کدام یک از گزینه های ذیل آغاز شد؟-55  

 ( میدان مشق ۴ (میدان توپخانه۳ ( ارگ۲ ( سبزه میدان۱

ماری و طراحی شهریمبانی نظری مع    

ابل بیانگر کدام یک از گزینه های ذیل است؟ تصویر مق-56  

(انواع مختلف خبر ۱  

(دريافت اخبار به وسیله اندام های حسی ۲  

(عوامل مزاحم در فرايند انتقال اطالعات۳  

(انواع کانال های طبیعی و مصنوع برای دريافت پیام۴  

د؟تصویر مقابل کدام قانون را بیان می کن-57  

(قانون زياده نمايی ۱ ( قانون مجاورت ۲   

(قانون بسته بودن ۳ ( قانون مشابهت ۴   

مناسب بودن هر کانال برای هر پیام،تابع....................است. -58  

 ( محتوی و میزان بداعت پیام۴ (نوع پیام ۳ ( فرستنده پیام۲ ( گیرنده پیام ۱

ه است،تابع کدام یک از عوامل زیر است؟ ادراک انسان از محیطی که دور و بر خودش ساخت-59  

(سبک معماری ۱ ( فرهنگ ۲     

(محتوی اطالعاتی باال ۳ ( ارزش زيباشناختی بیشتر ۴   

کدام نوع باغ است؟  بیانگرتصویر مقابل  -60  

 

(باغ انگلیسی ۱ ( باغ فرانسوی ۲   

(باغ چینی۳ (باغ مصری ۴   

های ذیل است؟ درکدام یک از گزینه فضاییتصویر مقابل بیانگر نظم -61  

(نظم فضايی در رم باستان۱ ( نظم فضايی در مصر باستان۲   
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کدام نظریه پرداز معتقد است که هنر به طور کلی و معماری به طور خاص نشان دهندۀ نظام معتبر ارزش گذاری در هر دوره  -62

 است؟ 

 (آلدورسی۴ (لوکوربوزيه ۳ ( پوزنر۲ نر ( اتو واگ ۱

با کشف کدام اصل انسان خودش را در مرکز معماری قرار می دهد و معماری دیگر در صدد حکمرانی بر انسان نیست بلکه  -63

 برعکس. 

 (اصل مقیاس انسانی ۴ (اصل مرکزيت۳ ( اصل پرسپکتیو۲ ( اصل نسبت طاليی۱

کشور واقع شده است؟ تصویر مقابل کدام میدان و در کدام -64  

ايتالیا-(میدان دل پوپولو ۱ فرانسه -(میدان سن مارکو ۲   

فرانسه -( میدان دل پوپولو ۳ ايتالیا-( میدان سن مارکو ۴   

بیانگر چه نوع فضایی است و هوادار این نوع فضا در کدام یک از گزینه های ذیل آمده است؟ زیرتصویر -65  

 

 

 

 

 

گروپیوس -(فضای چند عملکردی۱ گروپیوس -ای محرک(فض۲   

هرمان هرتس برگر -( فضای چند عملکردی۳ هرمان هرتس برگر -( فضای محرک ۴   

را می توان در ............مشاهده نمود.  "فضای مرکزی"خالص ترین نمونه -66  

 (کلیسای سانتاسابینا ۴ (پانتئون ۳ ( پارتنون ۲ (کلیسای اياصوفیه ۱

ی است میان.........و...........و از خصوصیات اصلی این سبک..............است. سبک مانیریسم یا اطوارگرایی حلقه اتصال-67  

تنش و ايهام -(رومانسک و گوتیک ۱ تعادل و هماهنگی-( رنسانس و باروک ۲   

تنش و ايهام -( رنسانس و باروک ۳ تعادل و هماهنگی -( رنسانس و مدرنیزم۴   

ا قرار دارد؟ اولین نمایشگاه بین المللی چه نام دارد و در کج-68  

لندن -(ژرژ پمپیدو ۱ لندن -( کريستال پاالس۲   

پاريس-( ژرژ پمپیدو ۳ پاريس -( کريستال پاالس۴   

"فرم تابع عملکرد است."این جمله از کیست:-69  

 (سالیوان۴ (برنهايم ۳ (ريچاردسون ۲ (جنی ۱

را به چه سبکی ساخته است؟ "خانه آبشار"و"خانه روبی"رایت دو ساختمان-70  

ارگانیک (معماری ۱ ( سبک بین الملل ۲   

( مکتب شیکاگو۳ ( سبک تنديس گرايی۴   

( نظم فضايی در يونان باستان۳ ( نظم فضايی در هند باستان۴   
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اثر کیست؟"صحبت های کودکستانی"کتاب-71  

 (سالیوان۴ (لوکوربوزيه ۳ (واگنر ۲ (برنهايم ۱

در کدام سبک تعادل جایگزین تقارن شده است؟ -72  

 (سبک بین الملل ۴ (سبک تنديس گرايی ۳ (سبک د اشتايل ۲ (سبک آرت دکو۱

مله از کیست: این ج-73  

"اگر موفق شویم که صنعت را جلو ببریم،تمام مسائل اقتصادی،اجتماعی،تکنولوژیک و هنری حل خواهد شد."  

 (مارينتی ۴ (میس ونده رو ۳ (سنت الیا ۲ (لوکوربوزيه ۱

جمله های مقابل به ترتیب متعلق به کدام معمار می باشد؟ -74  

-Less is more 

-Less is bore 

-More is more 

-More is different 

فیلیپ اندرسون-رابرت ونتوری-چارلز مور-(میس وندروهه۱  

فیلیپ اندرسون -چارلز مور  -رابرت ونتوری  -( میس وندروهه۲  

دنیل برنهايم -چارلز مور  -رابرت ونتوری  -( میس وندروهه۳  

دنیل برنهايم -رابرت ونتوری -چارلز مور-( میس وندروهه۴  

 

 

ساختمان و چه سبکی است؟  تصویر مقابل بیانگر کدام-75  

آرت دکو -آلن-(برج کرايسلر ۱ آرت دکو -لمب-( برج امپاير۲   

های تک -لمب -( برج کرايسلر ۳ های تک  -آلن -( برج امپاير۴   

 

 

 

 

 

 

ساختمان شهرداری پرتلند توسط کدام معمار طراحی شده است؟ -76  

 (هیداک۴ (گريوز۳ (مه ير ۲ (آيزنمن۱

عنوان سطح پنهان و فراموش شدۀ ساختمان فرض می شود؛ولی در ساختمان های سبک...........بام در اکثر ساختمان ها،بام به -77

 نمای پنجم بناست. 

 (سبک بروتالیسم ۴ (سبک های تک ۳ (سبک مینیمالیسم ۲ (سبک بین الملل ۱

کدام سبک معتقد است که معماری در هر زمان و مکان باید اکنونیت داشته باشد؟-78  

 (سبک بین الملل ۴ (سبک اکسپرسیونیسم ۳ (سبک تنديس گرايی ۲ شن (سبک ديکانستراک ۱

اگر در معماری مدرن فرم تابع عملکرد است،در معماری گذشته فرم تابع.................است. -79  

 (سبک ۴ (ارزش های حاکم بر جامعه۳ (اقلیم ۲ (فرهنگ ۱

 باشد؟ایده موثر مطرح شده در کدام اثر معماری صحیح نمی -80



   

 

11 

ای: ايده کمتر، بیشتر است. خانه شیشه (۲  ساووا: ايده خانه ماشینی است برای زندگی ويال (۱  

خانه مادر ونچوری: ايده خانه، خانه است.  (۳ معبر پارتنال: ايده بیشتر، بیشتر است.  (۴   

 تاریخ شهرسازی و معماری 

ملی بر اساس جهان بینی نوین در شهرسازی پدیدار در پی چیرگی آریایی ها بر هند، کدام مورد به عنوان پایه ای نظری و ع -81

 شد؟

( هارمیکا ۱ مانداال  ( ۲    چلیپا( ۳   ( استوپا۴    

به ترتیب فرم و بافت شهرهای مصری نظیر تل العمارانه و کاهون چگونه بوده است؟  -82  

ارگانیک  -( پراکنده۱ ارگانیک -خطی ( ۲   شطرنجی  -خطی ( ۳  شطرنجی -( پراکنده۴    

ام تمدن های اولیه زیر به نوعی شاهد احداث دیوار و حصار به دور شهرها هستیم به جز : در تم -83  

( مصر ۱ چین ( ۲    هند ( ۳  ( بین النهرين ۴    

اسکان های نوبنیاد و یا شهرهای بومی که با روم متحد شده و از موقعیت و مزایای کامال رومی بهره مند بودند، در زمان   -84

ام، نامیده می شدند؟امپراتوری روم به چه ن  

( کلینا۱ دومیوس ( ۲    میونیسپا ( ۳  ( سیويتاتس ۴    

کدام یک از متفکرین زیر اعتقاد داشته در گذشته شهر شرقی نداشتیم و علت آن را چه می دانست؟  -85  

گوردن چايلد، به دلیل عدم تشکیل نیرو کار در شهرهای شرقی ( ۱  

طبقه در شهر شرقی  ( لوئیز مامفورد، به دلیل عدم وجود مفهوم۲  

( پرفسور هوپ، زيرا با مفهوم شهروند در شرق مواجه نیستیم۳  

( ماکس وبر، چون با مفهوم شهروند در شرق مواجه نیستیم۴  

برخی از متفکرین شهری با استناد به تظریه اقتصادی شهرها، موضوع مازاد محصوالت کشاورزی را رد کرده و اعتقاد دارند   -86

م بر مازاد محصوالت کشاورزی است،شهری که آنها به عنوان نمونه از آن یاد می کنند کدام است؟ پیدایش شهرها مقد  

 اور  (۲  چاتال هیوک  (۱

 کاهون  (۴ تئوچه تیتالن ( ۳

در کدام دوره از تاریخ بشر، شاهد شکل گیری روستاها و یکجا نشینی هستیم؟  -87  

دوران پارينه سنگی  (۲                                                         عصر برنز (۱  

( دوران نوسنگی۳ عصر هومری     (۴   

مفهوم شهروند برای اولین بار در کدام تمدن مطرح شد؟  -88  

  تمدن روم  (۲ تمدن بین النهرين  (۱

 تمدن هند  (۴ تمدن يونان( ۳

تپه اولیه شهر یونانی و قلب تپنده شهریونانی به ترتیب کدام است؟ -89  

 آگورا  -آکروپلیس  (۲ آکروپلیس                                                                   -آگورا (۱

 آکروپلیس -تمنوس  (۴ آگورا  –تمنوس  ( ۳

مهمترین تفاوت بین هنر یونانی و رومی در چیست؟ -90  

جنس مصالح بنا  (۱ تقارن  (۲   
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شکل بنا  (۴                                       مقیاس بنا                           ( ۳  

مستند ترین مرکز تمدن هاراپا کدام شهر بوده و در کجا واقع شده است؟  -91  

پاکستان                 -هاراپا( ۱

         

پاکستان        -موهنجودارو( ۲

                   

هند              -موهنجودارو( ۳

             

هند                   -اهاراپ( ۴

         
 شکل پایین نقشه عمومی کدام شهر است؟ -92

 اور (۱

 هاراپا (۲

 اريحا (۳

 موهنجودارو  (۴

 

اوج گرایشات فضاسازی و احداث محورهای اصلی و عناصر مسلط بر فضا برای تنظیم بهتر منظر شهری را در کدام یک از   -93

توان مشاهده کرد؟شهرهای یونانی می  

 پرينه (۴ میلتوس  (۳ ون پرگام (۲ آتن  (۱

یک از شهرهای زیر دست داشته است؟ ریزی کدامهیپوداموس در طرح و برنامه -94  

میلتوس  -پیرائیوس  (۱ پرينه  -میلتوس (۲   

الینتوس -دورااورپوس  -( ملینوس۳ پیراتیوس  -پرينه -آتن  (۴   

در کدام دوران مشارکت شهروندان در امور کشور بیشتر وجود داشته است؟  -95  

۱) وم امپراطوری ر  ( يونان هلنی۲  ( روم جمهوری ۳  ( يونان هلنیستی۴   

توان به یک »گونه« تبدیل نمود، چه کسی است؟ نویسنده کتاب »گزارش به لنارک« که اعتقاد داشت همه افراد را می -96  

( شارل فوريه ۱ ( اتین کابه  ۲  ( رابرت اوئن ۳  ( آندره گودن ۴   

ها« در دو تمدن یونان و روم صحیح است؟ایی ساختمانکدام گزینه در ارتباط با »جانم  -97  

( در تمدن يونان نظم مصنوعی ساختمان بر تنظیم طبیعی محیط چیره بوده است. ۱  

ها در امپراطوری روم بیشتر بر اساس نظم نمادين حاکم شکل گرفته است تا تبعیت از محیط. ( جانمايی ساختمان۲  

قیاس با يونان، کامالً وابسته به محیط بوده است. ( معماری و شهرسازی روم باستان، در ۳  

کرده است.  ها نسبت به يکديگر را، وضع توپوگرافیک زمین مشخص می ( هم در يونان و هم  در روم، موقعیت ساختمان۴  

ای شهری و  کاربرد استوانه، نیم استوانه، نیم کره و منشورهای بیضوی در تقابل با فرم های چهارگوش در شکل گیری محیط ه -98

 بناهای معماری کدام تمدن زیر نقش اصاسی داشته است؟

يونان( ۱ ( مصر ۲  ( چین ۳  ( روم ۴   

در تمدن روم باستان، کدام گزینه زیر را میتوان معادل بلوک امروزی قرار داد؟ -99  

اينسوال ( ۱ ( ويسی ۲  ( ايتینرا۳  ( دومیوس ۴   

اید، در کدام عرصه جمعی شهر شکل میگیرد؟ اولین رگه های دموکراسی جهت تبادل آزادانه عق -100  

۱)  آگوراهای يونانی 

۲)  فروم های رومی  

پیاده راه های بريتانیايی ( ۳  
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( پله های اسپانیايی شهر رم ۴  

قلعه تاریخی شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق، مشابه ساختار کدام شهر باستانی است؟  -101  

( ممفیس۱ ( چتل هويوک ۲  ( بابل ۳  ( اور ۴   

باشد؟ ترین شهر شناخته شده سومری می کدام گزینه بزرگ -210  

( آکد ۱ ( بابل ۲  ( انشان ۳  ( اوروک ۴   

روم در زمان اگوستوس و براساس تقسیم بندی های منطقه ای ، به چند منطقه تقسیم شد؟  -103  

منطقه   ۱۲( ۴                         منطقه ۱۴(  ۳( شانزده منطقه                          ۲( هجده منطقه                      ۱  

کدام گزینه اصلی ترین و مهم ترین تفاوت بین شهرهای تمدن یونان و هند است؟ -104  

سیستم دفع فاضالب و زباله  (۱ وجود گرمابه  (۲   

طرح شطرنجی( ۳ حصارشهری  (۴   

مهمترین تفاوت میان تمدن بین النهرین و یونان کدام گزینه است؟ -105  

ت در ماهیت پیدايش دولت شهرها تفاو (۱ عامل غارت و دفاع  (۲   

تقسیم کار اجتماعی در مقابل وحدت اجتماعی کار( ۳ معابد مذهبی  (۴   

 تحلیل فضاهای معماری و شهری

از کیست؟  "طراحی شهری طراحی فضای بین ساختمان هاست"این تعریف-106  

 (جان لنگ ۴ (کالرنس اشتاين ۳ (معماران منظر۲ (معماران۱

در کدام یک از پروژه های ذیل طراحی شهری به مفهوم برنامه ریزی طرح کالبدی شهر از همان پله نخست می باشد؟-071  

 (کانبرا ۴ (برازيلیا ۳  (ولوين ۲  (لچ ورث ۱

طبق تعاریف متقدم طراحی شهری،هدف غالب طراحی شهری..........محیط شهری است. -108  

(ارتقاء کیفیت های عملکردی ۱ کیفیت های زيبايی شناختی وذهنی ( ارتقاء ۲   

( ارتقاء کیفیت های عملکردی و زيبايی شناختی ۳ ( ارتقاء کیفیت های عملکردی و ذهنی۴   

کدام معمار مقوله شهر را به عنوان یک اثر هنری و فضاها و ابنیه مهم و یادمانی آن را نیز همچون مصنوعات هنری معرفی می  -109

 کند؟

 (بارنت۴ (کامیلوسیته ۳ (کوين لینچ ۲ (آلدورسی۱

از نظر جان لنگ مناسب است که طراحی شهری را به عنوان...........توصیف کنیم. -110  

 (فرايندگرا ۴ (خردگرا ۳ (مسئله گشا ۲ (راه حل گرا ۱

اثر کیست؟  "کوالژ شهر"کتاب -111  

 (گوردن کالن۴ (اشپرای ريگن ۳ (دانلد اپلیارد ۲ (کالین رو ۱

ذیل صحیح است؟ کدام یک از گزینه های-112  

(طراحی شهری توماً يک فرآورده و نیز يک هدف است. ۱  

( طراحی شهری توماً يک فرآيند و نیز يک رويه است. ۲  

( طراحی شهری توماً يک فرآيند و نیز يک هدف است. ۳  

( طراحی شهری توماً يک فرآورده و نیز يک رويه است. ۴  
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ل مستقیم خود............آن فضا هستند و یا محصول.................که آگاهی  از نظر کوین لینچ محیط های شهری خوب،یا محصو-113

 دقیق از نیازها و ارزش ها داشته اند.

متخصصان -(تولیدکنندگان۱ استفاده کنندگان-( متخصصان ۲   

متخصصان  -( استفاده کنندگان۳ تولیدکنندگان -( استفاده کنندگان۴   

راحی شهری؛ در آن نیاز ها،اهداف و توانایی های تمام گروه های جمعیتی نه صرفاً گروه  به تعبیر اپلیارد در کدام نوع ط-114

 قدرتمند در نظر گرفته می شود؟ 

(طراحی شهری تمام عیار ۱ ( طراحی شهری منفعل ۲   

( طراحی شهری کثرت گرا ۳ ( طراحی شهری فعال ۴   

در طراحی شهر سخن می گوید؟ از چه موضوعی"راه بی زمان ساختن"کریستوفر الکساندر در کتاب -115  

(توجه به ساختار اصلی مشبک شهر ۱ (توجه به ساختار فرعی شهر ۲   

( مشارکت شهروندان ۳ ( متخصصان ۴   

این تعریف از حمید شیروانی کدام خصیصه از طراحی شهری را ترسیم می کند؟-116  

منظر،برنامه ریزی شهری ،مهندسی عمــران  طراحی شهری حوزه ای است چند رشته ای و مرکب که رشته های معماری،معماری"

"،حمل و نقل شهری ،روان شناسی ،اقتصــاد ،معامالت امالک و مستغالت،حقوق و تخصص های دیگر را در بر می گیرد.   

(خصیصۀ عملکردی بودن ۱ ( خصیصۀ هنری بودن ۲   

( خصیصۀ همه شمولی ۳ ( خصیصۀ میان رشته ای بودن ۴   

آیند دو مولفه است: دریافت انسان از فضا بر -117  

ادراک ذهنی -(ادراک عینی۱ ادراک ذهنی-( ادراک حسی۲   

ادراک حسی -( ادراک عینی۳ ادراک فضايی-( ادراک ذهنی۴   

در کشورهای در حال توسعه،توجه عمده به کیفیت های..........طراحی شهری است. -118  

 (هیچکدام ۴ (عملکردی ۳ (زيست محیطی ۲ زيبايی شناختی -(تجربی۱

یفیت مورد توجه در طراحی شهری دوران جنینی کدام یک از گزینه های ذیل است؟ ک-119  

(مولفه زيبايی شناختی عینی ۱ (مولفه عملکردی ۲   

( مولفه زيبايی شناختی ذهنی ۳ (مولفه زيست محیطی ۴   

. تولد رشته طراحی شهری به عنوان یک رشته دانشگاهی در سال........و در دانشگاه.........می باشد-120  

دانشگاه هاروارد -۱۹۲۹(۱ دانشگاه پنسیلوانیا  -۱۹6۰(۲   

دانشگاه پنسیلوانیا -۱۹۲۹(۳ دانشگاه هاروارد  -۱۹6۰( ۴   

زیبایی شناختی ذهنی در کدام دوره از تکامل طراحی شهری صورت می گیرد؟-توجه به مولفه تجربی-121  

 (دوران بلوغ ۴ (دوران نوجوانی ۳ (دوران کودکی ۲ (دوران نوزادی ۱

سه اصل زیست محیطی که یان بنتلی در کتاب محیط های پاسخده اضافه کرد در کدام یک از گزینه های ذیل آمده است؟-212  

کاهش دمای کره زمین-تقلیل آلودگی-(انرژی کارايی۱  

انرژی کارايی  -تقلیل آلودگی -(حفظ اکوسیستم۲  

انرژی کارايی -حفظ اکوسیستم -( کاهش دمای کره زمین۳  

کاهش دمای کره زمین  -حفظ اکوسیستم -انسانی (حفظ منابع۴  
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کدام مولفه طراحی شهری دربرگیرنده خصوصیات کاربری زمین،شبکه معابر،زیرساختارهاست؟ -123  

( مولفه زيبايی شناختی )عینی( ۱ ادراکی(-( مولفه زيبايی شناختی)ذهنی۲   

( مولفه عملکردی ۳ ( مولفه زيست محیطی ۴   

فرد حضور دارند،کیفیت های متعلق به کدام یک از گزینه های ذیل می باشد؟ "ضمیر "یا  "خود"کیفیت هایی که در درون -124  

 (عرصه فردی ۴ (عرصه حسی ۳ (عرصه عینی ۲ (عرصه ذهنی ۱

در کدام دیدگاه،کیفیت طراحی شهری به مثابه کیفیت و صفتی که ذاتی محیط کالبدی است و به شکل مستقل از ناظر وجود -125

ود؟ دارد تلقی می ش   

( ديدگاه نام گرا ۱ ( ديدگاه ذات گرا ۲   

( ديدگاه پديدار گرا ۳ ( هیچکدام ۴   

کیفیت های خوانایی،غنای حسی،رنگ تعلق متعلق به کدام یک از مولفه های ذیل می باشد؟ -126  

( مولفه عملکردی ۱ زيبايی شناختی -( مولفه تجربی۲   

( مولفه زيست محیطی ۳ ( هیچکدام ۴   

م اندیشمند بر پایه اصول سوسیالیستی است؟ شهر پیشنهادی کدا-127  

اوئن -( نیوهارمونی۱ تونی گارنیه-( شهر صنعتی۲   

فوريه -(فاالنستر۳ متیس -(آمانا۴   

کدام یک از افراد زیر هوادار شهر از پیش طراحی شده بود؟-128  

 (اشتوبن ۴ ماتا -(ای۳ (گدس ۲ (آنوين۱

ند؟ رابرت اوئن طبقه مولد جامعه را چه کسانی می دا-129  

 (هیچکدام ۴ (صنعتگران ۳ (روحانیون ۲ (انديشمندان۱

مرتبط با کدام یک از افراد  "شهر پدیده ای ارگانیک و کیفی است،شهر ومحیط طبیعی آن باید به وحدت برسند. "این عقیده که -130

 زیر است؟ 

 (کالرنس آرتر پری ۴ (فرانک لويد رايت۳ (پاتريک گدس ۲ (ابنزر هاوارد۱
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱

 « صحیح است. ۴گزينه » -۲

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵

 « صحیح است. ۲گزينه » -6

 « صحیح است. ۱گزينه » -7

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸

 ت. « صحیح اس۴گزينه » -۹

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۰

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۱

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۲

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۳

 « صحیح است. ۱گزينه »-۱۴

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۵

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱6

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱7

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۸

 « صحیح است. ۱گزينه »-۱۹

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۰

 « صحیح است. ۳گزينه »-۲۱

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۲

  « صحیح است. ۴گزينه »-۲۳

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۴

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲۵

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲6

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲7

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۸

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۹

 « صحیح است. ۲گزينه »-۳۰

  سازی ایران پاسخنامه مباحث عمومی شهر 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۱
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 . ۱۲۰ص منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۲

 . ۱۲۱ص منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۳

 . ۱۲۳ص منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۴

 . ۱۳۰ص سید محسن؛ از شار تا شهر؛ منبع: حبیبی، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۵

 . ۱۳۲ص منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳6

 . ۱۴۵صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳7

 . ۱۳۵صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 است. « صحیح  ۲گزينه » -۳۸

 . ۲۸7صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۹

 . 66صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۰

 . ۱۵6صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۱

 . ۱۵۹صهای شهرسازی؛   منبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۲

 . ۱6۲صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۳

 . ۱67صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۴

 . ۱۹۴صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۵

 . ۱۹۹صبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ من

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴6

 . ۱۱۹صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴7

 . ۱۱صمنبع: دهاقانی؛ تحلیلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۸

 . ۴6صويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران؛ منبع: دهاقانی؛ تحلیلی از 
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 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۹

 . ۲۰۲صمنبع: دهاقانی؛ تحلیلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۰

 . ۱ص؛  ۱منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۱

 . ۲۳ص؛  ۱منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۲

 . ۴6ص؛  ۲منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۳

 . ۵۴ص؛  ۲منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۴

 . 6۵صمنبع: بهزادفر؛ هويت شهر؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۵

 . ۱۱7صمنبع: بهزادفر؛ هويت شهر؛ 

  طراحی شهری  پاسخنامه مبانی نظری معماری و  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵6

 . ۲صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵7

 . ۲6صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۸

 . ۱صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۹

 . ۴۳صسی در معماری؛ منبع: گروتر؛ زيبايی شنا

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۰

 . ۱۱6صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۱

 . ۱۰۸صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۲

 . ۱6۸صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۳

 . ۱6۵صزيبايی شناسی در معماری؛  منبع: گروتر؛

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۴

 . ۱۴۸صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۵
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 . ۲۱۰صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -66

 . ۱۵۲صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -67

 . ۱6۵صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۸

 . ۳۲صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۹

 . ۴۰صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۰

 . ۴۵صدر معماری معاصر غرب؛  منبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۱

 . ۴۰صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۲

 . 6۲صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۳

 . 6۹صغرب؛  منبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۴

 . 6۹صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۵

 . ۸6صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -76

 . ۱۴۸صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -77

 . ۱۵۲صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۸

 . ۱۸6صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۹

 . ۲۲6صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

  ح است. « صحی۴گزينه » -۸۰

 . ۱۰۲منبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ ص

 پاسخنامه تاریخ شهرسازی و معماری  

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۱
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ويلر در کتاب »تمدنهای دره سند و ماوراء آن« می نويسد که پس از آنکه تمدن هاراپا بدست اقوام بدوی و وحشی سفید پوست آريائی 

ند با مراکز شهری دشت سند چه کنند سقوط کرد يک دوره طوالنی اختالفات فرهنگی، که بی شباهت به اختالفات  که حتی نمی دانست

فرهنگی نخستین آن نبوده بوجود آمد، اما اين بار اختالفات از عناصر فرهنگی بیگانه و دورتری نیز نشأت می گرفت. »تازه واردين پس 

دند« و چنانکه آندره ولواهسن در کتاب »معماری زنده هندی« می نويسد، »به تدريج دهکده  از مدتی تبديل به کشاورزانی يکجانشین ش

های سران قبايل به شهرها بدل گشت و مراکز استانهای کوچک ايالتی را بوجود آوردند« اجداد اين سازندگان جديد شهری، تمدن شهری  

از اين تمدن ديده نمی شود. به همین دلیل تحول تمدن ساده روستائی آنها    سند را بکلی از بین برده و حتی در افسانه های آنان نیز نامی

 ( ۳۱: ۱۳۹۱به تمدن پیچیده تر شهری، بدون ارتباط و حتی يادی از شهرسازی ماهرانه پشتیبان تداوم يافت.)جیمز موريس،  

مذ  کامالً  اصول  اساس  بر  و عملی  نظری  ای  پايه  ايجاد  تمدن جديد  اين  مهم  بسیار  اين يک جنبه  از  پیروی  باشد.  می  هبی شهرسازی 

 ( ۳۱اصول، مستلزم انتخاب و بکارگیری يک نقشه مناسب و از پیش تعیین شده بنام مانداال می باشد.)همان : 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۲

بايد ساخته شوند،  نقشه شهرها نشان دهنده توسعه خطی در طول رود نیل می باشد و شهرها به دلیل اينکه در کوتاه ترين زمان ممکن  

 دارای بافت شطرنجی بوده اند. 

 (. ۲۵-۲۴:  ۱۳۹۱منبع : )جیمز موريس، 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۳

شهرهای مصری فاقد ديوار بودند، احتماال علت اصلی و تعیین کننده اين امر، امنیت ديرباز داخلی در سرزمین مصر و جهانبینی فراعنه و  

 توجه به زندگی پس از مرگ دانست 

 (. ۲۳: ۱۳۹۱منبع: )جیمز موريس، 

  « صحیح است. ۱گزينه » -۸۴

ازموقعیت و   متحد شده و  با روم  که  بومی  يا شهرهای  اسکان های نوبنیاد و  کلینا،  از:  بودند  امپراتوری عبارت  سه گروه اصلی شهرهای 

ن تنفیض می شد امام ساکنین آن تنها نیمه شهروند  مراکز قبیله ای مهمی که موقعیتی رسمی بدا  -مزايای کامال رومی بهره میبردند، میونیسپا

 مراکز تجاری و اداری قبايل محلی که به شکل رومی در آمده بودند.  -رومی محسوب میشدند و سیويتاتس

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۵

ق سیاسی شهروندان و اتکا به  از نظر وبر شهر مصری، ايرانی، بین النهرينی و کال شرقی نداشته ايم زيرا در آنها استقالل نسبی و حقو

 منشورهای شهروندی وجود ندارد. 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸6

جین جیکبز از متفکرينی است که اعتقاد داشته، شکل گیری شهرها پیش از مازاد کشاورزی به وقوع پیوسته است و به طور جدی نظريه 

 استناد کرده است.  چتل هیوکو  اريحالد( وی به دو شهر تقدم کشاورزی بر پیدايش شهر را زير سوال برد) نظريه گولدن چاي 

 . ۴۰۵منبع : جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸7

 

پورتونئولتیک)میان  پالئولتیک )پارينه سنگی(  

 سنگی(

 برنز )شهری(  نئولتیک )نوسنگی( 

میلیون سال پیش تا   ۱۰ سال

 قبل  هزار سال  ۱۰

  ۸هزار سال تا   ۱۰

 هزار سال پیش 

  6هزار سال پیش تا  ۸-۹

 هزار سال پیش 

هزار سال پیش تا  6

عصر  ۱7۸6کنون)

 صنعت( 
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يکجانشینی در قالب  يکجانشینی روستا  کوچ نشینی غار محل سکونت 

 شهر 

پرورش گیاه و کشت،   غالت -کشاوری دامداری، دامپروری  خوشه چینی –شکار  شیوه معیشت 

 انات و... پرورش حیو

 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۸

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۹

 . ۴۲منبع: جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۰

به نام مهندسی مهم ترين نکته ای که می توان در زمینه هنر، معماری و کارهای عمرانی رومی ها نسبت به يونانیان بیان کرد، مقوله ای  

 رومی است که در مقیاس بسیار کالن چه در زمینه ساختمان سازی و چه در زمینه فضاهای شهری و تاسیسات می توان به آن اشاره کرد. 

 . 6۲-6۰منبع : جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۱

 دارو است که بر کران راست سند واقع در پاکستان واقع شده است. مستندترين مرکز تمدن هاراپا موهنجو

 . ۲۹منبع: جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه  

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۲

 نقشه شهر هاراپا در حاشیه کتاب مصور شده است. 

 . ۳۱منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۳

شهرسازی هلنیستی: گرايشات فضاسازی، اهمیت بیشتری يافته بود و در اواخر دوره احداث محورهای اصلی و عناصر مسلط بر فضا   در

 توان در شهر پرگامون مشاهده کرد. ها را میبرای تنظیم بهتر منظر شهری اوج اين کوشش

 . ۴7منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا؛ ص 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۴

 . ۴۰منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۵

 . ۲۴-۲۳ص؛ جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -96

 . ۵۱ها در شهرسازی؛ جلد اول؛ صمنبع: پاکزاد، سیرانديشه

 « صحیح است. ۲» گزينه -97

 . ۱۴۵تا   ۱۴۳شناسی در معماری؛ صوتر؛ زيبايیمنبع: گر

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۸

 ۸۵منبع : بیکن؛ طراحی شهرها؛ صفحه  

 « صحیح است. ۱گزينه » -۹۹
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دو نوع کلی مسکن در شهر رومی وجود داشت، دومیوس که به اسکان های تک خانواری ممتاز اختصاص داشت و اينسوال )بلوک های  

 اپارتمان يا ساناکوال تقسیم می شد.  ساختانی(که بع تعدادی

 . 6۸منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۰

 . 6۸منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۱

سال مسکون بوده است.   ۸۰۰۰ا  ت 6۰۰۰اربیل)اربالی قديم( که درشمال شرقی عراق و در دامنه کوهستانی قرار دارد کم و بیش به مدت 

 اگر عکس هوايی منطقه مسکونی اور را مشاهده کنید، احتماال چیزی بسیار شبیه به عکس هوايی اربیل خواهد بود

 . ۱۹ص  ۱-۱۱موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ شکل  منبع : 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۲

مايلی شمال اور واقع شده    6۰نام ارک ياد شد، در نزديکی فرات و در حدود   اوروک که به نام وارکا نیز خواند شده و در تورات از آن به

 بود. اين شهر بزرگترين شهر شناخته شده سومر است. 

 ۲۲منبع : جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، ص 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۳

ين دوره شهر گلین و خشتی رم تبديل به يک  اوج شکوفايی روم مربوط به دوره آگوستوس بوده که دوره امپراتوری بوده است و در ا

 منطقه تقسیم کرد.   ۱۴شهر مرمرين شد و درضمن اگوستوس شهر را به  

 . 6۵-66منبع : جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، ص 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۴

 منبع : جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، 

 ؛ جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۵

 منبع : جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، 

 جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 پاسخنامه تحلیل فضاهای معماری و شهری 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰6

 . ۱۰صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰7

 . ۲صکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ منبع: گل

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۸

 . ۱۵صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۹

 . ۱۸صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۰

 . ۲۱صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 
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 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۱

 . ۲۴صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۲

 . ۲۵صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۳

 . ۲7صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۴

 . ۲۹صر؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ منبع: گلکا

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۵

 . ۳۱صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱6

 . ۳۴صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱7

 . ۳۹صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۸

 . ۵۱صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۹

 . ۳۰ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۰

 . ۳۱ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۱

 . ۴۰ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۲

 . ۴۱ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۳

 . ۵۰ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۴

 . ۹۳ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۵

 . ۹۴ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲6

 . ۱۳۱ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲7

 . ۲۱۱ص (؛ ۱منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها در شهرسازی)

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۸
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 . ۱6۸ص (؛ ۱منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها در شهرسازی)

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۹

 . ۳۳ص (؛ ۱در شهرسازی) منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۳۰

 . ۲۵۰ص (؛ ۱منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها در شهرسازی)
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 زبان عمومی وتخصصی 

 

PART ONE: VOCABULARY 

1- Will you accept to pay the price for it, or will you leave your child to have a ……………………….'s 
funeral?' 
1) Pauper   2) Prosecute   3) Venture  4) Quench 
2- Three things have happened, either one of which would alone have been a …………………………… . 
1) Collapse  2) Calamity   3) Squander   4) Utter 
3- I have done nothing that could ………………………….. the group or weaken our vote in this district. 
1) Beckon  2) Disrupt  3) Despite  4) Feeble 
4- These attempts were, however, unsuccessful, on account of the ………………………. leakage at the 
joints of the pipes. 
1) Thrifty  2) Promote  3) Illustrate  4) Excessive 
5- Special Children Courts have been established for the trial of ………………………….. offenders. 
1) Juvenile  2) Mourn  3) Daze   4) Maim 
6- Particularly stubborn terrorists face even greater ………………………. in response to their 
behaviors. 
1) Exempt  2) Torment  3) Prejudice  4) Mumble 
7- A moral decision must …………………………………. any real advance. 
1) Retain  2) Precede  3) Spontaneous  4) Utensil 
8- This drug can also be used to help ………………………. aches and pains any were on your body. 
1) Redeem  2) Soothe  3) Refrain  4) Illegal 
9- The plan is to …………………………….. present capabilities for making other states excited for 
voting. 
1) Prompt  2) Augment  3) Implant  4) Inject 
10- Teens from affluent or …………………….. homes both can and do abuse drugs. 
1) Tangible  2) Prosper  3) Prestige  4) Impoverish 
 

PART TWO: CLOZE PASSAGE 

Football is a family of team sports ………11………. involve, to varying degrees, kicking a ball 

………12………. a goal. Unqualified, the word football normally means the form of football that is 

………13………. where the word is used. Sports commonly ………14………. football include association 

football (known as soccer in some countries); gridiron football (specifically American football or 

Canadian football); Australian rules football; rugby football (either rugby league or rugby union); and 

Gaelic football. These various forms of football ………15………. as football codes. 

11- 1) that  2) which  3) who   4) whose 

12- 1) scoring  2) to scoring  3) which scores  4) to score 

13- 1) more popular than 2) the most popular 3) most popular  4) much more 

popular 

14- 1) that called 2) called  3) which was called  4) who are called 

15- 1) is known  2) are knowing  4) is used to know 4) are known 

 

  PART THREE: READING COMPREHESION 

PASSAGE 1 

As Philadelphia grew from a small town into a city in the first half of the eighteenth century, it 

became an increasingly important marketing center for a vast and growing agricultural hinterland. 

Market days saw the crowded city even more crowded, as farmers from within a radius of 24 or 
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more kilometers brought their sheep, cows, pigs, vegetables, cider, and other products for direct 

sale to the townspeople. The High Street Market was continuously enlarged throughout the period 

until 1736, when it reached from Front Street to Third. By 1745 New Market was opened on Second 

Street between Pine and Cedar. The next year the Callowhill Market began operation. 

Along with market days, the institution of twice-yearly fairs persisted in Philadelphia even after 

similar trading days had been discontinued in other colonial cities. The fairs provided a means of 

bringing handmade goods from outlying places to would-be buyers in the city. Linens and stockings 

from Germantown, for example, were popular items. 

Auctions were another popular form of occasional trade. Because of the competition, retail 

merchants opposed these as well as the fairs. Although governmental attempts to eradicate fairs 

and auctions were less than successful, the ordinary course of economic development was on the 

merchants' side, as increasing business specialization became the order of the day. Export 

merchants became differentiated from their importing counterparts, and specialty shops began to 

appear in addition to general stores selling a variety of goods. 

One of the reasons Philadelphia's merchants generally prospered was because the surrounding area 

was undergoing tremendous economic and demographic growth. They did their business, after all, in 

the capital city of the province. Not only did they cater to the governor and his circle, but citizens 

from all over the colony came to the capital for legislative sessions of the assembly and council and 

the meetings of the courts of justice. 

 

 

16- What does the passage mainly discuss? 

1) Philadelphia's agriculture importance 

2) Philadelphia's development as a marketing center 

3) The sale of imported goods in Philadelphia 

4) The administration of the city of Philadelphia 

17- It can be inferred from the passage that new markets opened in Philadelphia because 

1) they provided more modem facilities than older markets 

2) the High Street Market was forced to close 

3) existing markets were unable to serve the growing population 

4) farmers wanted markets that were closer to the farms. 

18- The word "hinterland " underlined in the passage is closest in meaning to 

1) tradition 2) association 3) produce 4) region 

19- The word "it" underlined in the passage refers to 

1) the crowded city  2) a radius 

3) the High Street Market 4) the period 

20- The word "persisted" underlined in the passage in meaning to 

1) returned 2) started 3) declined 4) continued 

 

PASSAGE 2 

Aviculturists, people who raise birds for commercial sale, have not yet learned how to simulate the 

natural incubation of parrot eggs in the wild. They continue to look for better ways to increase egg 

production and to improve chick survival rates. When parrots incubate their eggs in the wild, the 

temperature and humidity of the nest are controlled naturally. Heat is transferred from the bird's 

skin to the top portion of the eggshell, leaving the sides and bottom of the egg at a cooler 

temperature. This temperature gradient may be vital to successful hatching. Nest construction can 

contribute to this temperature gradient Nests of loosely arranged sticks, rocks, or dirt are cooler in 

temperature at the bottom where the egg contacts the nesting material. Such nests also act as 
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humidity regulators by allowing rain to drain into the bottom sections of the nest so that the eggs 

are not in direct contact with the water. As the water that collects in the bottom of the nest 

evaporates, the water vapor rises and is heated by the incubating bird, which adds significant 

humidity to the incubation environment. 

In artificial incubation programs, aviculturists remove eggs from the nests of parrots and incubate 

them under laboratory conditions. Most commercial incubators heat the eggs fairly evenly from top 

to bottom, thus ignoring the bird's method of natural incubation, and perhaps reducing the viability 

and survivability of the hatching chicks. When incubators are not used, aviculturists sometimes 

suspend wooden boxes outdoors to use as nests in which to place eggs. In areas where weather can 

become cold after eggs are laid, it is very important to maintain a deep foundation of nesting 

material to act as insulator against the cold bottom of the box. If eggs rest against the wooden 

bottom in extremely cold weather conditions, they can become chilled to a point where the embryo 

can no longer survive. Similarly, these boxes should be protected from direct sunlight to avoid high 

temperatures that are also fatal to the growing embryo. Nesting material should be added in 

sufficient amounts to avoid both extreme temperature situations mentioned above and assure that 

the eggs have a soft, secure place to rest. 

 

 

21- The word "They" underlined in the passage refers to 

1) aviculturists  2) birds  3) eggs  4) rates 

22- According to paragraph 2, when the temperature of the sides and bottom of the egg are cooler 

than the top, then 

1) there may be a good chance for successful incubation 

2) the embryo will not develop normally 

3) the incubating parent moves the egg to a new position. 

4) the incubation process is slowed down 

23- According to paragraph 2, sticks, rocks, or dirt are used to 

1) soften the bottom of the nest for the newly hatched chick 

2) hold the nest together 

3) help lower the temperature at the bottom of the nest 

4) make the nest bigger 

24- According to paragraph 2, the construction of the nest allows water to 

1) provide a beneficial source of humidity in the nest 

2) loosen the materials at the bottom of the nest 

3) keep the nest in a clean condition 

4) touch the bottom of the eggs 

25- All of the following are part of a parrot's incubation method EXCEPT 

1) heating the water vapor as it rises from the bottom of the nest 

2) arranging nesting material at the bottom of the nest 

3) transferring heat from the parent to the top of the eggshell 

4) maintaining a constant temperature on the eggshell 

 

PASSAGE 3 

A number of factors related to the voice reveal the personality of the speaker. The first is the broad 

area of communication, which includes imparting information by use of language, communicating 

with a group or an individual, and specialized communication through performance. A person 

conveys thoughts and ideas through choice of words, by a tone of voice that is pleasant or 

unpleasant, gentle or harsh, by the rhythm that is inherent within the language itself, and by speech 
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rhythms that are flowing and regular or uneven and hesitant, and finally, by the pitch and melody of 

the utterance. When speaking before a group, a person's tone may indicate unsureness or fright, 

confidence or calm. At interpersonal levels, the tone may reflect ideas and feelings over and above 

the words chosen, or may belie them. Here the conversant's tone can consciously or unconsciously 

reflect intuitive sympathy or antipathy, lack of concern or interest, fatigue, anxiety, enthusiasm or 

excitement, all of which are usually discernible by the acute listener. Public performance is a manner 

of communication that is highly specialized with its own techniques for obtaining effects by voice 

and /or gesture. The motivation derived from the text, and in the case of singing, the music, in 

combination with the performer's skills, personality, and ability to create empathy will determine 

the success of artistic, political, or pedagogic communication. 

Second, the voice gives psychological clues to a person's self-image, perception of others, and 

emotional health. Self-image can be indicated by a tone of voice that is confident, pretentious, shy, 

aggressive, outgoing, or exuberant, to name only a few personality traits. Also the sound may give a 

clue to the facade or mask of that person, for example, a shy person hiding behind an overconfident 

front. How a speaker perceives the listener's receptiveness, interest, or sympathy in any given 

conversation can drastically alter the tone of presentation, by encouraging or discouraging the 

speaker. Emotional health is evidenced in the voice by free and melodic sounds of the happy, by 

constricted and harsh sound of the angry, and by dull and lethargic qualities of the depressed 

 

26- What does the passage mainly discuss? 

1) The function of the voice in performance 

2) The connection between voice and personality 

3) Communication styles 

4) The production of speech 

27- The word "Here" underlined in the passage refers to 

1) interpersonal interactions 2) the tone 

3) ideas and feelings  4) words chosen 

28- The word "derived" underlined in the passage is closest in meaning to 

1) discussed 2) prepared 3) registered 4) obtained 

29- According to the passage, an exuberant tone of voice, may be an indication of a person's 

1) general physical health 2) personality 

3) ability to communicate 4) vocal quality 

30- According to the passage, an overconfident front may hide 

1) hostility 2) shyness 3) friendliness 4) strength 

  مباحث عمومی شهرسازی ایران  

اولین حرکت برنامه ای برای گذار از اقتصاد کارگاهی به اقتصاد کارخانه ای با ایجاد قطب های صنعتی در کدام شهرها اتفاق -31

 افتاد؟ 

    کرمانشاه -قزوين-اراک -( اصفهان۲ قزوين -تبريز-اصفهان -(تهران۱

    همدان -قزوين-ک ارا-( اصفهان۴ کرمانشاه -تبريز-اصفهان -( تهران ۳

زمینه توسعه محالت جدید تهران مانند مجیدیه و عباس آباد و قسمت هایی از بازار توسط کدام رویداد و در زمان کدام  -32

 پادشاه قاجار رخ داد؟ 

 مظفرالدين شاه-( ورود اتومبیل به ايران۱

 محمدشاه قاجار-( انتخاب تهران به عنوان پايتخت۲
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 محمدشاه قاجار -انتقال آب آن به تهران ( احداث نهر آب کرج و۳

 ناصرالدين شاه قاجار-( رواج استفاده از کالسکه برای رفت و آمد۴

 کند؟نقشه مقابل ساختار شهر تهران در کدام دوره را بیان می-33

 ( دوره قاجار تا زمان ناصرالدين شاه۲ ( دوره صفويه و زنديه ۱

 ( دوره پهلوی اول ۴ ( از آغاز دوره سلطنت ناصرالدين شاه۳

 کدام گزینه از جمله ویژگی های دوران پهلوی اول نمی باشد؟ -34

 (گسترش نهادهای دولتی و موسسات اجتماعی و اقتصادی ۱

 (تغییر چهره تهران به جامعه اداری و صنعتی۲

 (احداث خیابان های عريض ۳

 (الگوی ارگانیک خیابان ها و منطقه بندی فعالیت ها۴

 یران بر مبنای شرایط بیرونی و بدون اتکا به تحول بومی را برای اولین بار در کدام دوران نظاره گر می باشیم؟دگرگونی های ا-35

 (افشاريه ۲ (زنديه ۱

 ( پهلوی ۴  (قاجاريه۳

تصویر مقابل ساختار شهر تهران در دوره پهلوی اول را نشان می دهد. نام خیابان های واقع در ضلع غربی و جنوبی در این  -36

 دوره به ترتیب کدام یک از گزینه های ذیل می باشد؟ 

 مولوی -(خیام۲ مولوی -(سی متری ۱

 شوش -( شهباز۴ شوش -( سی متری ۳

 کدام نقشه،اولین نقشه شهرسازی تدارک شده در دولت پهلوی برای گسترش و توسعه شهر تهران است؟-37

۱)۱۲۵6 ۲)۱۳۰۹ ۳)۱۳۱6 ۴)۱۳۲۰ 

 رتمند کدام سبک معماری به عنوان الگوی نوین توسعه شهری هستیم؟در دوره پهلوی شاهد حضور قد-38

 (سبک بین الملل ۲ (سبک کالسیک ۱

 ( سبک تهران ۴ ( سبک مکتب اصفهان ۳

 این جمله متعلق به کدام یک از افراد ذیل می باشد؟-39

 "انسان از طریق سکونت گرفتن به بودن دست می یابد."
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 (مارکس ۴ (رلف۳ (هايدگر ۲ (شولتز ۱

 کدام یک از محالت ذیل به بهانه ی ایجاد بنای بورس تخریب شد؟-40

 (محله ارگ۴ (محله سنگلج ۳ (محله چال میدان۲ (محله عودالجان۱

بیجار به زبان انگلیسی توسط کارشناسان آمریکایی در چارچوب اصل -سنندج-تهیه برنامه های جامع برای شهرهای اصفهان-41

 نجام شد؟ترومن در کدام برنامه عمرانی ا

 ( برنامه عمرانی چهارم ۴ ( برنامه عمرانی سوم ۳ ( برنامه عمرانی دوم ۲ (برنامه عمرانی اول۱

 ،کدام یک از گزینه های ذیل می باشد؟1363مصوب  12موضوع شرح خدمات تیپ -42

 (وضع قانون در زمینه چگونگی الزام مالکان به دريافت پروانه ساختمانی۱

 برنامه های شهری  (ارائه تعاريفی کامل تر از۲

 (مطالعه وضع موجود،پیش بینی آينده و تعیین الگوی توسعه آتی شهر ۳

 (تعريف اراضی شهری،موات ، باير و داير۴

در طرح های.............نه تنها خود شهر، بلکه منطقه آن نیز مورد توجه و مطالعه قرار می گیرد همچنین افزون بر سیستم کاربرد  -43

 ی و زیرساخت ها نیز از لحاظ شناخت اجزا و عناصر شهری مورد توجه قرار می گیرد. اراضی،شبکه ارتباط

 ( طرح آمايش سرزمین ۴ ( طرح هادی۳ ( طرح تفصیلی۲ (طرح جامع ۱

 محتوی کدام یک از طرح های ذیل عبارت است از مساحت ها،سرانه ها،شبکه ارتباطی،کاربری اراضی.-44

 ( طرح اجرايی ۴ ادی( طرح ه۳ ( طرح تفصیلی۲ (طرح جامع ۱

..................تنظیم رابطه بین انسان،فضا و فعالیت های انسان در فضاست،به منظور بهره برداری منطقی از جمیع امکانات در  -45

 جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع بر اساس ارزش های اقتصادی،سوابق فرهنگی و با ابزار علم و تجربه در طول زمان. 

 (طرح جامع ناحیه ای ۲ منطقه ای -کالبدی ملی (طرح ۱

 ( طرح آمايش سرزمین ۴ ( طرح سازماندهی فضا و سکونتگاه های روستايی۳

 متعلق به کدام یک از افراد ذیل می باشد؟"نگرش سیستمی برنامه ریزی"کتاب-46

 ( مک لويین ۴ ( پاتريک گدس ۳ ( برتالنفی۲ (جرج چدويک ۱

و ابنزر هاوارد در ایده باغشهر به ایجاد مجموعه هایی از اماکن مسکونی حول کدام یک از    گارنیه در طراحی شهر صنعتی-47

 عناصر زیر گرایش داشتند؟

 ( پارک۴ ( مدرسه ابتدايی ۳ ( دانشگاه ۲ (درمانگاه ۱

له را چند کالرنس پری اولین بار فرم فیزیکی واحد همسایگی را تعریف کرده است.پری حداکثر مسافت از خانه تا مرکز مح-48

 متر می داند؟ 

 متر ۱6۰۰(۴ متر ۸۰۰( ۳ متر 6۰۰( ۲ متر ۴۰۰(۱

 نخستین شهرساز و یا نخستین کسی به بیان اصولی در زمینه شهرسازی پرداخت چه کسی بود؟-49

 (باومايستر ۴ ( تونی گارنیه ۳ ( هیپوداموس ۲ (ويتروويوس ۱

 یران وجود داشته است.نمونه بارز آن کدام شهر است؟زمینه شهرهای باغ مانند،قبل از هاوارد در بعضی شهر های ا-50

 (کرمانشاه ۴ ( تبريز ۳ ( اصفهان ۲ (قزوين ۱
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 تصویر رو به رو مربوط به کدام نظریه می باشد؟-51

 نظريه ارنست برگس -(ساخت دواير متحدالمرکز۱

 نظريه هومر هويت-(ساخت قطاعی شهر۲

 ريسنظريه ادوارد اولمن و چانسی ه -(ساخت چند هسته ای ۳

 نظريه رابرت ديکنسن-(ساخت عمومی شهر۴

 تعریف ذیل مربوط به کدام نوع برنامه ریزی می باشد؟-52

 "این نوع برنامه ریزی در بخش های مختلف تولیدی و اجتماعی صورت می گیرد "

 (برنامه ريزی ناحیه ای ۴ ( برنامه ريزی در سطح خرد ۳ ( برنامه ريزی بخشی ۲ (برنامه ريزی کالن۱

 کدام گزینه تقسیمات کالبدی از پایین به باال صحیح است؟ در -53

 ناحیه -برزن-محله-گروه-(کوی۱

 ناحیه -برزن-محله-کوی-(گروه۲

 ناحیه -محله-برزن -گروه-(کوی۳

 ناحیه -محله-برزن -کوی-(گروه۴

 شروع بحث مربوط به خودیاری و مشارکت مردمی مربوط به کدام برنامه عمرانی می باشد؟ -54

 ( برنامه عمرانی پنجم ۴ ( برنامه عمرانی چهارم ۳ ( برنامه عمرانی سوم ۲ ی دوم (برنامه عمران۱

 تصویر مقابل متعلق به کدام شهر می باشد؟ -55

 (اردشیرخوره يا فیروزآباد ۲ (دارابگرد ۱

 ( بیشاپور ۴ ( هترا ۳

  مبانی نظری معماری و طراحی شهری 

 تعریف ذیل مربوط به کدام مفهوم می باشد؟ -56

 "به موجودات زنده است و آنها با رفتار خاصی حدود و ثغورش را مشخص می کنند.مربوط "

 (هاله۴ (حباب ۳ (قلمرو ۲  (حريم ۱

 کدام گزینه صحیح می باشد؟-57

 نقش کنترل کننده داشته باشد.  رفتاراثر گذارد و نسبت به  رفتاربه عنوان بخش کالبدی محیط می تواند بر   فضا(۱

 نقش کنترل کننده داشته باشد. رفتار اثر گذارد و نسبت به  رفتار البدی محیط می تواند بربه عنوان بخش ک مکان( ۲

 نقش کنترل کننده داشته باشد.  فعالیتاثر گذارد و نسبت به  فعالیت به عنوان بخش کالبدی محیط می تواند بر  فضا( ۳

 نقش کنترل کننده داشته باشد.فعالیت ت به اثر گذارد و نسب  فعالیتبه عنوان بخش کالبدی محیط می تواند بر  مکان( ۴

 تصویر مقابل مربوط به کدام قانون می باشد؟-58
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 (قرينه بودن ۴ (قانون تجربه ۳ (قانون مشابهت۲ (قانون بستگی ۱

 در فرآیند انتقال پیام، مناسب بودن کانال هر پیام تابع چه عاملی است؟ -59

 ( عوامل اجتماعی ۴ رب شخصی ( تجا۳ ( نوع پیام ۲ ( شرايط جوی موجود       ۱

 هر جز از عناصر ادراکی در فرآیند انتقال پیام چه نام دارد؟ -60

 ( فرم ۴ ( عالئم ۳ ( اطالعات ۲  ( کانال ۱  

 باشد؟  یک از عوامل زیر نمی محتوای اطالعاتی یک خبر در ارتباط مستقیم با کدام -61

 ( طول خبر ۲ ( جديد و غیرمنتظره بودن خبر۱

 ( تجربه فرد ۴ ر بر رفتار انسان ( اثر خب۳

 گانه در معماری از اهمیت بیشتری برخوردار است؟  کدام حس از حواس پنج -62

 ( المسه ۴ ( بینايی۳ ( بويايی۲ ( شنوايی۱

 وزنی فرد برای تشخیص جهت، به چه سیستم ادراکی وابسته است؟  در شرایط بی -63

 ( حس جنبشی ۲ ( قیاس بصری ۱

 گانه( حواس پنج۴ س جنبشی( قیاس بصری و ح۳

 . شودگفته می .............. گیرند ،به تمامی افعال انسانی که در راستای برآوردن یکی از نیاز های او انجام می -64

 ( عملکرد ۴ ( پاسخ ۳ ( رفتار۲ ( فعالیت ۱

 شرط اساسی برای اینکه یک فضای عمومی، فضای شهری قلمداد شود، چیست؟  -65

 ( دارای کالبدی منحصر به فرد باشد. ۲ ل و تقابل اجتماعی صورت گیرد. ( در آن تعام ۱

 ( همه موارد ۴ ( يک فضای باز باشد. ۳

  گانه: در یک خبر چند -66

 ( دارای بداعتی از درجه باالست. ۲ شوند. در دريافت اخبار حواس گوناگون مختلف درگیر می( ۱

 « ۳« و »۱گزينه » ( ۴ گیرد. های مختلف و همزمان صورت میدريافت از کانال( ۳

 شناختی چه تفاوتی وجود دارد؟بین اطالعات معنایی و زیبایی  -67

( اولی منطقی است و قابل بیان و دومی بیانش کامالً شخصی  ۲ اولی واجد ارزش زيباشناختی بوده و دومی بر عکس ( ۱

 است. 

 همه موارد ( ۴ گیری و دومی برعکساولی غیرقابل اندازه( ۳

.............برایندی از انگیزه ها،نیازهای فرد،قابلیت محیط،تصویر ذهنی فرد از دنیای خارج ،ناشی از ادراک او و معنایی که این  ..-68

 تصویر برای او دارد می باشد. 

 (واکنش عاطفی۴ (واکنش عملیاتی۳ (رفتار ۲ (فعالیت۱

 کدام عبارت صحیح نمی باشد؟-69
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 (رفتار تنها تابع فعالیت است ۱

 ( رفتار ترکیبی از فعالیت،زمان و مکان می باشد ۲

 (رفتار دوره زمانی خاص را می طلبد. ۳

 (رفتار مستلزم بخش خاصی از محیط که حال و هوای متناسب با آن را داشته باشد، است. ۴

 کدام عبارت صحیح می باشد؟-70

 (آنچه ما میبینیم رفتارهای انسانی هستند نه فعالیت ها ۱

 بندی انتزاعی هستند( رفتارها دسته ۲

 (آنچه عینیت دارد فعالیت ها می باشند۳

 (رفتار شهری الزاما در حضور ديگران امکان پذير نیست. ۴

 کدام ویژگی رفتار را از فعالیت متمایز نمی سازد؟ -71

 (مرئی بودن رفتار۱

 ( تغییر پذيری رفتارها۲

 (گذر از فضای روانی انسان ۳

 (منطقی بودن رفتار۴

 .....انسان قادر به درک حرکت نیست. بدون.....-72

 (تشکیل طرحواره ۴ (فضا ۳ (زمان۲ (تصوير ذهنی۱

 کدام عبارت صحیح است؟ -73

 (استانداردها می توانند جوابگوی رفتارهای مختلف در فضا باشند۱

 ( فضا می تواند رفتارها را از طريق القا يا حذف آنها کنترل نمايد ۲

 ارد (زمان بر تغییر رفتار تاثیری ند۳

 (رفتارها صرفا به صورت جمعی بروز می کنند ۴

 کدام یک از گزینه های ذیل از شاخص های اصلی برای تشخیص فضای شهری محسوب نمی شود؟ -74

 (قابلیت رويت آسان فضا۱

 (عمومی بودن فضا ۲

 (باز بودن فضا ۳

 (برقراری تعامالت اجتماعی در فضا ۴

 به دیگر جنبه های زندگی مرتبط سازد چه می نامد؟لینچ خاصیتی از محیط که می تواند فرد را  -75

 (انطباق پذيری۴ (معنی۳ (کارايی ۲ (سازگاری ۱

 آن بخش از محیط یا فرم شهر که بر روی کنش و واکنش شخص و نتایج اعمال وی موثر است چه نام دارد؟-76

 (شکل خوب شهر ۴ (محیط ادراکی ۳ (فضای شهری ۲ (منظر شهری ۱

 اند به مرزبندی چیزها از یکدیگر منجر شود،در صورتی که ..................بی انتها و بی حد و حصر است..............می تو -77

 ويژگی-(ماهیت ۲ کمیت -(کیفیت۱

 ماهیت -( ويژگی۴ کیفیت -(کمیت۳

 ی می داند؟کدام یک از نظریه پردازان،شهرهای بزرگ را مرکز ایجاد روابط انسانی متنوع و گسترده و به دور از یکنواخت-78
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 (ادموند بیکن ۴ (کامیلوزيته ۳ (لويیز مامفورد۲ (جین جیکوبز ۱

 بیانگر اصول و عقاید کدام نحله فکری زیر می باشد؟"شهر زنده "نمایشگاه-79

 (متابولیست ها ۴ (کانستراکتیويسم ها۳ (فوتوريست ها ۲ (آرکیگرم۱

 کدام گزینه از نظریه های پاتریک گدس نمی باشد؟-80

 (نظريه کار گروهی و تیمی ۲ ت شهر و محیط طبیعی آن (نظريه وحد۱

 ( نظريه حومه های خوابگاهی ۴ منطقه -(نظريه شهر۳

 تاریخ شهرسازی و معماری 

 میالدی بزرگترین قصرساخته شده در تاریخ ژاپن در کجا واقع شده و ساخته چه کسی  بود ؟  17تا قرن  -81

 هیرابو  -( نانیوا۴ اياسو -نانیوا( ۳  هیرابو  -ادو ( ۲   اياسو -( ادو  ۱

 چه تعداد از جمالت زیر اشتباه هستند؟  -82

 از لغت باستید برای شهرهای فرانسه، انگلستان و هلند استفاده میکنند.  "نوشهرهای قرون وسطی"الف(در کتاب

 بنا شده اند. ب( اکثريت باستیدها توسط حکام مرکزی و به منظور اعمال حاکمیت بر مناطق فتنه خیر يا گسترش حاکمیت 

 ج(مهم ترين عامل تعیین کننده فرم شهر در دوره قرون وسطی حصار شهر بوده است. 

 د( تمامی شهرهای اروپا در دوره قرون وسطی دارای حصاری در جهت حفظ امنیت و دفاع شهر بوده اند. 

 ه( به عقیده جیمز موریس، رنسانس در واقع آغاز عصر توسعه شهری در اروپا است. 

  ( يک غلط ۴ چهار غلط ( ۳ دو غلط ( ۲  لط ( سه غ۱

باشد و همچنین به عقیده »وبر« شهر جایی است که این های زیر بیانگر کدام دسته از شهرهای قرون وسطی می ویژگی -83

 ها را داشته باشد؟ویژگی

حق  -عقاد قرار دادحق داشتن مهر و ان -حق خودگردانی داخل حصار -حق داشتن بازار دائمی -حق داشتن بارویی مستحکم

 گیلدها -منشور شهر و شهروندی -حق ایجاد دادگاه مدنی -ضرب سکه

 ها ( اورب۴ ها( سیويتاتس۳ ها ( بورگ۲ ها ( پوبالسیون۱

 عناصر اصلی تشکیل دهنده شهرهای قرون وسطی کدام اند؟  -84

 کلیسا  -بازار  -حصار( ۱

 کلیسا  -حصار  -( خیابان ها۲

 باغات  -کتدرال-( حصار۳

 حصار به دورشهر  -مناطق تجاری-( فضاهای باز۴

 باشد؟کدام عبارت در ارتباط با جنبش رنسانس می  -85

 ( نوزايی و تجديد حیات شهرهای کهن ۱

 طلبی فرهنگی شهروندان در مقابل فئودالیسم ( نهضت استقالل ۲

 گزينی عمیق از فرهنگ يونان قديم ( دوری ۳

 لیک و فئودالیسم حاکم بودند. ( بازتاب شرايطی که در آن کلیسای کاتو ۴

 نامید؟ باغشهرسر پاتریک ابرکرامبی کدام شهر را در عین اینکه اجتماعی کامال شهری است یک  -86

 فرنس  (۲  اگستر  (۱
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 چیچستر  (۴ مونیخ ( ۳

 کدامیک از علل زیر در احیای اقتصادی اروپا در اواخر قرن دهم تأثیر بیشترین داشت؟  -87

 لیبی های ص( پايان جنگ۱

 آورانه در رشد علم و دانشهای فن( دگرگونی۲

 های فنی در کشاورزی، تأثیر شهرهای بندری و اسکان آخرين اقوام مهاجر به اروپا ( نوآوری۳

 ها با همديگر  ها و وايکینگسلت -های مختلف اروپايی نظیر مجارها( رو در رويی تمدن ۴

 یتی نشأت گرفت؟ سبک گوتیک از کدام کشور و با چه ماه -88

 مذهبی  -فرانسه  (۴ روحانی -ايتالیا (۳ درباری  -فرانسه ( ۲ هنری  -ايتالیا( ۱

 خیابان شعاعی از کیست؟  16پر با  طرح آرمانی ستاره هشت  -89

 ( فیالرته  ۴ ( اسکاموتسی ۳ ( دی مارتینی  ۲ ( آلبرتی  ۱

 ؟ شود»سیویتاتس« به کدام دسته از شهرهای قرون وسطایی گفته می -90

 ( شهر اسقفی ۴ ( باستیدها۳ ( شهرهای نوبنیاد۲ ( شهرهای رومی مبدأ ۱

 کدام گزینه مبین تفاوت بین معماری رنسانس و باروک است؟ -91

 گردد و باروک به يونان.  ( رنسانس از نظر مقیاس، به روم باز می ۱

 ( هنر رنسانس، تأثیر پايدار و ثابت ندارد و زودگذر و آنی است.  ۲

 تحرک هستیم. نسانس شاهد ايجاد فضاهای محدود و بی ( در ر۳

 ترين فضای شهر رنسانس میدان است. ( مهمترين نماد شهر باروکی، خیابان و اصلی ۴

 اصول طراحی رنسانس کدام است؟ -92

 فضاهای بسته  -شبکه شطرنجی -( خیابان اصلی مستقیم ۱

 انسداد مناظر -تقارن  -( شبکه شطرنجی۲

 شبکه شطرنجی  -فضاهای بسته  -ارن تق -( پرسپکتیو۳

 پرسپکتیو  -انسداد مناظر  -( تقارن۴

 شد؟شهرسازی رنسانس عمالً به طور عمده به چه اموری محدود می -93

 گسترش مناطق شهری موجود  -( ايجاد شهرهای جديد ۱

 ايجاد شهرهای جديد  -های شهرها ( بازسازی تمامی بخش۲

 هايی از شهر بخش بازسازی -( گسترش مناطق شهری موجود ۳

 ( تنها محدود به گسترش مناطق شهری موجود بود. ۴

 علمی داشت؟   -های زیر رنگ و بوی نظری یک از دوره شهرسازی کدام  -94

 ( قرون وسطی ۴ ( روم ۳ ( رنسانس۲ ( باروک ۱

 در کدام دوران دارند؟   دانیم  اتیاشاره به خصوص   بیموارد الف، ب و ج به ترت  -95

عناصر موجود احتماالً   یبر فضا، بلکه توسط هماهنگ یادمان یعنصر   کیتسلط  لهیمحصور نه به وس  یفضا ای  دانی( خلق مالف

 دوره بود.  نی در ا دهیپد  نتریجالب

 ساکنان بود.  یعمل یازهاین  رویشده باشد، پ   یناش ینظر   یکردیاز آن که از رو  شیدوره ب نیدر ا دانی( شکل مب
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 یفاتیتشر   یبه فضا لیشهروندان را از دست داده، تبد یماعاجت تعامل و تجمع محل  به مثابهعملکرد خود  دانیدوره، م نی( در اج

 شد.

 باروک  -یقرون وسط -( رنسانس۲                              باروک -رنسانس -ی( قرون وسط۱

 رنسانس -باروک   -ی( قرون وسط۴      ی                      قرون وسط -رنسانس -( باروک۳

 ست؟ین  حیباروک صح یدوره یدر ارتباط با شهرساز  نهیکدام گز-96

شده   لیشهروندان تشک یفئودال و مناطق مسکون  یکاخ، اراض  یبود که از سه بخش عمده  شده یطراح  شیاز پ  ی( شهر باروک، شهر۱

 بود. 

 بود که همه اجزاء و عناصر آن در خدمت آن قرار گرفته بودند.  یتی( شهر کل۲

 باز شناخت.  گري کدي از  یمتفاوت را به روشن هایپاره شدیاجزاء بود و در آن م انیم ینوع انسجام منطق  کي ( شهر حاصل ۳

 را مقهور سازد.  نندهیب یستباي ی( شهر م۴

 »میدان کاپیتول« اثر چه کسی و درکدام شهر قرار دارد؟  -97

 ناسی ي  -( میکل آنژ۴ رم -( میکل آنژ۳ رم  -( آلدورسی ۲ ونیز  -( آلدورسی۱

 کدام شخصیت ها، بنیان گذاران نظریه پردازی در شهرسازی رنسانس بودند؟ -98

 داوينجی و واگنر ( ۲                  آلبرتی و فیالرته                           ( ۱

 بلترامی و آلبرتی ( ۴                              فیالرته و بلترامی                     ( ۳

 مله صحیح است؟ کدام ج -99

 ( مهمترين تفاوت بین باستیدها و شهرهای نوبنیاد در فرم و عملکرد آنها است.  ۱

 های دفاعی شهرهای نوبنیاد جمهوری فلورانس تحت تأثیر قسطنطنیه است. ( سیستم ۲

 ( وين، چلسی و سالزبری از مهمترين باستیدهای انگلیس است.۳

 کارکاسون هستند.  ( مهمترين باستیدهای ولز، اگ مورته و۴

اولین طرفدار ساختار شهر خطی چند طبقه، یاسطوح جداگانه پیاده و سواره اختصاصی که بعدها الهام بخش ایده های   -100

 شد کدام شخصیت است؟  "اوژن هنارد"

 ( لئوناردو داوينچی۴ ( سوريای ماتا۳ ( ژولیوس سزار ۲ ( جین جیکبز۱

 ر و مهمترین فضای ساخته شده در شهر در رقابت با کلیسا به ترتیب کدام است؟ در قرون وسطی مهمترین ارگان شه -101

 (شورای شهر، پارويس۴ (گیلد، پارويس ۳ (شورای شهر، تاالر شهر ۲ (گیلد، تاالر شهر ۱

 متعلق به کدام دوران بوده و در کدام شهر قرار دارند؟ بیبه ترت  اتایآنونز  اتزایو پ اینوریدالس   اتزایپ -102

 فلورانس -رنسانس -ی( قرون وسط۲                               رم -رنسانس -انس( رنس۱

   زیون -باروک -( رنسانس۴                   فلورانس -یقرون وسط -( رنسانس۳

 ؟ شود نمییک از شهرهای زیر دیده ایده شهر خطی ایماتا در کدام -103

 وين ( ۴ مادريد ( ۳ نودگورود ( ۲ استالینگراد  (۱

 ای داده شد؟طرح شهر »کارلسروهه« در چه دوره -104

 ( نئوکالسی سیزم ۴ ( قرون وسطی ۳ ( رنسانس۲ ( باروک ۱

 پیشنهاد شهر جدید زیر از کیست؟ -105

ها هستند. نوع جدیدی از  ها و کاستی »هم شهرهای موجود و هم نواحی روستایی موجود دارای ترکیبی ماندگار از مزیت 
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ها ترکیب کند.  های هر دو را بدون هیچ یک از کاستی تواند مزیت ریزی شده می روستای برنامه  -شهرسکونتگاه یعنی یک 

ای از خانه در هر هکتار است و در رشد سلولی خود به مجموعه  37این شکل نوین دارای تراکم مسکونی باالیی به اندازه 

 شد.« شهرهای چند مرکزی پیچیده با عنوان »شهر اجتماعی« تبدیل خواهد

 ( آلفرين و پارکر در نوشتار »هیچ چیز با ازدحام بیش از حد به دست نیامد.« ۱

 شهرهای فردا« ( ابنزرهاوارد در کتاب »باغ۲

 ( پاتريک گدس در کتاب »شهرها و تحول« ۳

 ( کالرنس اشتین در »طرح راد برن« ۴

 تحلیل فضاهای معماری و شهری

 محیط پاسخده را کاهش می دهد؟ منطقه بندی کدام یک از کیفیت های یک-106

 (خوانايی ۴ (انعطاف پذيری ۳ (گوناگونی ۲ (رنگ تعلق۱

 کدام یک از گزینه های ذیل انعطاف پذیری در مقیاس بزرگ را از بین می برد؟ -107

 (محدوديت ارتفاع ۴ (دسترسی فراوان به ساختمان ۳ (تراکم زياد ساختمانی ۲ (عمق کم پالن۱

 از فضاهای شهری به چه عاملی بستگی دارد؟نفوذ پذیری هر نظامی  -108

 (تعداد و نوع خدمات ارائه شده در فضا۱

 (تعداد کاربری هايی که در آن فضا قرار گرفته است ۲

 (تعداد راه های بالقوه ای که برای عبور از يک نقطه به نقطه ديگر در نظر گرفته شده است ۳

 ر نظر گرفته شده است. (تعداد بلوک ها و قطعات بالقوه ای که در آن فضا د۴

 نخستین گام در رسیدن به کیفیت گوناگونی چیست؟-109

 (تعیین میزان اهمیت و مقدار تقاضا برای انواع مختلف کاربری ها در سايت۱

 (طرز قرار گیری انواع کاربری ها در کنار هم از نظر عملکردی و اقتصادی۲

 رت سه بعدی (آزمون و جانمايی عوامل و عناصر قابل استقرار به صو ۳

 (تمرکز بر روی جزيیات تک بناها و مکان های بیرونی ۴

 دهد؟های محیطی را  کاهش مییک از کیفیتهای پیاده و سواره کدامجدایی راه -110

 نفوذپذيری و خوانايی (۴ خوانايی و گوناگونی (۳ پذيری ( خوانايی و انعطاف۲ پذيری نفوذپذيری و انعطاف( ۱

 ان دستیابی به تجارب مختلف از حضور در یک فضا معرف کدام یک از کیفیت های ذیل است؟ فراهم آوردن امک-111

 (رنگ تعلق۴ (خوانايی ۳ (گوناگونی ۲ (انعطاف پذيری ۱

 اولین و بهترین مرجع اطالعاتی برای تشخیص تقاضای اجتماعی کدام است؟ -112

 (عامالن ساخت و ساز محلی ۲ (نهاد های مسئول محلی ۱

 (سازمان های اجتماعی۴ (شهروندان ۳

 چه عاملی موجب کاهش نفوذ پذیری فضاهای همگانی نمی شود؟-113

 (عدم وجود سلسله مراتب در شبکه معابر ۱

 (بزرگ در نظر گرفتن مقیاس ساخت و ساز۲

 (جدايی سواره و پیاده۳
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 (بکارگیری نظام سلسله مراتبی درشبکه معابر ۴

 برای جانمایی دیگر کاربری ها......... شعاع نفوذ عناصر جاذب نسبت به یکدیگر -114

 متر ۱۱۰تا7۵(۴ متر ۱۲۰تا۸۰(۳ متر ۱۲۰تا۹۰(۲ متر ۱۱۰تا7۰(۱

 چه عواملی انعطاف پذیری را در درازمدت پشتیبانی می کند؟-115

 (همه موارد ۴ (دسترسی فراوان به ساختمان ۳ ( محدوديت ارتفاع ۲ (عمق کم پالن۱

 عبارت ذیل تعریف کدام مفهوم است؟ -116

قابلیتی که به ابعاد توانمندی محیطی معلوم جهت پاسخگویی به استفاده های مختلف که با اهداف مختلف مردم سازگار باشد نظر "

 "دارد.

 (رنگ تعلق۴ (گوناگونی ۳ (انعطاف پذيری ۲ ( نفوذ پذيری۱

 پیش نیاز زنده بودن محیط از دید جیکوبز پیست؟ -117

 تراکم کافی از جمعیت و فعالیت(وجود ۲ (در هم تنیده شدن عملکردها ۱

 (استقرار تمرکز کاربری ۴ (وجود دسترسی پیاده يه محیط۳

 کدام یک از اصول جک نسر در مورد فضاهای مورد عالقه مردم درست نیست؟ -118

 (میزان باز بودن و تعريف فضا ۲  (پیچیدگی در فضا۱

 (طبیعی بودن فضا ۴ (معنای تاريخی فضا۳

 یر کدام نادرست است؟ در رابطه با هیلی -119

 (ديد مکانیکی به مردم و فضا دارد ۱

 (تاکید بر ساختار شبکه کاهش محصول جانبی حرکت را در پی دارد ۲

 (فضاهای محدب به فضاهای محصور ارجحیت دارد ۳

 (میزان حرکت پیاده می تواند دقیقا از آنالیز ساختار شبکه پیش بینی شود ۴

های بیرونی مداخله کرده و بر آن تأثیر مثبت بگذارد، یک بخش ...................  یقی در فعالیتهر بخش داخلی که بتواند به طر -120

 شود. نامیده می

 غیرفعال  (۴ فعال  (۳ ( نرم ۲ سخت ( ۱

 پدیده مثلث در کدام یک از الزامات مورد نظر در فضای عمومی موثر است؟ -121

 ايش (آس۴ (اکتشاف ۳ (درگیری فعال ۲ ( درگیری غیر فعال ۱

 کدام یک از موارد ذیل بر اساس دیدگاه جیکوبز مناسب واحد همسایگی نیست؟-122

 (تنوع فرم و قدمت ساختمان ها ۲ (بلوک های کوچک ۱

 (تراکم کافی جمعیتی۴ (عملکرد غالب مسکونی در يک ناحیه۳

ول جانبی حرکت می نامد.این موضوع  امکان ایجاد فعالیت های دیگر عالوه بر عملکرد اصلی سفر از مبدا تا مقصد را محص-123

 دیدگاه کیست؟ 

 (ديويس ۴ (جیکوبز ۳ (لوفور ۲ ( هیلییر ۱

 طراحی شهری به مثابه طراحی و مدیریت قلمرو عمومی در کدام یک از سنت های فکری این رشته مطرح می شود؟ -124

 (هیچکدام ۴ (سنت بصری هنری ۳ (سنت ايجاد مکان ۲ ( سنت اجتماعی ۱

 نظر الدنبرگ به کجا اطالق می گردد؟ مکان سوم از -125
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 (ساختار اصلی شهر که مکان بروز فعالیت های جمعی است. ۱

 (لبه بین فضاهای عمومی و خصوصی که باعث افزايش غنای محیطی می شود. ۲

 (فضای عمومی که اکثر فعالیت های غیر رسمی در آن جريان دارد. ۳

 ف گرايی پست مدرن منجر می شود. (مکان های شبیه سازی شده که به ترويج روحیه مصر۴

 کارل مارکس و پی یرکروپ تکین در کدام گروه قرار می گیرند؟-126

 (پیش شهرسازی ترقی گرا ۲ (شهرسازی مارکسیسم ۱

 (شهرسازی کمونیسم ۴ (پیش شهرسازی بی الگو ۳

 در اقدامات هوسمان اولویت امور و مداخالت شهری به کدام ترتیب است؟ -127

 (امور حمل و نقل،امور بهداشتی،پارک سازی و مسکن ۲ ،مسکن،حمل و نقل (امور بهداشتی۱

 (امور حمل و نقل،امور مسکن،امور تاسیسات۴ (پارک سازی،امور حمل و نقل،امور بهداشتی وامور مسکن ۳

 طرح شهر درخشان به عنوان دکترین شهرسازی در کدام کنگره ارائه شده است؟ -128

 (کنگره چهارم۴  نگره سوم (ک ۳ (کنگره دوم۲ ( کنگره اول۱

 از اصطالحات کیست؟ "شهر کیهانی"-129

 (لوکوربوزيه ۴ (هیلبر زايمر ۳ (هگزا ناکیس ۲ ( هنارد ۱

 کدام دو اندیشمند در مورد خیابان به عنوان پدیده مهم شهری دیدگاه های کامال متفاوت و متضاد دارند؟-130

 هاوارد ( لوکوربوزيه و ابنزر  ۲ (لوکوربوزيه و جین جیکوبز ۱

 (جین جیکوبز و کامیلوسیته۴ ( جین جیکوبز و ابنزر هاوارد ۳
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱

 « صحیح است. ۲گزينه » -۲

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵

 « صحیح است. ۲گزينه » -6

 « صحیح است. ۲گزينه » -7

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۰

  « صحیح است. ۱گزينه »-۱۱

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۲

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۳

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۴

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۵

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱6

 « صحیح است. ۳نه »گزي -۱7

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۸

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۹

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲۰

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۱

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۲

  « صحیح است. ۳گزينه »-۲۳

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۴

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲۵

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲6

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲7

 « صحیح است. ۴» گزينه-۲۸

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۹

 « صحیح است. ۲گزينه »-۳۰

  پاسخنامه مباحث عمومی شهرسازی ایران  

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۱
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 . ۱۹7ص منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۲

 . ۱7۲صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ 

 حیح است. « ص۱گزينه » -۳۳

 . ۱7۲صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۴

 . ۱77صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۵

 . ۱6۱ص منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳6

 . ۱7۸صهای شهرسازی؛   منبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳7

 . ۱6۵صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۸

 . ۱۹۰صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۹

 . ۱7۳صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۰

 . ۱6۵صیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ منبع: حب

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۱

 . ۲۱ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۲

 . ۲7ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۳

 . ۳۱ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۴

 . ۳۸ص؛  ۵رداری ها،جلدمنبع:کتاب سبز شه

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۵

 . 6۰ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴6

 . ۱۲۲ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴7

 . ۵7ص؛  ۴منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۸

 . 66ص؛  ۴منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد
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 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۹

 . ۳۱ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۰

 . ۳۹ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۱

 . ۸6ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 ست. « صحیح ا۲گزينه » -۵۲

 . ۴6ص؛  ۲منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۳

 . ۱7ص؛  ۴منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۴

 . ۲۱ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۵

 . ۲۱۹صمنبع: دهاقانی؛ تحلیلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران؛ 

  سخنامه مبانی نظری معماری و طراحی شهری پا  

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵6

 . ۵۲ص منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فرايند طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵7

 . ۵۴ص منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فرايند طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۸

 . ۱۴ص ی؛ منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فرايند طراحی شهر

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۹

 . 7منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۰

 منبع : پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری  و فرآيند طراحی شهری. 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۱

 . ۵ص منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری  و فرآيند طراحی شهری؛

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۲

 . ۱۸نظری و فرآيند طراحی شهری؛ ص منبع: پاکزاد، جهانشا؛ مبانی

  « صحیح است. ۱گزينه » -6۳

 . ۲۳؛ صمبانی نظری  و فرآيند طراحی شهری؛ پاکزاد، جهانشاهمنبع: 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۴

 . ۴۱منبع : پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری  و فرآيند طراحی شهری؛ ص
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 « صحیح است. ۱گزينه »  -6۵

 . 7۴؛ صمبانی نظری  و فرآيند طراحی شهری؛ پاکزاد، جهانشاهمنبع: 

 « صحیح است. ۴گزينه » -66

 . ۴شهری؛ ص منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی 

 « صحیح است. ۲گزينه » -67

 . 6ص منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ 

 . « صحیح است۲گزينه » -6۸

 . ۴۸ص منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فرايند طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۹

 . ۴۸ص منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فرايند طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۰

 . ۵۱ص منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فرايند طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۱

 . ۵۱ص ايند طراحی شهری؛ منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فر

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۲

 . 7۳ص منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فرايند طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۳

 . ۵7ص منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فرايند طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۴

 . ۸۴ص منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فرايند طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۳» گزينه -7۵

 . ۹۹ص منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فرايند طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -76

 . ۱۰۱ص منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فرايند طراحی شهری؛ 

 صحیح است.   ۱گزينه » -77

 . ۱۵۲صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۸

 . ۱۳۲ص (؛ ۲اد؛سیر انديشه ها در شهرسازی)منبع: پاکز

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۹

 . 6۹ص (؛ ۲منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها در شهرسازی)

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۰

 . ۲۴۵ص (؛ ۱منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها در شهرسازی)

 پاسخنامه تاریخ شهرسازی و معماری 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۱
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 ساخته اياسو بزرگترين قصر در تاريخ ژاپن محسوب می شد  قصر ادو  ۱6۳۹در سال 

 (. ۳۹۵: ص۱۳۹۱منبع : )جیمز موريس، 

  « صحیح است. ۳گزينه » -۸۲

 استفاده میکنند. ولزاز لغت باستید برای شهرهای فرانسه، انگلستان و  "نوشهرهای قرون وسطی"الف(در کتاب

 حصار شهر بوده است.  سرنسانج(مهم ترين عامل تعیین کننده فرم شهر در دوره 

د( تمامی شهرهای اروپا در دوره قرون وسطی دارای حصاری در جهت حفظ امنیت و دفاع شهر بوده اند.اين جمله صحیح نیست،  

 شهرهای واقع در جزيره بريتانیا)انگلستان و...( از اين قائده مستثنا هستند. 

 عه شهری در اروپا است. در واقع آغاز عصر توس قرون وسطیه( به عقیده جیمز موريس، 

 (. ۱۳۹۱منبع : )جیمز موريس، 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۳

شد که هنوز  های تجاری يا بازرگانی گفته میدر تمدن روم به معنای شهر بود و در دوره متقدم قرون وسطی به سکونتگاه urbاورب يا 

 ها را به وجود آوردند. بديل به سکونتگاه دائم شده و بورگها بعدها با ايجاد حصاری مستحکم تبه مقام شهر نرسیده بودند. اورب

 . ۲۱۸ص؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

  « صحیح است. ۱گزينه » -۸۴

و ساير  ها و دروازه های مربوطه خیابان ها عناصر و اجزای اصلی تشکیل دهنده شهر قرون وسطايی به طور کلی عبارتند از: حصار با برج

فضاهای تردد، فضای بازار که احتماال بازار و ساير ساختمان های تجاری را دربر می گرفت. کلیسا که معموال در محل خاص خود قرار  

 داشت و به طور کلی ساختمان ها و باغات خصوصی مربوطه 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۵

 ل فئودالیسم دانست. طلبی فرهنگی شهروندان در مقاب رنسانس را بايد نهضت استقالل

 . ۳۰۵ص؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸6

در نظر سر پاتريک ابرکرامبی شهر کوچک فرنس در فالندر با فضای مرکزی و اصیل با ساختمان های متعدد عمومی از جمله:  

و غیره همگی مفهوم يک شهر قرون وسطی را بیان میکند، اين شهر در عین حال که   کاتدرال،کلیسای شهر، عمارت شهرداری، دادگاه ها

 اجتماعی کامال شهری است میتوان يک باغشهر نامید. 

 . ۴۰۵منبع : جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه 

 « صحیح است.  ۴گزينه » -۸7

 . 7ص منبع: بنه ولو، لئوناردو؛ تاريخ شهر؛ 

 « صحیح است.  ۲زينه »گ -۸۸

 . ۵۲صمنبع: بنه ولو، لئوناردو؛ تاريخ شهر؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۹

پر   ۸طراحی شده و شامل يک ستاره  "اصول و مبانی معماری"آرمانشهر آنتونیوفیالرته که به نام اسفورنسیند شهرت داشته براساس کتاب 

 خیابان شعاعی است.  ۱6و 

 . ۱۸۲ل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه  منبع: جیمز موريس،  تاريخ شک

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۰
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به طور کلی کلیسا تقسیمات سیاسی امپراتوری را براساس نظام کلیسائی خود قرار داد و محدوده قلمروی اسقفی را محدوده يک 

 سیويتاس تعیین نمود. 

 . 6۲-6۰منبع : جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۱

 « صحیح است.  ۴گزينه » -۹۲

ترکیب ساختمان های منفرد به   -۳انسداد مناظر با قراردادن دقیق ستون های يادبود   -۲تقارن   -۱چهار اصل طراحی در دوره رنسانس: 

 تئوری پرسپکتیو -۴صورت يک واحد منسجم معماری  

 . ۱7۱منبع: جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، ص

 « صحیح است. ۱گزينه » -۹۳

 . ۴7منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا؛ ص 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۴

پردازان  عملی يافت.نظريه -ی رنسانس در مقايسه با برخورد عملی و غیرنظری قرون وسطی، رنگ و بويی نظریشهرسازی دوره

شناختی انتزاعی و نمادپردازی نجومی  محور خود را با تمرکزگرايی حاکمان اشرافی، زيبايیرنسانسی، سعی داشتند تا تمايالت کلی انسان

 از يک سو و از ديگر سو با مهندسی رزمی ناشی از کاربرد توپ و توپخانه آشتی دهند. 

 . ۳۲۲منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۵

 . ۴۰7و  ۳۴۵و   ۲۳۳؛ ص جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا، منبع: پاکزاد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹6

 . ۴۰۵ص؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۳» گزينه -۹7

 ل آنژ ساخته شده است. تپه شهر رم است به دست میک 7میدان کاپتول بر روی تپه کاپتول که معروف ترين تپه از مجموع  

 . ۲۰۱منبع: جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۹۸

آلبرتی به عوان نخستین نظريه پرداز شهرسازی رنسانس مطرح شده و در کنار او آنتونیو آورلینو ملقب به آنتونیوفیالراته نیز از جمله  

 تاثیر خود را بر سرتاسر اروپا گذاشت "مبانی معماری"عنوان نخستین نظريه پردازانی بود که با انتشار کتاب خود با

 . ۱۸۳-۱۸۲منبع : جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، صفحه 

 « صحیح است.  ۱گزينه » -۹۹

در باستیدهای  فرانسه، انگلیس و ولز ويزگی های مشترک بسیاری می توان يافت، اما با اين همه تفاوت های مهم چندی در فرم و  

 استید ها با يکديگر وجود دارد عملکرد اين ب

 . ۱۳۱منبع: جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، صفحه 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۰

 . ۱۸۴منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۱

ساخته شده در شهر، در    شورای شهر به مثابه مهمترين ارگان شهر نیاز به تاالری برای تجمع داشت. به همین خاطر مهمترين فضای

 رقابت با کلیسا، تاالر شهر يا به بیانی ديگر محل اجالس شورای شهر بود. 
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 منبع: پاکزاد، جهانشاه؛، تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا. 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۲

 . ۱۸7منبع: موريس؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۳

 . ۱7۴-۱7۲در شهر سازی؛ جلد اول؛ ص  هامنبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۴

 ۱7۱و  ۱7۰منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

  « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۵

 . ۱۹۴؛ ص ۱۳۸۵ها در شهرسازی؛ جلد اول؛  منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیر انديشه 

 پاسخنامه تحلیل فضاهای معماری و شهری 

 ست. « صحیح ا۲گزينه »  -۱۰6

 . 6۱صمنبع:بنتلی؛ محیط های پاسخده؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰7

 . ۱6۳صمنبع:بنتلی؛ محیط های پاسخده؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۸

 . ۱6صمنبع:بنتلی؛ محیط های پاسخده؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۹

 . 6۳صمنبع:بنتلی؛ محیط های پاسخده؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۰

 .  ۱6۹های پاسخده؛ صیطبنتلی؛ مح منبع:

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۱

 . ۵۹صمنبع:بنتلی؛ محیط های پاسخده؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۲

 . 76صمنبع:بنتلی؛ محیط های پاسخده؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۳

 . ۱7صمنبع:بنتلی؛ محیط های پاسخده؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۴

 . ۸۰صمنبع:بنتلی؛ محیط های پاسخده؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۵

 . ۱6۳صمنبع:بنتلی؛ محیط های پاسخده؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱6

 . ۱۵7صمنبع:بنتلی؛ محیط های پاسخده؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱7

 . ۲۳۴ص منبع:کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری؛ 
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 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۸

 . ۲6۹ص شهری؛ منبع:کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۹

 . ۳۲6ص منبع:کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۰

 . ۱67های پاسخده؛ صمنبع: بنتلی؛ محیط

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۱

 . ۳۳۲ص منبع:کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۲

 . ۲۳۴ص مکان های عمومی و فضاهای شهری؛ منبع:کرمونا؛

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۳

 . ۳۳6ص منبع:کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه  -۱۲۴

 . ۳۲۸ص منبع:کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۵

 . ۲۲6ص منبع:کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲6

 (. ۱منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها در شهرسازی)

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲7

 . ۹۰ص (؛ ۱منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها در شهرسازی)

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۸

 (. ۱منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها در شهرسازی)

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۹

 (. ۱در شهرسازی)منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۰

 (. ۲منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها در شهرسازی)
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 زبان عمومی وتخصصی 

Part 1- Vocabulary 

1- A move towards healthy eating could help ……… heart disease. 
4) encourage 3) emphasize 2) encircle 1) eliminate 

2- According to some astronomers, the universe may eventually ……… . 

1) expand  2) bend  3) collapse 4) intervene 

3- He has a (an) ………… amount of work to finish before Friday. 

1) exaggerate 2)  enormous                  3) agile        4) rigid 

4- Fire has caused ……….. damage to the island’s forest. 
1) amenity                    2) extensive                            3) hazardous                    4) hero 

5- The new government is desperate to …………….. their country’s image. 

1) Rehabilitate  2) rejuvenate                         3) offset                       4) grasp 

6- Instead of staying the ………… two years I came home after just nine months. 

1) Chaotic  2) sharply                          3) flourishing              4) requisite 

7- She found the job frustrating, and felt she wasn’t …………….. anything there. 

1) Flourishing  2) accomplishing              3) evolving                 4) satisfying 

8- He was imprisoned in 1945 for the ……… murder of a 12- year old school girl. 

1) brilliant                           2)brutal                               3) surprised              4) balanced 

9- In the event of an accident or breakdown, your car will be ……….. to the nearest garage. 

1) conveyed   2) compelled  3) contaminated 4) crushed 

10- Ireland ……….. several chances, including a penalty that cost them the game.  

1) subsided  2) signified  3) suffered  4) squandered 

 

 

CLOZE TEST ................................................................................................................. ..........................  

 

A map is always smaller than the real world which it presents. The difference 11 ………………. 

Between the map and the earth’s surface 12 ……………….. a scale ratio. For example, the scale ratio 

1:50:000 states that one unit of measurement on the map is 13  ……………….. fifty thousand such 

units on the ground. Therefore, one centimeter on the map amounts to 50,000 centimeters (500 

meters) 14 ………………….. the ground. A map at a large scale, 15 …………………. 1:10:000, will 

show a small area of the earth’s surface in considerable detail. A small-scale map, will show a much 

larger area, but in much less detail. 

11. a) in size                    b) a as size                           c) for sizes                                       d) from sizes 

12. expresses b) is expressing       c) will be expressed by                d) is expressed by 

13. a) equally to             b) equally with          c) equal to               d) equal with 

14. a) in  b) on                           c) under                                       d) over 

15. a) similar                    b) such as                           c) the same as                                       d) being like 

 

Part 3- Reading comprehension ............................................................ ................................................  

 

Passage 1 

   Spatial analysis refers to the various GIS tools and functions that “[general] new information based 

on explicit spatial processing” performed on either single or multiple layers of data (Webster 1993, 

724).  

   The following types of spatial analyses may be applied using parcel coverages, especially in 

conjunction with other spatial layers, to analyze and evaluate land supply and capacity:  
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   Spatial overlay allows various data types (e.g. parcels, environmental features, regulatory zones, and 

infrastructure elements) to be related to each other through cartographic superimposition of distinct 

layers. Parcel records may be related to data represented by non-parcel features (e.g., environmental 

constraints, regulatory zones) through spatial overlay with these other layers.  

   Parcels may also be aggregated to analysis zones, selected, summarized, or otherwise manipulated 

based on spatial correlation. In addition, the spatial and attribute data of multiple layers may be 

combined through “true” polygon overlay (e.g., union and intersect GIS functions) to create 

composite data layers (e.g., vacant land polygons with and without wetlands present, sub parcel areas 

with differing zone designations). 

16- According to the passage which could best describe spatial analysis? 

1) Various GIS tools 

2) Functional analysis of GIS tools 

3) Generating new information using spatial processing 

4) New information based on GIS functions 

17- What is the use of spatial analysis? 

1) Spatial processing 2) Evaluation of land supply 

3) Application of land supply and capacity 4) Analysis of spatial layers 

18- Which of the followings is the function of spatial overlay analysis according to the passage? 

1) Allowing various data types 

2) Relating different kinds of data to each other 

3) Relating various data types to cartographic superimposition 

4) Linking data to various distinct layers 

19- Which of the followings is closest in meaning to the word regulatory underlined in the 

passage? 

1) municipal 2) mandatory 3) official 4) controlled by law 

20- What do you expect the next paragraph to be talking about? 

1) A type of spatial analysis 2) Spatial analysis benefits 

3) Analysis of land supply 4) Combination of spatial and attribute data 

 

Passage 2 

The changing profile of a city in the United States is apparent in the shifting definitions used by the 

United States Bureau of the Census. In 1870 the census officially distinguished the nation's "urban" 

from its "rural" population for the first time. "Urban population" was defined as persons living in 

towns of 8,000 inhabitants or more. But after 1900 it meant persons living in incorporated places 

having 2,500 or more inhabitants. 

Then, in 1950 the Census Bureau radically changed its definition of "urban" to take account of the 

new vagueness of city boundaries. In addition to persons living in incorporated units of 2,500 or more, 

the census now included those who lived in unincorporated units of that size, and also all persons 

living in the densely settled urban fringe, including both incorporated and unincorporated areas 

located around cities of 50,000 inhabitants or more. Each such unit, conceived as an integrated 

economic and social unit with a large population nucleus, was named a Standard Metropolitan 

Statistical Area (SMSA).  

Each SMSA would contain at least (a) one central city with 50,000 inhabitants or more or (b) two 

cities having shared boundaries and constituting, for general economic and social purposes, a single 

community with a combined population of at least 50,000. The smaller of which must have a 

population of at least 15,000. Such an area would include the county in which the central city was 

located, and adjacent counties that were found to be metropolitan in character and economically and 

socially integrated with the county of the central city. By 1970, about two thirds of the population of 
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the United States was living in these urbanized areas, and of that figure more than half were living 

outside the central cities. While the Census Bureau and the United States government used the term 

SMSA (by 1969 there were 233 of them), social scientists were also using new terms to describe the 

elusive, vaguely defined areas reaching out from what used to be simple "towns" and "cities," A host 

of terms came into use: "metropolitan regions," "polynucleated population groups," "conurbations," 

"metropolitan clusters," "megalopolises," and so on. 

 

21- What does the passage mainly discuss? 

۱) how cities in the United states began and developed 

۲) solution to overcrowding in cities  

۳) the changing definition of an urban area   

۴) how the United States Census Bureau conducts a census 

22- the underline word “distinguished” is closest in meaning to ……… . 
(۱  differentiated (۲  removed (۳  honored (۴  protected 

23- according to the passage, why did the Census Bureau revise the definition of urban in 1950? 

۱) City borders had become less distinct. 

۲) Cities had undergone radical social change.  

۳) Elected officials could not agree on an acceptable definition,  

۴) New businesses had relocated to larger cities.  

24-The underlined word “those” refers to ………… . 

(۱  boundaries  (۲  persons (۳  units (۴  areas 

25- Which of the following is NOT true of an SMSA? 

(۱  It has a population of art at least 50000. ۲) It can include a city’s outlying regions. 

۳) It can include unincorporated regions.  ۴) It consists of at least two cities.  

 

Passage 3 

The built environment of metropolitan regions is also an historical repository of architectural 

constructs that represent an irreplaceable cultural heritage. Often citied develop and recondition 

themselves in order to attract new investment, especially after disturbing periods of decline, by 

removing ‘old’ buildings in order to offer open land for new projects. This ‘creative destruction’ is 

one aspect of real estate under capitalist land market conditions (see entry on Real Estate). In some 

cities, older buildings that are under-utilized are removed simply to provide parking spaces in the 

hope of attracting suburban residents to visit downtown. Buffalo, New York tore down the Frederick 

Larkin office building, one week in 1960, in just such an effort. It happened to be designed by Frank 

Lloyd Wright, the most famous and most influential American architect. The Larkin was the only 

office building of Wright’s ever built. Once it was removed, it was gone forever. It is precisely of 

such retrospective knowledge, and a growing appreciation for past architectural projects as social 

heritage, that the issue of preservation within cities has become so important.  

26- Which of the followings is mentioned as “creative destruction” in the text? 

1) real estate under capitalist land market conditions 

2) development of open space 

3) removing old buildings to provide land for new developments 

4) disturbing periods of decline 

27-What does the phrase under-utilized mean in the passage above? 

2) not producing benefit    1) not being used 
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4) poorly designed  3) uninteresting for utilization 

28- Larkin office is not mentioned in the text as …….. . 

1) Best work of Wright 

2) Only office building of Wright built 

3) A case of removing an architectural construct to provide open space in downtown 

4) An architectural project by the most famous American architect 

29- What was the main idea discussed in the passage? 

1) preservation of Wright’s architectural projects 

2) preservation in urban regions 

3) removing conditions of old buildings 

4) architectural heritages in cities 

30- According to the passage architectural constructs ……… . 

1) could be removed to provide open space 

2) should be appreciated for their creators 

3) represent an irreplaceable technical heritage 

4) should be preserved as social heritage 

  مباحث عمومی شهرسازی ایران  

های جدیدی تحت عنوان................. پیشنهاد  های جامع، طرحبه دلیل ضعف مطالعات حوزه نفوذ در طرح 1369از سال  -31

-بندی جمعیتی،توزیع خدمات از شهرها به روستاهای بزرگ و کوچک و ساماندهی ارتباطات و زیرساختاین طرح بر پهنه  گردید.

 طح شهرستان پرداخت و وارد جزئیات نشد. ها در س

 ای ( طرح ناحیه۲ ( طرح تفصیلی ۱

 ( طرح شهرستان۴ ای ( طرح کالبدی ملی و منطقه۳

 های زیر است؟یک از طرحبه ترتیب از راست به چپ متعلق به کدام 12و تیپ   19شرح خدمات تیپ  -32

 ای ناحیه –امع ج( ۴ جامع  -هادی ( ۳ جامع  -ایناحیه( ۲ تفصیلی -جامع( ۱

 شود؟ یک از مناطق زیر به عنوان تنفسگاه آتی شهر تهران تلقی میطرح تفصیلی کدام  -33

 ۱۲منطقه ( ۴ ۲۰منطقه ( ۳ ۲۲منطقه ( ۲ ۲منطقه ( ۱

 های زیر است؟ یک از گزینههای جامع کدامماهیت طرح -34

 اقتصادی ( ۴ فضايی  -کالبدی( ۳ اجتماعی ( ۲ کالبدی ( ۱

 زمان تهیه شود؟ های جامع و تفصیلی همچه سالی قرار بر این شد که طرحاز  -35

۱ )۱۳۴7 ۲ )۱۳7۲ ۳ )۱۳۸۰ ۴ )۱۳۸6 

 در برنامه ریزی شهری، اوج باغشهرسازی در کدام شهرها بوده است؟-36

 شیراز -(سمرقند۴ اصفهان -(سمرقند۳ اصفهان -(بخارا۲ بخارا -( سمرقند۱

ی جهت شهرهای متوسط تا بزرگ است.این الگو می تواند دارای یک هسته مرکزی با کاربرد های  ................بیشتر الگوی-37

 مختلف داشته باشد. 

 (مدل شهر خطی۴ (مدل شهر شطرنجی۳ (مدل شهر ستاره ای ۲ ( مدل شهر اقماری ۱

 مبتکر کدام نوع شهر ابنزر هاوارد است؟ -38

 (مدل شهر متمرکز ۴ کهکشانی (مدل شهر ۳ (مدل شهر حلقه ای ۲ ( مدل شهر گسترده ۱
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سال است و یک چارچوب کلی و آینده نگرانه مورد توجه برنامه   20تا  10در کدام نوع برنامه ریزی دوره اجرایی آن بین -39

 است؟ 

 (برنامه جامع ۴ (برنامه بلندمدت۳ (برنامه میان مدت۲ ( برنامه کوتاه مدت ۱

راهنما عمل می کند و بیشتر در مورد شهرهای بزرگ و یا شهرهایی که بیش از   .................برنامه ای است که به صورت-40

 نفر جمعیت دارند به مرحله ی اجرا در می آید. 25000

 (طرح هادی۴ (طرح جامع ۳  (طرح تفصیلی۲ ( طرح اجرايی ۱

دام طرح به مرحله ی اجرا  هر آنچه در طرح های جامع و تفصیلی برای شهر و شهرنشینان اندیشیده و تدوین شده است در ک-41

 در می آید؟ 

 (طرح آماده سازی زمین ۴ (طرح توسعه شهری ۳ (طرح هادی۲ ( طرح اجرايی ۱

 عواملی که در تعیین سرانه ها دخالت دارند شامل کدام گزینه نمی شود؟ -42

 (امکانات گسترش شهر ۲ (تعیین قیمت زمین ۱

 و قومی (پراکنش نژادی ۴ (احتیاجات جمعیت به تاسیسات رفاهی۳

 فاصله مناسب محل دفع زباله تا شهر به طور متوسط باید چند کیلومتر با شهر فاصله داشته باشد؟ -43

 کیلومتر ۳۰(۴ کیلومتر ۳۵تا۲۵(۳ کیلومتر ۲۵تا۲۰(۲ کیلومتر ۲۵تا۱۵( ۱

 پرداز طرح مقابل در کدام یک از گزینه های ذیل آمده است؟ نام کتاب نظریه -44

در بوم شناسی شهری فرایندهایی وجود دارد که از طریق آنها شهر ها به صورت ناحیه های طبیعی سامان می بابند. این  -45

 فرایندها عبارتند از...... 

 جانشینی-تدافع-(تهاجم۲ تدافع -تهاجم -(رقابت۱

 جانشینی-تهاجم -رقابت(۴ جانشینی -تعامل-(تهاجم۳

 کدام عامل زمینه و محدودیت های توسعه شهرها را تعیین می کند؟-46

 (شرايط اجتماعی ۴ (شرايط اقتصادی ۳ (شرايط طبیعی و اقلیمی ۲ (شرايط فرهنگی ۱

 مسئول ایجاد و نگهداری تاسیسات ترافیک شهری کدام یک از نهادهای ذیل می باشد؟-47

 (وزارت راه و شهرسازی ۴ ورايعالی شهرسازی و معماری ايران(ش۳ (شهرداری ۲ (شورای شهر ۱

در اغلب شهرهای ایران....................یک سلول ترافیکی جذب کننده سفر و ................سلول ترافیکی تولیدکننده سفر  -48

 محسوب می شود. 

 بازار -(محله مسکونی۲ مراکز اداری -(محله مسکونی۱

 (طراحی شهری:خیابان و میدان 2 (سرشت نظم1

 (باغشهرهای فردا 4 (محدودیت های رشد 3
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 مراکز اداری -(بازار ۴ محله مسکونی  -(بازار ۳

راهی که ترافیک دو طرف آن به طور فیزیکی از یکدیگر جداست ولی در طول های مشخصی از آن می توان جریان ترافیک را -49

 پیوسته فرض کرد،کدام نوع راه می باشد؟

 (آزادراه۴ (بزرگراه ۳ ۲( شريانی درجه۲ ۱(شريانی درجه۱

 هر کدام محل می باشد؟بهترین محل برای احداث پارکینگ در ش-50

 ( حومه شهر ۲ ( بخش مرکزی شهر ۱

 (نزديک ايستگاه های اصلی و مرکزی وسايل نقلیه عمومی۴ اداری -(نزديک مراکز تجاری ۳

در کدام برنامه عمرانی وزارت آبادانی و مسکن و شورای عالی شهرسازی جهت نظارت بر کار تهیه برنامه جامع شهر ها  -51

 تاسیس شد؟

 ( برنامه عمرانی چهارم ۴ ( برنامه عمرانی سوم ۳ ( برنامه عمرانی دوم ۲ عمرانی اول(برنامه ۱

 است؟ "وضع قانون در زمینه چگونگی تهیه برنامه های جامع شهری"موضوع کدام قانون -52

 ( نوسازی و عمران شهری ۴ ( نظارت بر گسترش شهر ۳ ۱۲( شرح خدمات تیپ ۲ (تاسیس وزارت آبادانی و مسکن ۱

..........طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی و طرح جامع شهر،نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح  .....-53

محالت مختلف شهر و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها،وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور زمین و میزان تراکم  

ای مربوط به مناطق بهسازی،نوسازی و توسعه و حل مشکالت شهری و  جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری،اولویت ه

موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آت تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی ،تهیه و 

 تنظیم می گردد. 

 ( طرح جامع ۴ ( طرح تفصیلی۳ ( طرح هادی۲ (طرح آماده سازی زمین ۱

 لت کدام یک از نهادهای ذیل سیاست گذاری،تصمیم گیری و هدایت و بررسی و تصویب است؟حوزه دخا-54

 ( وزارت کشور ۴ (شورايعالی شهرسازی و معماری۳ ۵( کمیسیون ماده۲ (شورای شهرسازی استان ۱

ازی و مراکز گذران کاربری تفریحی بر اساس تقسیم بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شامل سینما،تئاتر،محل های ب-55

 اوقات فراغت است. تاسیسات ویژه شهری همچون تله کابین و تئاترهای کوچک در کدام رده از اراضی قرار می گیرند؟

 ( ارضی تفريحی رده منطقه ۲ ( ارضی تفريحی رده ناحیه۱

 ( ارضی تفريحی رده شهر و فراتر ۴ ( ارضی تفريحی رده فرامنطقه ۳

  حی شهریمبانی نظری معماری و طرا 

 تمرکز و تراکم باالی کاربری در مراکز سنتی با ارزش باالی زمین باعث تشویق چه حسی می شود؟ -56

 (حس تعلق ۴ (حس سرزندگی ۳ (حس محصوريت فضايی ۲ (غنای حسی ۱

یا منازل  ساخت و ساز های درون زا با مقیاس مناسب همراه با استفاده از فضای طبقات فوقانی ساختمان ها برای اداره ها  -57

 سبب تشویق کدام یک از اصول بازآفرینی شهری می شود؟

 (باالبردن سهولت دسترسی ۴ (ايجاد تراکم توسعه ۳ (تشويق فشردگی ۲ (تنوع کاربری ۱

 کدام کاربری قوی ترین و گسترده ترین نقش را در عملکرد اقتصادی مراکز شهرها بازی می کند؟-58

 (کاربری فرهنگی ۴ اربری اداری (ک ۳ (کاربری تجاری۲ (کاربری فضای سبز ۱
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 کدام عنصر در مرکز شهر تصویر دهنی مردم نسبت به این همانی)هویت(شهر را تقویت می کند؟ -59

 (امکانات و تسهیالت فرهنگی تفريحی۴ (هتل ها و مراکز همايش۳ (خرده فروشی ۲ (مسکن ۱

 د........ از جمله شرایطی که می تواند تنوع و جذابیت یک مسیر را افزایش ده-60

 (کفسازی مناسب ۲ (میزان سايه اندازی ۱

 (حضور چتر درختان۴ (نمای شفاف در طبقه همکف ساختمان ها ۳

 کیفیتی که باعث متمایز شدن نشانه ها از دیگر اجزا سیمای مرکز شهر می شود... -61

 (قابلیت مقايسه اجزا با يکديگر ۱

 باشد   (توانايی آنها در بیرون زدن از محیط اطراف خود می۲

 (تشديد يک جز و تحديد جز ديگر ۳

 (ماهیت توانمند نشانه شهری ۴

 چهار عاملی که در برنامه ریزی برای ایجاد آسایش فیزیکی مهم هستند عبارت است از: -62

 ايمنی-تسهیالت رفاهی-ترافیک-(آب و هوا۱

 تسهیالت عملکردی -ايمنی-ترافیک-( آب و هوا۲

 نیت فیزيکیام-تسهیالت رفاهی-آب و هوا -(ترافیک۳

 امنیت فیزيکی-تسهیالت عملکردی-آب و هوا -(ترافیک۴

 در عبارت مقابل تعریف کدام نوع خیابان مد نظر است؟ -63

در این نوع خیابان، معابر دسترسی محلی باید به عنوان بخیه هایی که نماهای بلوک های روبه روی یکدیگر را به هم می "

 "دوزند،عمل نمایند.

 ( خیابان درجه دو ۲ ش کننده ( خیابان جمع و پخ۱

 ( خیابان درجه يک ۴ ( خیابان های دسترسی محلی ۳

 این جمله متعلق به کیست؟ -64

 "خیابان ها و پیاده رو های آنها، همینطور مکان های همگانی اصلی شهر،حیاتی ترین اندام های آن هستند. "

 (کلیف ماتین ۴ (کوين لینچ ۳ (جین جیکوبز ۲ (اسکار نیومن ۱

 گزینه صحیح نمی باشد؟ کدام-65

 (ايده جدايی بخش های سرويس دهنده و سرويس شونده نزد های تک و لويی کان پررنگ است. ۱

 (آيزنمن جز پنج معمار پست مدرن سفید بود که بعدها در سبک فولدينگ و پرش کیهانی پررنگ بود. ۲

 د. (مرکز گردهمايی کلمبوس اثر آيزنمن ساختمان شاخص سبک ديکانستراکشن بو۳

 از شعار معماران سبک پرش کیهانی بود. "بیشتر متفتوت است"(۴

 کدام گزینه جز منشور اولیه مدرن نیست؟ -66

 (نمايش ساختار بنا در نمای ساختمان۲ (استفاده بسیار اندک از تزيینات۱

 (استفاده از پیلوت در طبقه همکف ۴ (استفاده از پنجره های عريض  ۳

 فعالیت خود را ادامه داد؟"هر چه عملکردی نیست زیبا نیست"از نهضت هنر نو جدا شد و با شعار  کدام معمار با تغییر نگرش-67

 (هکتور گیومارد ۴ (مکنتاش ۳ (اتو واگنر ۲ (ويکتور اورتا ۱

 برای نخستین بار کدام جریان در اروپا به جای الهام از گذشته،توجه به آینده را مد نظر قرار داد؟ -68
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 (جنبش فوتوريسم ۴ ( رنسانس۳ هنر نو(نهضت ۲ (مکتب شیکاگو۱

 را توضیح می دهد؟  "نهضت هنر نو"کدام یک به درستی -69

 هنر مناسب زمان-مصالح جديد و تولیدات مدرن-(تقلید از گذشته در تزيینات۱

 مصالح مدرن و تولیدات صنعتی-تزيینات صنعتی و هندسی-(ابداع فرم های جديد۲

 مصالح مدرن و تولیدات صنعتی-های طبیعیتزيینات با فرم -(جدايی از گذشته۳

 هنر مناسب زمان -تزيینات رومانتیک-(پیوند با گذشته۴

 فرد و فردگرایی در عصر............اهمیت پیدا می کند و هنرمند و اثر هنری با نام هنرمند دارای ارزش می شود. -70

 (باروک۴ ( رنسانس۳ (قرون وسطی ۲ (يونان ۱

 آثار هنری دوره رنسانس است؟ کدام یک از ویژگی های -71

 (همگونی و تقارن/اشکال پیچیده هندسی/مرکزيت ۱

 (عدم ابهام/تناسبات رياضی/واقع گرايی۲

 (واقع گرايی/احجام اولیه/رمزگونگی۳

 (مقیاس ابر انسانی/وضوح/تقارن۴

 کدام یک از گزینه های ذیل تعریف درستی از مفهوم ذکر شده ارائه داده است؟ -72

 (مدرنیسم:نوعی نگرش به هستی۲ ود ظاهری و بروز بیرونی مدرن (مدرنیته:نم۱

 (مدرن:فرزند زمان خود بودن ۴ (مدرنیزاسیون:فهم مدرنیته از خودش۳

 اثر کیست؟ "معماری پرش کیهانی"کتاب -73

 (گرگ لین ۴ ( آيزنمن۳ (چارلز جنکز ۲ (فرانک گهری ۱

 رابت دارد؟با کدام سبک معماری ق  "فرم تابع دیدگاه جهانی "انگاره -74

 (معماری پست مدرن۴ ( معماری غیر خطی۳ (معماری ارگانیک ۲ (معماری مدرن۱

 کدام ساختمان متعلق به سبک آرت دکو نمی باشد؟ -75

 (مدرسه هنری گالسکو۴ ( تاالر موسیقی راديو سیتی ۳ (مرکز راکفلر ۲ (ساختمان کرايسلر ۱

شی است. فرم های باقاعده و  "وزن احساسی"ط بسیار نزدیک داردعاملی که با بی قاعده یا با قاعده بودن فرم ارتبا -76

 ساده..................از فرم های پیچیده به نظر می رسند. 

 (متقارن تر۴ ( ناپايدارتر۳ (سنگین تر ۲ (سبک تر ۱

 کشف پرسپکتیو و به وجود آمدن سبک کوبیسم به ترتیب در کدام دوران اتفاق افتادند؟-77

 قرن هجدهم -(رنسانس۲ م قرن بیست-(رنسانس۱

 قرن هجدهم -(روم باستان۴ قرن بیستم -(روم باستان۳

 در کدام یک از آثار معماری زیر از فرم های محدب و مقعر استفاده نشده است؟ -78

 میس وندروهه -(پروژه خانه يیالقی۲ ارو سارينن  -TWA(ترمینال هوايی هوايی۱

 آلوار آلتو-(ساختمان کتابخانه ويپوری۴ لوکوربوزيه -(ساختمان خانه دانشجويان سويسی ۳

 رابطه بین جسم و سایه آن تابع کدام یک از عوامل زیر نیست؟-79

 (محل منبع نور۱

 (اندازه جسم ۲
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 (تجربیات گذشته مشاهده کننده ۳

 (موقعیت زمینه ای که سايه جسم بر روی آن می افتد. ۴

 .........از عملکرد ساختمان آن است. در نیویورک............. TWA ترمینال هوایی هوایی فرم-80

 (نقشی۴ ( استعاره ای ۳ (نمادی ۲ (عالمت صريحی ۱

 تاریخ شهر و شهرسازی

 های زیر در مورد شهر »پمپئی« نادرست است؟یک از گزینهکدام -81

 . ها به عنوان يک شهر مهاجرنشین در شش قرن قبل از میالد بنیان نهاده شد( اين شهر در اصل توسط يونانی۱

 ( اين شهر دارای يک شبکه شطرنجی آزاد بوده و باروی آن از توپوگرافی و شکل زمین متأثر شده بود. ۲

 فشان وزوو غافلگیر شده و با ساکنینش زير خاکستر رفت. ( اين شهر توسط فوران آتش۳

 دهد. نشان می شهرسازی رومی تا اوايل دوره امپراطوری را( منظر شهر پمپئی، تأثیر شديد شهرسازی هلنی بر ۴

 عملکرد قلعه در تمدن شهرهای »هاراپا« چه بود؟  -82

 ( محل استقرار کاهن اعظم و زيگورات اصلی شهر، انبار تجهیزات نظامی و قصر پادشاه۱

 ( محل گردهمايی مردم برای اجرای مراسم مذهبی، مقر فرماندهی نظامی و انبار طال و جواهرات ۲

 د غذايی، محل گردهمايی مردم و اجرای مراسم دينی( کنترل ديوانی بر ذخاير موا۳

 ( محل استقرار پادشاه و نزديکان، ذخاير طال و جواهرات، محل فرماندهان نظامی و سربازان محافظ۴

 ؟متفکر است  کدام  به متعلق ،شهرها نخستین  در پیدایش اقتصادی  مبنای  نظریه  -83

 گدس  ( پاتريک۴ چايلد ( گوردون ۳ راپاپورت  ( اِمس ۲ مامفورد  ( لوئیس ۱

 ها در تمدن روم به ترتیب از زیاد به کم در کدام گزینه آمده است؟ مراتب شبکه معابر و محرمیت خانهسلسله -84

 دومیوس ، اينسوال  -( ويا ، اينیترا ، اکتوس ۲ اينسوال ، دومیوس -( اينیترا ، ويا ، اکتوس ۱

 دومیوس ، اينسوال  -( ويا ، اکتوس ، اينیترا ۴ نسوال ، دومیوساي  -( اکتوس ، ويا ، اينیترا ۳

 عبارت زیر به کدام دوره از تاریخ یونان اشاره دارد:  -85

ها نه فقط به یک مرکز اقتصادی، بلکه به مرکز سیاسی  »از مشخصات بارز شهرهای یونانی در این دوره این است که هر یک از آن

 اجتماعی یک منطقه گردیدند.«  تبدیل شده و کانون اصلی زندگی

 ق.م(  ۸-6های يونانی )قرون ( دوران ايجاد مهاجرنشین۲ ق.م(  ۱۲-۸عصر تاريکی )قرون  (۱

 ق.م(  ۴-۲دوران هلنیسم يا جانشینان اسکندر )قرون   (۴ ق.م(  6-۴( دوران عهد کالسیک يونان )قرون ۳

 ترین فضای باز شهرسازی رومی چه نام داشت؟ خصوصی  -86

 ( آتريوم )حیاط مرکزی( ۴ ( پريستیل )حیاط خلوت( ۳ دار های ستون( رواق۲ روم ( ف۱

ریزی )شهرسازی( مدرن را کسب کرد چه نام لقب پدر برنامه  1925شخصی که در کنگره شهرسازی نیویورک در سال  -87

 داشت؟ 

 ( هاوئرد ۴ ( گدس ۳ ( لوکوربوزيه ۲ ( اشتوبن ۱

 چه کسی است؟  تصویر زیر مبین و معرف آرمانشهر -88
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 ( کاتانئو۴ ( داوينچی۳ ( فیالرته ۲ ( اسکاموتسی ۱

 ارکان اساسی جامعه صنعتی در کدام گزینه آمده است؟   -89

 سودآوری  -نظم  -اقتصاد کارخانه (۲ فنون جديد  -کار  -سرمايه (۱

 تولید و توزيع -جمعیت -حمل و نقل  (۴ کارايی -بهداشت -( زيبايی۳

 ؟ شودام دسته از شهرهای قرون وسطایی گفته می»سیویتاتس« به کد -90

 ( شهر اسقفی ۴ ( باستیدها۳ ( شهرهای نوبنیاد۲ ( شهرهای رومی مبدأ ۱

 ها و بر اساس طراحی از پیش تعیین شده در کجا اتفاق افتاد؟ نخستین شهرسازی رنسانس بر طبق نظر آگاهانه ساختمان  -91

 نوا ( پالمونوا در ج۲ ( سن پترزبورگ در آلمان ۱

 ( سن پترزبورگ در سوئیس۴ ( ويانوا در جنوا ۳

 نقشه روبرو مبین کدام میدان شهری است؟  -92

 
 ( میدان کامپیدولیو در رم ۴ ( میدان آنونزياتا در فلورانس۳ ( میدان کامپو در سیه نا۲ ( میدان دل پوپولو در رم ۱

 دانست؟ های اصلی شهر را دارای چه نقشی میو خیابان  آلبرتی محل مناسب شهر خود را دارای چه موقعیتی معرفی کرد -93

 های تفريحیداشتنی، خیابانموقعیت دوست (۱

 موقعیتی دارای آب و هوای خوش، خیابان نظامی (۲

 داشتنی، خیابان نظامیموقعیت دوست (۳

 موقعیت دارای آب و هوای خوش، خیابان تفريحی (۴

ی بسیاری از شهرهای نخستین  به شهری را برای اروپا حفظ نمود و هستههای زیر در دوران سیاه، حیاتی شیک از گزینهکدام -94

 ریزی نمود؟ قرون وسطی را پی

 ( صنعت ۴ ( کلیسا ۳ ( بازرگانی و تجارت ۲ ( فئودالیته  ۱

 توان دید. های ضد شهری جفرسونی و پافشاری بر تحقق دموکراسی را در شهرسازی .......... می، تبلور اندیشه20در قرن  -95

 گرا (فرهنگ۴ گرا (طبیعت۳ الگو (نقد بی۲ گرا (ترقی۱

های شهرهای اروپایی، پس از بحران نیمه دوم سده چهاردهم نتوانست به بقای خود ادامه  ولو کدامیک از ویژگیبنا به عقیده بنه -96

 دهد؟

 تمرکز  (۴ تداوم  (۳ ظرفیت نو شدن (۲ پیچیدگی  (۱
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  "مستلزم ایجاد فاصله افقی و فزاینده میان محدوده شهر و حد بیرونی حصارایجاد استحکامات مناسب و کافی "در کدام دوره  -97

 باشد؟ می

 (يونان۴ (روم باستان۳ باروک  (۲ رنسانس (۱

 ها هستیم؟ها و دوموسدر کدام دوران برای اولین بار شاهد تقسیم مردم به سه گروه بردگان، متیک -98

 ی يونان هلنیست (۴ يونان کالسیک (۳ روم جمهوری  (۲ روم امپراطوری  (۱

 نقشه مقابل مربوط به کدامیک از شهرهای رومی است؟  -99

 

 

یک از اندیشمندان زیر اولین شرط موفقیت برای یک »کمون« را فراموش کردن انگاره فاالنستر و یا زندگی کردن در  کدام -100

 دانست؟ی کوچک مجزا، می یک خانه

 ( فردريش انگلس۲                                                     ( کارل مارکس    ۱

 ( بوخارين و پرئوبراژانسکی ۴ ( پی پر کروپتکین                                                    ۳

 دهد؟ ویتروویوس معمار مشهور رومی برای ابعاد فوروم چه تناسبی را پیشنهاد می -101

 ۳به    ۱( ۴ ۲به    ۳( ۳ ۱به    ۱( ۲  ۲به    ۱( ۱

 گذار کدامین مکتب دانست؟ توان پایهافالطون را می -102

 ( فرانکفورت ۴ آلیسم ( ايده ۳ ( اومانیسم ۲ ( پوزيتیويسم ۱

 الگوی شبکه ارتباطی شهرهای قرون وسطایی، تابع چه عواملی بود؟  -103

 موقعیت بازار و دروازه های شهر  (۱

 رين مسیر بین بازار و دروازه خروجی ديوار شهر کوتاه ترين و سريع ت (۲

 موقعیت عناصر اصلی شهر و فاصله آن از دروازه خروجی ديوار شهر ( ۳

 ( مستقیم ترين و طوالنی ترين مسیر بین بازار و دروازه خروجی ديوار شهر ۴

 های زیر در خصوص میادین قرون وسطایی نادرست است؟ یک از گزینهکدام -104

 کردند، ولی به شکل مربع بیش از اشکال ديگر نزديک بودند. میادين قرون وسطايی از فرم هندسی خاصی تبعیت نمی ( با آن که ۱

 شدند. های عمومی و مهم نیز بر روی محور تقارن ساخته نمی( میدان در اروپای قرون وسطی، متقارن نبوده و حتی جنبه۲

های  داد و چهره اصلی میدان به ساختمانهايشان تشکیل میدان تاجر و مغازههای شهرونی میدان را خانه( تنها بخشی از جداره۳

 عمومی اختصاص داشت. 

 ( شکل میدان قرون وسطايی بیش از آن که از رويکردی نظری ناشی شده باشد، پیرو نیازهای عملی ساکنان خود بود. ۴

دهی آن در  باشند و نظممحیط زیست مصنوع می  های خاصهای زیستی نمونهبنا بر دیدگاه او شهرها و سایر مجتمع -105

 

  (تیمگاد ۱

 (پمپئی ۲

 (ترير ۳

 (کلن ۴
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 دهی چهار عامل فضا، مفهوم، ارتباط و زمان است. واقع نظم

 ( گدس ۴( انگلس                         ۳( راپاپورت                          ۲( جیکوبز                          ۱

 تحلیل فضاهای معماری و شهری

 و در چه دورانی از طراحی شهری قرار می گیرد؟ تعریف زیر از کیست -106

 . "طراحی شهری هنر خلق ارتباط بین ابنیه با یکدیگر و میان ابنیه و قرارگاه طبیعی شان است"

 دوران بلوغ -( گوردون کالن۲ دوران جنینی-(گوردون کالن۱

 دوران بلوغ -(کالرنس اشتاين۴ دوران نوزادی -(کالرنس اشتاين۳

بخشی از برنامه ریزی شهری که با زیباشناسی سر و کار داشته و نظم و فرم شهر را تعیین می "شهری را چه کسی طراحی -107

 بر می شمرد؟ "کند

 (گوت هايم۴ (گوردون کالن ۳ (ادموند بیکن ۲  (کلیف ماتین ۱

مصنوعات هنری و که شهر را به عنوان یک اثر هنری و فضاها و ابنیه مهم و یادمانی آن را مانند  "معماری شهر "کتاب-108

 محصول کار دسته جمعی معرفی می نماید از کیست؟

 (دونالد اپلیارد ۴ ( کريستوفر الکساندر۳ ( لوکوربوزيه ۲ (آلدورسی۱

 کدام یک در لوای تعاریف متاخر از طراحی شهری نمی گنجد؟ -109

 (پاسخ به نیازهای انسان ۱

 (طراحی شهری به مثابه فرايند مسئله گشايی تحلیلی ۲

 حی شهری به عنوان فعالیتی میان رشته ای (طرا۳

 (مداخله با هدف زيبايی شناختی ۴

 قرن بیستم نمی گنجد؟ 80کدام یک از گرایش های زیر در خالل دوران نوجوانی طراحی شهری دهه -110

 (مکتب کاربرد اجتماعی ۲ (طراحی شهری ادراکی ۱

 (نهضت سرزنده سازی شهری ۴ (طراحی شهری بوم سازگار ۳

 شهر را مورد مطالعه قرار دادند؟ "تحلیل منظر ذهنی"و "تحلیل منظر عینی"کسانی به ترتیب چه -111

 کوان -(لینچ۴ کالن -( لینچ۳ لینچ -(کالن۲ کوان -(کالن۱

حالتی که توسط افراد در زندگی روزمره به کار گرفته می شود نظیر تردد از مکانی به مکان دیگر برای انجام عملکرد خاصی  -112

 اپلیارد می باشد؟ "مدل حالت های ادراکی انسان"،مالقات و ... کدام حالت از همچون کار

 (حالت تعاملی ۴ ( حالت استنباطی ۳ (حالت عملیاتی۲ عاطفی-(حالت واکنشی۱

 تقابل دوبخشی فرم و عملکرد به عنوان میراث کدام جنبش می باشد؟-113

 جنبش پارک سازی (۴ ( جنبش زيباسازی ۳ (جنبش پست مدرنیزم۲ (جنبش مدرنیزم۱

 در میان دالیل زیر برای گرایشات اخیر به طراحی شهری کدام مورد از علل متاخر می باشد؟-114

 (وجود حلقه مفقوده بین رشته های معماری و برنامه ريزی شهری ۱

 بازرگانی،فرهنگ و سیاسی-(رقابت بین شهرها و تالش برای رونق اقتصادی۲

 شهری در ساماندهی محیط های مصنوع(عدم موفقیت حرفه برنامه ريزی ۳

 (تالش جهت ارتقا کیفیت محیط کالبدی عمومی و کیفیت زندگی انسان ۴



 خانه شهرسازان ایران   مروری بر رتبه های برتر

 

64 

 است؟ "فرم"بر اساس کدام دیدگاه کیفیت طراحی شهری ماهیتی متعلق به محیط و به طور مشخص متعلق به-115

 (نام گرا ۴ ( ذات گرا ۳ (پديدارگرا۲ (امکان گرا ۱

 گوناگونی صحیح است؟  کدام گزینه در مورد -116

 شود.های تخصصی با کاربری واحد باعث افزايش گوناگونی می( تبديل نواحی مختلف به حوزه ۱

 يابد.شود و در نتیجه گوناگونی افزايش میگذار بیشتر می های سرمايه( با افزايش اجاره فضا، تعداد گروه ۲

 يک کل می باشد.  ها، نکته کلیدی اصل گوناگونی، به مثابه( گوناگونی فرم۳

سنجی در سه سطح توجیه عملکردی، توجیه اجتماعی و توجیه اقتصادی بايد صورت  ( در جهت دستیابی به هدف گوناگونی، امکان۴

 گیرد.

 گیرد.  پذیری مقیاس خرد در .............. مورد توجه قرار میپذیری مقیاس کالن در .......... و انعطاف انعطاف  -117

 اولین مراحل طراحی         -( اولین مراحل طراحی۲ آخرين مراحل طراحی            -حل طراحی( اولین مرا۱

 اولین مراحل طراحی    -( آخرين مراحل طراحی۴ آخرين مراحل طراحی      -( آخرين مراحل طراحی۳

 کدام گزینه نادرست است؟  -118

 تباط با آن قرار بگیرد، فرم شهر نامیده می شود. تواند در ار( کلیه عناصر محیطی که انسان به طور بالقوه می۱

 های رفتاری معین است. ( عملکرد در واقع توانايی يک سیستم دينامیک در ايجاد حالت۲

 باشد که به نوبه خود دارای فرم، عملکرد و معناست. ( منظر شهری جنبه عینی يا قابل ادراک محیط می۳

 واقعیات سر و کار دارد. ( تصوير ذهنی يا سیما در طراحی شهری با ۴

 راه کدام است؟ توقعات کیفی از یک پیاده  -119

 ( سرزندگی، انعطاف، ايمنی ۲ ( آرامش، خودمانی بودن، دنجی   ۱

 ( سرزندگی، خاطره انگیزی، انعطاف، ايمنی ۴ ( مفرح بودن، ايمنی، روان بودن     ۳

گرداند و .............. تفسیر اجرایی اهداف  طراح را به هدف نزدیک می دهنده مسیرهای اصلی ممکن است که .............. نشان  -120

 باشند.  خرد می 

 ضابطه  -( راهبرد۴ سیاست      -( اهداف خرد ۳ سیاست -( راهبرد۲  راهبرد  -( تصمیم۱

 کانتر در تعریف اجزا مکان به وجود سه عامل تأکید دارد، این سه عامل کدامند؟  -121

 ( کالبد، عملکرد و معنا   ۲ رکت     ( هويت، کالبد و ح ۱

 ( عملکرد، کالبد و محصوريت ۴ ( کالبد، معنا و هويت   ۳

، به ترتیب توسط ............. و ........... و ................ به  "شهرسازی منظر "و  "شهرسازی نوین"، "طراحی آبادی"اصطالحات   -122

 اند.مفهوم طراحی شهری استفاده شده 

 گراهام شین  -لوزانو  -( دوآنی۲ والدهايم           -پیتر کتز  -( دوآنی۱

 والدهايم -دوآنی -( لوزانو۴ گراهام شین   -پیتر کتز -( لوزانو۳

 شود. با عنوان ......... شناخته می 1960شهرسازی در دوران پیش از دهه  -123

 ( طراحی شهری آرايشی   ۲ ( پیش طراحی شهری   ۱

 ( طراحی شهری ادراکی ۴ ردگرا        ( طراحی شهری عملک۳

 فلسفه وجودی طراحی شهری چیست؟   -124

 ( نیاز به توسعه فضايی محیط زيست۲ ( نیاز به تثبیت عوامل استقرار در محیط زيست ۱
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 دهی ساختار شهر براساس نیازهای جامعه ( نیاز کلی به نظم ۴ ( نیاز به ايجاد تغییر و تنوع در محیط زيست ۳

 یک از عوامل زیر در کاهش مصرف انرژی مؤثرتر است؟  کدام -125

 ها( تفکیک کاربری ۲ های مختلط ( ايجاد کاربری ۱

 ( تأمین پارکینگ کافی در سطح شهر۴ ( توسعه شبکه ارتباطی سواره ۳

 کدام مورد برجسته ترین و واقع گرایانه ترین طرح کالبدی پیشنهادی هاوارد است؟ -126

 (مرکز تجاری شهر ۴ (سلسله مراتب حرکت     ۳ کاربری ( تفکیک ۲ (کمربند سبز ۱

 تالش در جهت آزادسازی حداکثر زمین در فرایند ساخت شهر توسط کدام گروه پررنگ تر است؟-127

 (فن گرايان ۴ (طبیعت گرايان ۳ (نوشهرسازان ۲ (مدرنیست ها ۱

 کدام مورد از ابداعات هنارد نمی باشد؟ -128

 (بلوار ۴ ابان های چند طبقه (خی۳ (تقاطع غیرهمسطح ۲ (فلکه ۱

ضرورت وجود شبکه ای ریز بافتی از کاربری های گوناگون که وابستگی دوسویه به هم داشته و بر پایه رویدادهای اقتصادی  -129

 و اجتماعی متکی هستند پایه اصلی نظریه کدام یک از اندیشمندان زیر است؟ 

 کر (پاول زو ۴ (جین جیکوبز ۳ (کوين لینچ ۲ (گوردون کالن ۱

 از نظر کنزو تانگه زمینه اصلی طراحی شهری کدام مورد است؟ -130

 (الگوسازی ۴ (انعطاف پذيری ۳ (سازماندهی ۲ (ساختار بخشی ۱
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است.  ۱ گزينه »-۱

 . « صحیح است ۳ گزينه »-۲

 « صحیح است.  ۲ گزينه »-۳

 « صحیح است.  ۲ گزينه »-۴

 « صحیح است.  ۱ گزينه »-۵

 « صحیح است. ۴گزينه » -6

 « صحیح است. ۲گزينه » -7

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸

 « صحیح است. ۱گزينه » -۹

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۰

 « صحیح است. ۱گزينه »-۱۱

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۲

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۳

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۴

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۵

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱6

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱7

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۸

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۹

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۰

 « صحیح است. ۳گزينه »-۲۱

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۲

  « صحیح است. ۱گزينه »-۲۳

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۴

 « صحیح است. ۴زينه »گ-۲۵

 « صحیح است. ۳گزينه »-۲6

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲7

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۸

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۹

 « صحیح است. ۴گزينه »-۳۰

 

  پاسخنامه مباحث عمومی شهرسازی ایران  
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 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۱

 . ۲۴؛ ص۵ها؛ جلد  منبع: کتاب سبز شهرداری 

 ت. « صحیح اس۲گزينه » -۳۲

 . ۴۱6ريزی راهبردی؛ ص زاده، جواد؛ برنامهو مهدی 6۲؛ ص۵ها؛ جلد  منبع: کتاب سبز شهرداری 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۳

 . ۲۰۹ها؛ ص ها و برنامهمنبع: بهزادفر؛ طرح 

  « صحیح است. ۳گزينه » -۳۴

 . ۴۳؛ ص۵ها؛ جلد  منبع: کتاب سبز شهرداری 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۵

  . ۱۲6ها؛ ص ها و برنامهرح منبع: بهزادفر؛ ط

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳6

 . ۳۵۱صمنبع: دهاقانی؛ تحلیلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳7

 . 7۰ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۸

 . 77ص يزی شهری ؛ منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ر

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۹

 . ۸۸ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۰

 . ۹۵ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه  -۴۱

 . ۹7ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۴»گزينه  -۴۲

 . ۱6۰ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۳

 . ۱7۸ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۴

 . ۳7ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۵

 . ۴ص؛  ۱سبز شهرداری ها،جلد منبع:کتاب

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴6

 . ۱۵ص؛  ۱منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴7

 . ۲ص؛  ۳منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۸
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 . ۲ص؛  ۳منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۹

 . ۳ص؛  ۳منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۰

 . 7ص؛  ۳منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۱

 . ۲۱ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۲

 . ۲6ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۳

 . ۳7ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳»گزينه  -۵۴

 . 7۳ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۵

  . ۱6۵های شهرسازی؛ صمنبع: بهزادفر ؛ طرح ها و برنامه 

  پاسخنامه مبانی نظری معماری و طراحی شهری   

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵6

 . ۱۳صمنبع: سای پامیر؛ آفرينش مرکز شهری سرزنده؛ 

 یح است. « صح۳گزينه » -۵7

 . ۲۸صمنبع: سای پامیر؛ آفرينش مرکز شهری سرزنده؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۸

 . ۳۵صمنبع: سای پامیر؛ آفرينش مرکز شهری سرزنده؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۹

 . ۵۴صمنبع: سای پامیر؛ آفرينش مرکز شهری سرزنده؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۰

 . ۹7صرزنده؛ منبع: سای پامیر؛ آفرينش مرکز شهری س

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۱

 . ۹۲صمنبع: سای پامیر؛ آفرينش مرکز شهری سرزنده؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۲

 . ۱۰6صمنبع: سای پامیر؛ آفرينش مرکز شهری سرزنده؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۳

 . ۱7۱صمنبع: سای پامیر؛ آفرينش مرکز شهری سرزنده؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۴

 . ۱۳6صسای پامیر؛ آفرينش مرکز شهری سرزنده؛  منبع:
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 « صحیح است. ۳گزينه » -6۵

 . ۲۰۲صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -66

 . ۴۲صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -67

 . ۴7صم در معماری معاصر غرب؛ منبع: قباديان؛ مبانی و مفاهی

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۸

 . ۴۵صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۹

 . ۵۰صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۰

 . ۲۵صر غرب؛ منبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاص

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۱

 . ۲۵صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۲

 . ۲۲صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۳

 . ۲۱۲صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۴

 . ۲۱۴صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۵

 . ۸6صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -76

 . ۲۲۵صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 ح است. « صحی۱گزينه » -77

 . ۱6۵صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۸

 . ۲۴۴صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۹

 . ۳۸7صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

  « صحیح است. ۳گزينه » -۸۰

 . ۴۰۲صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 نامه تاریخ شهرسازی و معماری  پاسخ
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 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۱

 دهد. منظر شهری پمپئی تأثیر شديد شهرسازی هلنیستی بر شهرسازی رومی را نشان می

 . ۱6۹؛ ص جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۲

 منبع:احمدی،سارا،جزوه تاريخ خانه شهرسازان  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۳

 منبع:احمدی،سارا،جزوه تاريخ کالسی خانه شهرسازان  

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۴

 . 7۵-7۱منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۵

 . ۱6؛ ص جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸6

ی آشکار  شد. نمونه( ايجاد میAtriumهای مرکزی )( است که در کنار حیاطPeristilاهای باز، حیاط خلوت يا پريستیل )از ديگر فض

های  هايی در پشت حیاط مرکزی به عنوان عرصهخلوتهای رومی، حیاطخورد. پريستیلاين نوع فضاها در مساکن رومیان به چشم می

 شدند. تر زندگی احداث میخصوصی

 . ۱۴۰ص؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپاع: پاکزاد، منب

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸7

 . ۱۵۸  ص ؛۱ها در شهرسازیمنبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیر انديشه 

 « صحیح است.  ۱گزينه » -۸۸

 . ۱۸۵ص منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۹

 درس تاريخ شهر و شهرسازی ی منبع: ارغنده، تینا؛ جزوه

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۰

يک  محدوده  را  اسقفی  قلمروی  محدوده  و  داد  قرار  خود  کلیسائی  نظام  براساس  را  امپراتوری  سیاسی  تقسیمات  کلیسا  کلی  طور  به 

 سیويتاس تعیین نمود. 

 . 6۲-6۰منبع : جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه 

 « صحیح است. ۳» گزينه -۹۱

 . ۱۲۹ی درس تاريخ شهر و شهرسازی؛ کنکور کارشناسی ارشد؛ خانه شهرسازان ايران؛ ص منبع: يالپانیان، علی؛ جزوه

 « صحیح است.  ۲گزينه » -۹۲

 . ۵۲صمنبع: بنه ولو، لئوناردو؛ تاريخ شهر؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۳

های اصلی شهر با نام ای موجود بود. آلبرتی در خیابان ودخانه ی يا درياچهداشتنی با رمحل مناسب شهر برای آلبرتی موقعیت دوست

 کرد. های نظامی ياد میخیابان

 . ۳۲۹منبع: پاکزاد، جهانشاه، تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقالب صنعتی؛ ص 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۴
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 . ۱۸7صمنبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ 

 « صحیح است. ۳ه »گزين -۹۵

-يک سنت ضد شهری توسط توماس جفرسون بنیاد گذاشته شد و با لويی سالیوان در مکتب شیکاگو تکمیل گرديد. شهرسازی طبیعت 

 ستیز آمريکايی در قرن بیستم است. -های جريان شهرگرا، تبلور انگاره

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹6

کند و در طول زمان پابرجا مانده  که طبیعت اساسی شهرهای اروپايی را معین می  -ز تداوم، پیچیدگی، تمرک-بر خالف سه ويژگی اولیه

 شدن نامید، پس از بحران نیمه دوم سده چهاردهم نتوانست به بقا ادامه دهد.  "نو"توان آن را ظرفیت است، چهارمین ويژگی که می

 .  6۱ولو، لئوناردو؛ تاريخ شهر؛ ص منبع: بنه

 ت. « صحیح اس۱گزينه » -۹7

از اختراع توپ در دوره رنسانس به بعد ايجاد استحکامات مناسب و کافی مستلزم ايجاد فاصله افقی و فزاينده میان محدوده شهر و حد  

 بیرونی حصار بود. 

 . ۱77منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۸

ها:  متیک-۲بردگان: اسرای جنگی و روستايیان ورشکسته، -۱قسیم شده بودند: در دوره کالسیک اهالی يک دولتشهر يونانی به سه طبقه ت

 ها: شهروندان، اعضای اصلی يک جامعه شهری دموس-۳غیربومیان يعنی تاجران، 

 . ۲۴-۲۳منبع: پاکزاد، جهانشاه؛تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا؛ ص 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۹

 . ۱6۸و شهرنشینی در اروپا؛ ص  منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۰

 . ۲۰۳ –  ۲۰۲منبع : فرانسوا شوای؛ شهرسازی تخیالت و واقعیات؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۱

 . ۱۴۲منبع : پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۲

از فالسفه بافالطون يکی ديگر  يونان باستان، پايهی  از نورستهزرگ  آلیسم بود. افالطون يکی  ايده  يعنی  های گذار مکتبی کامالً متفاوت 

-ها« يا »مُثُل« می ی افالطون نظری »صورت شود. مشهور ترين آموزهثروتمند )اوپاتريدها( يونان بود و اين از عقايد محکم او آشکار می

 باشد. 

 . ۳۸هر و شهرنشینی در اروپا؛ ص منبع : پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ ش

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۳

اياب و ذهاب در شهرهای قرون وسطايی اکثراً به صورت پیاده صورت می گرفت و حمل و نقل کاال نیز به وسیله ی حیوانات بارکش  

دروازه ی خروجی در ديوار بوده و مسیر    انجام می شد. بنابراين الگوی شبکه ی ارتباطی تابع کوتاه ترين و سريع ترين مسیر بین بازار و 

هايی انتخاب  می شد که برای عابران پیاده راحت ترين بود. نتیجه ی اين سیستم، الگويی پیچیده شامل مسیرهای کوچک و نامنظم بود  

نداشت، فقط که فضاهای عمومی و خصوصی، کلیسای بزرگ و بازار را به يکديگر متصل می ساخت. هیچ الگوی ارتباطی رسمی وجود  

شبکه ای بود از کوچه هايی که به صورت ارگانیک و پیچ در پیچ تغییر يافته بودند. پس از آن، گذرگاه های باريک، از خیابان ها جدا  

اين گذرگاه های کوچک است،   از  نمونه ی خوبی  لندن،  فراهم می کردند. شهر  را  به خیابان های فرعی و حیاط ها  شده و دسترسی 
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هر قرون وسطايی ای ادينبورگ، که گذرگاه های آن يک الگوی جناغی از خیابان های قرون وسطايی »های استريت« و  همانطور هم ش

 »سنت اندروز« تشکیل می دهد. 

ساختمان ها نیز معموالً با برآمدگی و بیرون آمدگی های فوقانی خود، مانند پل يا بالکن و غیره، به نحوی روی خیابان ها خمیدگی ايجاد  

کردند. در نتیجه، منظره ی يک خیابان قرون وسطايی، غیر رسمی، ارگانیک و مملو از شگفتی بود که همین امر باعث جذابیت آن می  می  

پارکها و   آنها  اکثر  در  اينکه  رغم  علی  بودند،  بهداشتی  غیر  نتیجه  در  و  پرازدحام  قرون وسطايی  از شهرهای  برخی  عین حال،  در  شد. 

 مانند شهر قرون وسطايی ادينبورگ.  باغستانهايی يافت می شد

 . ۳۲ريزی و طراحی شهری در مهد شهرسازی بريتانیا؛ ص منبع : اسمیث موريس؛ برنامه

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۴

يافت و چهره اصلی میدان را  های عمومی تخصیص میبرخالف شهرسازی يونان و روم باستان، تنها بخشی از جداره میدان به ساختمان

 داد. ها تشکیل میای شهروندان تاجر و مغازههخانه

 . ۲۳۳،۲۳۴،  ۲۳۲؛ صجهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۵

 . ۴۲۱،ص ۱۳۹۱منبع: موريس،تاريخ شکل شهر،ترجمه راضیه رضازاده،

 

 پاسخنامه تحلیل فضاهای معماری و شهری 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰6

 . ۳۲ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰7

 . ۳۲ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۸

 . ۱۸صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۹

 . ۴۸صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۳» گزينه  -۱۱۰

 . ۳6ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۱

 منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛  

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۲

 . ۱۲۰ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۳

 . ۱۵صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۲» گزينه  -۱۱۴

 . 7صمنبع: گلکار؛ کندوکاوی در تعريف طراحی شهری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۵
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 . ۹۴ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱6

 . 7۱های پاسخده؛ صمنبع: بنتلی، يان؛ محیط

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱7

 . ۱6۲های پاسخده؛ صمنبع: بنتلی، يان؛ محیط

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۸

 . ۱۰۲منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۹

 . ۱۱6منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۰

 . ۱7۲ و  ۱7۱منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۱

 . ۱۲۴منبع: گلکار، کوروش؛ آفرينش مکان پايدار؛ ص

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۲

 . ۲۳منبع: گلکار، کوروش؛ آفرينش مکان پايدار؛ ص

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۳

 . ۲۸منبع: گلکار، کوروش؛ آفرينش مکان پايدار؛ ص

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۴

 . ۱۱؛ ص۱۳۸۵سیدحسین؛ فرآيند طراحی شهری؛ چاپ  منبع: بحرينی، 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۵

 . ۳۵۸؛ ص۱۳۸۸های عمومی فضاهای شهری؛ چاپ  منبع: کرمونا، متیو؛ مکان

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲6

 .(۱منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها در شهرسازی)

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲7

 .(۲رسازی)منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها در شه

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۸

 .(۱منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها در شهرسازی)

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۹

 .(۲منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها در شهرسازی)

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۰

 .(۲منبع: پاکزاد؛سیر انديشه ها در شهرسازی)
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 زبان عمومی وتخصصی 

PART A: Vocabulary 

Directions: Choose the number of the answer choice that best completes the blank. Then mark 

your answer sheet. 

 

1- He ……… a teaching method that makes full allowance for individual differences. 

1) alluded 2) detached 3) wriggled 4) assimilated 
2- This delicate ……… regulates the temperature. 

1) compliance 2) synopsis 3) apparatus 4) confluence 
3- This year, Norooz ……… with the day of martyrdom. 

1) delineates 2) coincides 3) entitles 4) retards 
4- An angle is formed by the ……… of two straight lines. 

1) suspension 2) criterion 3) endowment 4) divergence 
5- Iran has decided not to ……… in their civil war. 

1) intervene 2) ratify 3) deviate 4) efface 
6- Let's be ……… about our expectations. 

1) sarcastic 2) benevolent 3) explicit 4) timid 
7- To beat one's breast is a custom that still ……… among Iranians. 

1) lingers 2) prevails 3) strives 4) mingles 
8- The ……… of computers changed the world. 

1) amalgam 2) remnant 3) pretext 4) advent 
9- In this book, the author ……… the adventures of his journey. 

1) fatigues 2) recollects 3) recounts 4) accumulates 
10- The bottom line is that your ……… words annoy me. 

1) pungent 2) congenial 3) affable 4) innate 
 

Part B: Cloze Test 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each 

space. Then mark the correct choice on your answer sheet.  

 

When …11… for any reason incomplete, performance by either the seller or the purchaser has 

not taken place …12… the parties fully intend to consummate a sale, certain contingencies may 

have …13… before a sale is completed. Such contingencies may include …14… . Any cash …15… 

by the seller such a "potential sale" is a deposit from customers rather than revenue. 

11-  

1) is a sales transaction 2) a sales transaction is 

3) being transaction's sales 4) a sales of transaction being 
12-  

1) Even though 2) However 3) Despite 4) Nevertheless 
13-  

1) being resolved 2) be resolved 3) resolved 4) to be resolved 
14-  

1) the obtain of permits as well as financing 2) to obtain of permits and financing 

3) the obtaining of permits or financing 4) to obtain permits or finance 

15-  
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1) received 2) is received 3) that received 4) receiving 

Part C: Reading comprehension 

Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice 

(1),(2),(3) or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

PASSAGE 1: 
The notion that architecture is the art of building was implied by Albert in the first published 
treatise on the theory of architecture. Ten books on Architecture, (1955); for, Although he was a 
layman writing for other lay scholars, he rejected, by his title , he rejected, by his title, the idea 
that architecture was simply applied mathematics, as had been claimed by vitruvius. The 
specific denotation of architecture as ‘the art of building’, however, seems to be a French 

tradition deriving perhaps form the medieval status of master masons as understood by the 16th 
century architect philibert Delorme. This definition occurs in most French treatises published 
before 1750; and, although the humanistic and antiquarian aspects of fine building were rarely 
questioned after the Renaissance, the distinction between ‘architecture’ and ‘building’ never 

had any appreciable significance  before Renaissance ideas succumbed to the combined assault 
of aesthetics and the Gothic Revival movement. 
16-What would be the best topic for the above passage? 
1) The Art of Building  2) Architecture 3) engineering  4) The Art of designing  

17-‘The art of building’ as considered by Philibert Delorme is a tradition most likely ……. . 
1) gothic  2) French  3) medieval  4) modern 

18-According to the text Vitruvius …….. . 
1) accepted the notion that architecture is the art of building  

2) rejected the idea architecture is applied mathematics  

3) accepted the idea that architecture is applied mathematics  

4) rejected the notion that architecture is the art of building 

19- The term  ‘succumb’ in the best way refers to ……. . 
1) to be badly affected by a disease, pain, a lack of sth, etc 

2) to attack an enemy 

3) to resist an attack, an illness, a temptation, etc 

4) to fail to resist an attack, an illness, a temptation, etc  

20- It is stated in the passage that Alberti considered the architecture, the art of ……. . 
1) designing  2) building  3) architecture  4) drawing  

PASSAGE 2: 

In the practice of architecture today, the adoption of computational methods has irrevocably changed 

the way buildings are conceived and assembled. Three-dimensional CAD models can be exchanged 

between networked computers or distant consultants; drawings are created in different time zones and 

are modified without ever leaving the digital sphere. Global technology is shaping the architectural 

discipline into a distributed, multidisciplinary, and collaborative profession responding to a rapidly 

changing telecommunications industry. These alterations within the profession have been occurring with 

such rapidity that their theoretical implications have yet to be fully realized . 

21- The term "irrevocably" in the first line of the passage, means : 

1) definitely 2) probably 3) consequently 4) inevitably 

22- According to the passage, three-dimensional CAD models can be: 

1) changed by consultants 2) replaced through the network 

3) turned into new methods 4) circumstance 

23- The term "sphere" in line 4 is closest in meaning to a  :  

1) geometric shape 2) defined object 3) virtual space 4) circumstance 
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24- The term "responding" in line 5 refers to   :  

1) global technology 2) architectural discipline 

3) profession 4) industry 

25- It can be inferred from the last sentence of the passage that : 

1) Theoretical implications are following the alternations 

2) The rapid alternations in profession have caused theoretical implications to be completely 

realized 

3) Theoretical implications cannot follow the alternations 

4) The alternations are so fast which do not let their theoretical implications to be completely 

realized 

PASSAGE 3 

The course examines the relationship between human beings and environment both on a global 

and a local scale The course ranges from global considerations of energy consumption, climate 

change and sustainable development; local environmental considerations affecting occupant 

health and well-being; choice of materials with environmental constraints; climate design and 

designing for energy efficiency. The essence of the course involves a debate between staffs and 

students on the current issues in this subject area. The course uses many external speakers to 

widen scope of the subject often emerging.  
26- The term ''global'' in the first sentence is related to the …………..issues. 

1) measuring 2) forest 3) circular 4) worldwide 

27- The course is NOT intended to discuss…………….. . 

1) energy efficiency 2) choice of materials 3) climate change 4) occupations 

28- How is the course intended to be conducted? 

1) By making models 2) By debating 3) By students 4) By staffs 

29- The course is intended to use external speakers to………… . 

1) involve both the students and the staffs 

2) improve the sound system 

3) widen the scope of the subject 

4) discuss emergency issues 

30- What is the most appropriate for the course introduced? 

1) Energy Consumption 2) Built Environment 

3) Sustainable Development 4) Climatic Design 

  مباحث عمومی شهرسازی ایران  

بزرگ ترین نقاد مکتب مدرنیسم..........است،وی در کتاب زبان معماری فرامدرن زمان مرگ مدرنیسم را همزمان با انفجار کدام  -31

 پروژه می داند؟

 برج سیرز -چارلز جنکس  (۴ پروت ايگو-( چارلز جنکس ۳ برج سیرز -(گرگ لین۲ پروت ايگو-( گرگ لین۱

یده که به شهر و ساخت شهر باید به صورت بین رشته ای نگریسته شود و شهر مکان فرهنگی است،متعلق به کدام این عق-32

 مکتب می باشد؟

 (مکتب طبیعت گرايی ۴ (مکتب آمايش انسانی ۳ (مکتب فن گرايی ۲ ( مکتب فلسفه گرايی ۱

یت های بیست ساله بین المللی و ملی در زمینه های کنفرانسی در ریو برگزار شد با نام کنفرانس زمین که فعال  1992در سال -33

 زیست محیطی را ارزیابی کرد. دستاورد این کنفرانس...... 
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 (نظريه توسعه پايدار ۲ (نظريه ظرفیت محدود منابع اقتصادی۱

 (بیانیه اقتصاد پايدار۴ (بیانیه معیار های حداقل زندگی ۳

بزرگی است که در هیچ جا،دیوار یا نرده ای آن را محدود نمی کند و شهر بر  از نظر کدام نظریه پرداز کل شهر مانند پارک -34

 اساس عملکردهای خاص مکان یابی می شود؟ 

 (گارنیه ۴ (اشتاين۳ (کالرنس پری۲  ( هاوارد ۱

این الگو زمانی مطرح می شود که محدودیت های جغرافیایی در پیرامون مادر شهر وجود داشته باشد یا مسئله تامین  -35

 ب،مشکالت حل نشدنی ایجاد کند...آ

 (شهرهای مهاجرنشین ۴ (شهرهای موازی ۳ (شهرهای پیوسته ۲ ( شهرهای اقماری ۱

کیلومتر و مربوط به   70کیلومتر و مربوط به.......... و بیشترین فاصله15در ایران،کمترین فاصله شهر جدید با مادر شهر -36

 .............و.............است. 

 مجلسی،اشتهارد -(بهارستان۲ جلسی،بهارستانم-(اشتهارد۱

 مجلسی،اشتهارد -(زرند ۴ بهارستان،اشتهارد -(مجلسی ۳

 طرح ریزی کالبدی؛ مدیریت خردمندانه فضاست. در کدام سطوح انجام می گیرد؟ -37

 ( سطح ملی،منطقه ای،محلی ۲ (سطح ملی،ناحیه ای،محلی ۱

 ای،بخشی ( سطح ملی،فرا منطقه ۴ ( سطح ملی، منطقه ای،بخشی ۳

.................شامل تسطیح و پروفیل کردن کلیه معابر تا سطح بستر،جایگذاردن جدول ها و کانال های دفع آب سطحی،تفکیک  -38

 قطعات،مشخص کردن کلیه مختصات هندسی معابر و قطعات است. 

 (طرح جامع سه بعدی۴ (طرح اجرايی ۳ (طرح آماده سازی زمین ۲  (طرح تفصیلی۱

که شامل خدمات تجاری در حد رفع نیاز های فصلی و ساالنه شهروندان و نیز خدمات درمانی،آموزشی سطح  خدماتی-39

یک)دبیرستان(،اداری و تفریحی است و دستیابی به این خدمات با دسترسی سواره امکان پذیر است در کدام دسته از خدمات جای  

 می گیرد؟ 

 (خدمات منطقه ای۴ مات مرکز شهر (خد۳ (خدمات ناحیه ای ۲ (خدمات واحد همسايگی ۱

 شرکت عمران شهرهای جدید شرکتی است...........وابسته به ................. و از نوع سهامی با مدت نامحدود است. -40

 سازمان بهسازی -( خصوصی ۲ سازمان بهسازی -(دولتی۱

 وزارت مسکن و شهرسازی-(خصوصی ۴ وزارت مسکن و شهرسازی-( دولتی ۳

 صنعتی که پیش از انقالب تاسیس شدند عبارتند از.....  پنج شهر-41

 رشت-گلبهار-کرمانشاه-البرز -(اهواز۱

 رشت-بینالود -گلبهار-کرمانشاه-(اهواز۲

 رشت -کاوه-کرمانشاه-البرز -(اهواز۳

 بینالود-کاوه-گلبهار-کرمانشاه-(اهواز۴

 ستاها در ایران تاثیر غیر قابل انکار داشته است؟ کدام عامل در پراکندگی جمعیت،نوع معیشت و نحوه استقرار شهرها و رو-42

 (شرايط مذهبی ۴ (شرايط طبیعی۳ (شرايط سوق الجیشی ۲ (شرايط اقتصادی ۱

 کدام عبارت نادرست است؟ -43

 (مهم ترين عارضه های ناشی از زندگی در ساختمان های مرتفع با بروز ناهنجاری های طبیعی جلوه می کند. ۱



 خانه شهرسازان ایران   مروری بر رتبه های برتر

 

80 

 جلوگیری از چشم انداز مناسب به فضاهای نیمه عمومی و خصوصی می شوند.  (ساختمان های بلند باعث۲

 (معموال ساختمان های مرتفع در موقعیتی از اراضی شهری قرار می گیرند که از نظر شبکه های آمد و شد در نقطه نامناسبی قرار دارند. ۳

و شبکه های فاضالب را با منابع آب زيرزمینی متداخل   (فشار ناشی از وزن ساختمان های بلند باعث شکسته شدن اليه های خاک شده۴

 می سازد. 

 منظور از اصطالح »شهرهای جدید پیوسته« چیست و توسط چه کسی مطرح شد؟ -44

 هاروی پارلوف  -شهرهاشده در حوزه کالن ( شهرهای جديد ساخته۱

 ديويد هاروی -( شهرهای جديد احداث شده در محدوده شهرهای موجود۲

 ديويد هاروی  -شهرهای جديد ساخته شده در حوزه کالن( شهرها۳

 هاروی پارلوف  -( شهرهای جديد احداث شده در محدوده شهرهای موجود۴

 یک از شهرهای زیر، اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی نقش داشته است؟ در ساخت کدام -45

 شهر ( شاهین۴ ( آبادان ۳ ( نوشهر ۲ ( زاهدان ۱

 دارد، عبارتند از: غیرمحلی  بیشتر جنبۀ  که ارتباطی  شبکه مراتب سلسله -46

 اصلی ، خیابانيک ی درجه اصلی ، خیابان( آزادراه ۲ اصلی ، خیابان، شاهراه، بزرگراه ( آزادراه ۱

 رو ، پیادهرعیف ، خیابان، خیابان اصلی، بزرگراه ( آزادراه ۴ فرعی ، خیاباناصلی ، خیابانشهری  ، اتوبان ( اتوبان ۳

-»این خیابان برقراری ارتباط بین واحدهای همجوار و نیز امکان دسترسی به مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی را فراهم می -47

 سازد.«   

 ( محلی يا فرعی۴ ( جمع و پخش کننده  ۳ ۲( اصلی درجه ۲   ۱( اصلی درجه ۱

دگی، بی سوادی،بی خانمانی و بیماری های شهری به کار گرفته و  کدام شهر تعدادی راه حل های خالقانه برای کاهش آلو-48

 لقب مبتکرترین شهر جهان را در زمینه پایداری گرفته است؟ 

 (سیاتل ۴ (کوريچیبا ۳ (سانتامونیکا ۲ (سیوانا ۱

 سامانه مفهومی پایداری از توازن کدام مفاهیم حاصل می گردد؟ -49

 عملکردی پويايی-يکپارچگی اکولوژيکی-(عدالت اجتماعی۱

 پويايی عملکردی-يکپارچگی اکولوژيکی-(رونق اقتصادی۲

 رونق اقتصادی -يکپارچگی اکولوژيکی-( عدالت اجتماعی۳

 عدالت اجتماعی -پويايی عملکردی -(رونق اقتصادی۴

 کدام عبارت نادرست است؟ -50

 (پايداری يک فرآيند است نه يک هدف ۱

 ده تر می سازيم. (وقتی يک اکوسیستم را تغییر می دهیم،آنرا شکنن۲

 (پايداری يک فرآيند مستمر است نه يک نقطه پايان ثابت۳

 (اصول فیزيکی معتبری وجود ندارند که بر پويايی طبیعت حکم فرما باشند. ۴

نظریه پردازی کرده است ،   "بمب جمعیت"اثرگذار ترین اندیشمندی که در قرن بیستم در زمینه جمعیت با کتابی تحت عنوان -51

 ه می باشد؟ کدام گزین

 (هاردين۴ (پل ارلیخ ۳ (هرمان دالی۲ (مالتوس ۱

 در کدام گزینه آمده است؟  "حداقل بهترین است"مهم ترین کتاب در زمینه پایداری اقتصادی با شعار-52
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 هرمان دالی -(بیانیه اقتصاد پايدار۲ هرمان دالی  -(بهار خاموش۱

 ينهارد-( بیانیه اقتصاد پايدار۴ هاردين  -( بهار خاموش ۳

 نخستین تالش بین المللی در رابطه با مفهوم توسعه پایدار در جریانات اصل تفکر سیاسی کدام گزینه می باشد؟ -53

 ۱۹77-(کمیسیون برانتلند۲ ۱۹77-(بیانیه اقتصاد پايدار۱

 ۱۹۸7-( کمیسیون برانتلند۴ ۱۹۸7-( بیانیه اقتصاد پايدار۳

 ارائه نظرات و نگرانی هایشان درباره آینده زمین در کدام کشور گرد هم آمدند؟  برای نخستین بار سران کشورهای جهان برای-54

 ۱۹76-(ونکوور۲ ۱۹76-(ريودوژانیرو۱

 ۱۹۹۲-(ونکوور۴ ۱۹۹۲-( ريودوژانیرو۳

کدام کنفرانس به اجالس شهر مشهور است و به دنبال راه هایی برای از بین بردن بحران مسکن که پایداری بلند مدت جوامع  -55

 انسانی را در سراسر جهان مورد تهدید قرار می دهد است؟ 

 (آينده مشترک ما ۴ (اجالس زمین ۳ ۲(اجالس شهر۲ ۱(اجالس شهر۱

  مبانی نظری معماری و طراحی شهری 

 .............تبلور کالبدی طبقه بندی های اجتماعی و کالبدی شهر می باشد. -56

 اربری و فعالیت(ک ۴ (ارتباطات ۳ (شکل و ساخت شهر ۲ (فرم شهر ۱

 از جمله خصوصیات شهر های فشرده کدام گزینه نمی باشد؟ -57

 (استفاده مجدد از زيرساخت ها و اراضی۱

 (کاهش هزينه های حمل و نقل ۲

 (بافت شهری متراکم تر در نتیجه افزايش هزينه های گرمايش ۳

 (صرفه جويی در انرژی جهت دسترسی به تسهیالت محلی ۴

 ت است؟ کدام گزینه نادرس-58

 (شهر فشرده با ايجاد تراکم سبب افزايش آلودگی می شود ۱

 (سیاست شهر فشرده موجب بی توجهی به جوامع روستايی می گردد ۲

 (ايده شهر فشرده باعث اشغال فضاهای باز شهرها شده در نتیجه به کیفیت زيست محیطی شهر لطمه می زند. ۳

 در مرکز شهر هزينه ی زندگی پايین است.(در ايده شهر فشرده حومه های شهر مرفه نشین و ۴

 برخی معتقدند شهر پایدار باید از مرکز تا لبه فشرده بوده. این ویژگی مشترکا در شهر های کدام دوران وجود داشته است؟-59

 (رنسانس۴ (قرون وسطی ۳ (روم۲ (يونان ۱

کل و چه در اجزاست، این ویژگی با کدام یک  باید ارائه دهد قابلیت تجسم چه در "شهر خوب"یکی از ویژگی هایی که یک -60

 از نیاز های انسانی ماسلو همپوشانی دارد؟ 

 ( نیاز به ايمنی و امنیت ۲ ( نیازهای فیزيکی۱

 ( نیاز به فرصت خالق بودن ۴ ( نیاز حس تعلق ۳

 تقاضاهای عمده از ساخت خرد شهر عبارتند از....... -61

 سرعت-عملکردیاختالط -(دسترسی۲ سرعت -نزديکی-(دسترسی۱

 اختالط عملکردی-نزديکی-(دسترسی۴ اختالط عملکردی-نزديکی-(سرعت ۳
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 متعلق به کدام یک از افراد زیر می باشد؟ "متروپلیس بعدی آمریکا"کتاب-62

 (لئون کرير ۴ (زايبرگ ۳ (پیتر کالتورپ ۲ (پیتر کتز ۱

در سرتاسر منطقه شهری تا حاشیه آن متعلق به کدام نوع ویژگی تراکم ممتد باال از مرکز تا ابد و توزیع خدمات و تسهیالت -63

 شهر می باشد؟ 

 (شهر خطی۴ (شهر اقماری ۳ (شهر ستاره ای ۲ (شهر مرکزی ۱

 کدام شکل شهر نتیجه ماهیت چاره ناپذیر سیستم های حمل و نقل عمومی است؟ -64

 ( شهر اقماری ۴ (شهر خطی۳ (شهر ستاره ای ۲ (شهر مرکزی ۱

.به عنوان یک قلمرو و دست ساز با فضای بسته پیوند داده شده و سمبلی عمودی برای تجمع گرایی ها بشمار می  ...............-65

 رود.

 ( منظر برون ۴ (منظر درون۳ (نقطه عطف ۲ (المان۱

اقی به  فضایی است باز به فضای پیرامون با امکان دسترسی آزاد و مستقیم از یکی به دیگری،فضایی قابل دسترسی و یا اط " -66

 معرف کدام نوع فضاست؟  "دور از هر جریان اصلی رفت و آمدها

 ( منظر برون ۴ (منظر درون۳ (فضای چندگانه۲ (فضای نیم محصور۱

اگر منظر را به مثابه جمله کاملی در نظر بگیریم که شامل فاعل و ضمیر باشد،استفاده از نقطه گذاری ممکن است مرزهایی از  -67

 کدام ویژگی مدنظر می باشد؟  نقطه گذاری ند. منظور ازجمله کاملی را روشن ک

 ( انحراف۴ (تاکید)وقفه(۳ (رويداد۲ (پیش آمدگی۱

 کدام گزینه نادرست است؟ -68

 (يکی از عناصر مهم يکپارچگی و پیوستگی در يک شهر عنصر کف است. ۱

 (بی پايانی و آسمان تفاوتی ندارند و هر دو يک مفهوم را بیان می کنند. ۲

 از راه های انسانی کردن مقیاس آسمان، بريدن فواصل میانی است.  (يکی۳

 (جانشین نمودن آسمان به جای جاده سبب تبديل آسمان به بی نهايت می گردد. ۴

فضای............ سیستم خطی شهر را به فواصل قابل هضم و یکپارچه از نقطه نظر بصری،در عین حالی که احساس توالی نیز  -69

 تقسیم می کند.   در آن حفظ شود

 (عقب رفتگی ۴ (نقطه کانونی۳ (نیمه بسته ۲ (بسته ۱

 کدام گزینه می باشد؟تئوری خطرات منظور از -70

 (جلوگیری از اجرای طرح هايی که منجر به ناامنی شوند. ۱

 (پیش بینی میزان خطرات احتمالی در فضای شهری ۲

 از ورودی(ايجاد نشانه های کالبدی خشک مثل نرده کشی برای جلوگیری ۳

 (هیچکدام ۴

 کدام گزینه نادرست است؟ -71

 (به محض اينکه دو ساختمان در کنار هم قرار می گیرند، هنر منظر شهری عرضه می شود. ۱

 (منظر خیابان به وسیله آسمان،بدنه ها و جاده محدود می شود. ۲

 دارد. (استعاره همانند خطای باصره می باشد با اين تفاوت که خطای باصره وضوح کمتری ۳

 (فضای بسته کامال خصوصی،درون گرا،ساکن و خودکفاست. ۴
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 سه تقاضای اصلی که منظرسازان شهری از مهندسین طلب می کنند در کدام گزینه نیامده است؟ -72

 (تعادل۴ (تناسب۳ (وحدت در فضای جنبشی ۲ (وحدت در مقیاس ۱

وقعیت بهتری برای یک کاربری نهفته و ایجاد حس مکان به خصوص در  سطح...............در مقایسه با یک سطح.................در م-73

 جاهای شلوغ قرار دارد. 

 بسته -(باز افقی۴ شیب دار  -(افقی۳ باز -(بسته افقی۲ افقی -(شیب دار ۱

 طرح شهر »ساوانا« توسط کدام فرد ارائه شد؟  -74

 توماس هلم  (۴ پن امیلي و( ۳ ی ونسنزو اسکاموز( ۲  اگله تورپ   مزیج( ۱

 کار رفت؟ ه ب  یتوسط چه کس ی شهر یطراح یواژه  بارن یاول -75

  لیث (۴          ورث  زيیلو( ۳ سرت ( ۲ دئون یگ( ۱

 باشند؟یم  ینهضت نوشهرساز هایپروژه  نیجزء اول نهیکدام گز -76

 کنت لندز  -یتیپارک س یبتر( ۲ یتیپارک س یبتر -دی ساي س( ۱

 نت لندز ک -دی ساي س( ۴ کنت لندز  -دي سا وري ر( ۳

 کند؟نظران زیر عناصر شهر را به دو قسمت عناصر با عمر کوتاه و عناصر دیرپا تقسیم مییک از صاحبکدام -77

 لوکوربوزيه  (۴ تانگه (۳ ( بیکن ۲ ( آلدو روسی ۱

 یک از اصول طرح رادبرن به درستی مطرح نشده است؟کدام -78

 ها و طبیعت ( آمیزش ساخته۱

 واره و پیاده ( جدايی نسبی مسیر س۲

 مراتب فضايی( ايجاد سلسله۳

 رسانی به اهالی پايه میزان خدمات ( جانمايی خدمات شهری بر۴

 داد؟کالرنس پری در نظریه واحد همسایگی خود، کدام ایده را پرورش می -79

 آموزش جمعی  (۴ زندگی جمعی  (۳ مکان جمعی  (۲ روحیه جمعی ( ۱

 روکسل تشکیل شد، چه بود؟ موضوع سومین کنگره سیام که در ب -80

 مسکن حداقل  (۲ استفاده منطقی و عقاليی از زمین  (۱

 پژوهشی در باب شهرسازی  (۴ تدوين اهداف و قوانین مجمع ( ۳

 

 تاریخ شهر و شهرسازی

ها   کدام سکونتگاه باستانی ایران، در شمال غرب شیراز و تخت جمشید واقع بوده، و بر اساس مدارک بدست آمده از کاوش -81

 باستان شناسی حدس زده می شود که همان محل باستانی انشان یا انزان است؟ 

 ( تل باکون ۴ ( گودين تپه ۳ ( هفت تپه  ۲ ( تل ملیان ۱

  نام قدیم شهرهای »بندرعباس، دامغان و مسجد سلیمان« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ -82

 یانامرک -ورنه -( مرکنده۲ پارسوماش  -خمسه -( کارنیا۱

 پارسوماش  -قومس -( گمبرون ۴ بارفروش    -کشوين -( گمبرون ۳

 هستند؟ اشتباهچه تعداد از عبارت های زیر در مورد چغازنبیل  -83
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 کیلومتری شوش قرار دارد  30الف( در جنوب غربی و در فاصله  

 گال به خدای اینشوشیناک وقف کرده است-ب( این زیگورات را اونتاش

 و دارای سه حصار مربع شکل  و با هدف دفاعی و نظامی است ج(یک مجموعه مذهبی 

 طبقه آن باقی مانده است 4طبقه است و در حال حاضر  5د( ساختمان 

 هکتار وسعت داشته است.  100متر و حدودا  102ه( طول هر ضلع این زیگورات تقریبا 

 ( چهار غلط ۴ ( يک غلط ۳ ( سه غلط ۲ ( دو غلط ۱

 ها نادرست است؟ های شهری آنزیر در خصوص دوران مادها و ویژگی هاییک از گزینهکدام -84

 شمار در نقاط متفاوت، ولی مشخص از سرزمین های( بیتپه -( ايجاد قالع سنگین و )شهر۱

  ريزی و طراحی دقیق قلعه و تقسیمات داخلی آن ( برنامه۲

 ای بازرگانی ه الجیشی در سرحدات و در کنار گذرگاه( ايجاد شهرهای مستقل و سوق۳

 ای به دولت ( دگرديسی و دگرگونی مفهوم اردوگاه عشاير و قبايل به مفهوم شهر به تبع دگرگونی و دگرديسی سازمان عشیره۴

 اند؟یک از شهرهای دوره ساسانی که در ذیل آمده دارای فرم گسترش خطی و نواری بودهکدام -85

 ( دربند ۴ ( تخت سلیمان ۳ ( دزفول ۲ شاپور ( جندی ۱

 کرده است؟ راه ادویه از کدام دسته از شهرهای زیر عبور می  -86

 ( زاهدان، کرمان و يزد ۲ ( مشهد، هرات و قزوين ۱

 ( شیراز، کرمان و کاشان ۴ ( بغداد، کرمانشاه و ری ۳

مین ایران طی  ترین مراکز استقرار و در حقیقت مرکز استقرار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه شرق سرزاز مهم -87

 هزاره دوم و سوم پیش از مبالد بوده است؟ 

 ( تپه سیلک ۴ ( شهرسوخته ۳ ( کارمانیا۲ ( شهداد ۱

 هریک از تپه های باستانی زیر به طریق در چه منطقه ای واقع گشته اند ؟  -88

 "تپه موشکی –تپه سیلک  –تل قریز  –تپه قبرستان  –تپه حصار  "

 مرودشت  -کاشان  –)خوزستان( رامهرمز  –قزوين  –( دامغان ۱

 کرانه غربی سفید رود استان گیالن  –کاشان   –هرسین –قزوين  –( شوش ۲

 بردسیر کرمان  –کاشان   –خوزستان –شهر ری  –( دامغان ۳

 کرانه غربی سفید رود استان گیالن –کاشان  –شوش –قزوين  –( قزوين ۴

ه به هم می رسیدند و به تعبیری این شهر قلب ماد قدیم به شمار میرفته و روی کهن،  در این ناحیهای کاروانمهم ترین راه" -89

 "مرکز سیاسی سرزمین ماد بوده است

 متن باال به کدام شهر تمدن ماد اشاره دارد؟  

 ( فیروز آباد ۴ ( همدان ۳ ( پارسوماش  ۲ (  ری  ۱

 م منطقه جغرافیای ایران کنونی واقع شده اند ؟به طور محسوس بیشترین آثار تاریخی به جا مانده از دوره مادها در کدا-90

 ( جنوب شرقی ايران ۴ ( شمال ايران ۳ ( مرکز ايران ۲ ( غرب ايران ۱

 شالوده یک شهر ایرانی در دوران قبل از اسالم کدام بوده است؟  -91

 شهر  های مربوط به بزرگانمقر حکومتی، شارستان، محله (۲ کهندژ مقر حکومتی، شارستان، فضای مذهبی  (۱

 های مسکونی، مقر حکومت مرکز فرهنگی، محله (۴  ( کهندژ، شارستان، ربض )ناحیه بیرونی شهر( ۳
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شود و در معنایی که اکنون از آن داریم، کالبد پیدا برد، متولد میها در مرحله جنینی به سر می بازار به ترتیب در کدام دوره -92

 کند؟ می

 ساسانیان  -هخامنشیان  -( ماد۲ سلوکیان  -هخامنشیان  -( ماد۱

 ساسانیان  -اشکانیان -( هخامنشیان ۴ ساسانیان  -اشکانیان -( سلوکیان۳

 : است شده می زیر تقسیم  در چهار رده هخامنشی  دولت  کشور از سوی فضایی  سازمان  -93

 ـ حکومت  ايل ـ روستا ـ  خانه (۲ ـ کشور  ـ طايفه ـ ده خانه  (۱

 ـ دولت  ـ روستا ـ طايفه منزل ( ۴ ـ کشور  ـ ساتراپ  ـ ده  منزل (۳

 در دوره های اولیه اسالمی چه وظیفه ای را ایفا میکردند؟   "دیوان الرسائل   "و    "دیوان الخاتع   "به ترتیب   -94

 اتاق درآمد های مختلف  -به مهر و امضا رساندن فرامین خلیفه (۲ اداره پست   –اداره مالیات  (۱

 اداره پست  -به مهر و امضا رساندن فرامین خلیفه ( ۴ شهربانی و زندان بانی –اداره پست  (۳

اقتصادی در کدام دوران بسته شد و دالیل آن چه   -های تقسیمات کالبدی شار پارسی به تبع تقسیمات اجتماعیاولین نطفه -95

 بود؟ 

 النهرينبینکار، گستردگی امپراطوری، تأثیرپذيری از تمدن وحدت اجتماعی  -( مادها۱

 گستردگی امپراطوری، اختالط اقوام مختلف، آموختن فنون و حرف جديد  -( هخامنشیان۲

 کار اجتماعی تالقی دو فلسفه شرقی و غربی، اختالط اقوام مختلف، تقسیم -( سلوکیان۳

 پدری، آموختن فنون و حرف جديد کار، نظام شهوحدت اجتماعی -( هخامنشیان۴

 ی تاریخی، دلیل اصلی تراکم دهکده های مسکونی در منطقه خوزستان بوده است؟ گذار از کدام دوره -69

 کشاورزی به شهرنشینی  (۲ روستانشینی به شهرنشینی                                                               (۱

 کشاورزی ديم به آبی  (۴               بیابان گردی به کشاورزی                                                 ( ۳

 دهد؟ تصویر زیر ساخت کالبدی شهر در کدام دوران را نشان می -97

 ( هخامنشیان۱

 ( مادها ۲

 ( ساسانیان ۳

 ( اشکانیان۴

 

 یک از دوران زیر دارد؟ های میدان در کدامتعاریف زیر اشاره به ویژگی -98

شناسی  شوند، اما هنوز از دیدگاه ریختارستان و مکانی است که بازارها بدان باز می های شای وسیع در جلوی دروازهالف( گستره 

 گردد. فضایی خاص را سبب نمی

ی نفوذی خود گیرند، گو اینکه میدان، مکان تحقق سلطه شهر بر منطقهها و بناهای اصلی در اطراف آن قرار میی ساختمانب( کلیه

 است. 

 سلوکیان -اشکانیان (۴ ساسانیان  -( سلوکیان۳ سلوکیان   -سانیان( سا۲ ساسانیان -( هخامنشیان۱

 کند؟شناسی شهری نمود پیدا می در کدام دوره تاریخ ایران، میدان به عنوان یک عنصر اصلی در ریخت -99

 ( هخامنشی ۴ ( سلوکی ۳ ( اشکانی   ۲ ( ساسانی ۱

 است؟   شود، کدامشهر شطرنجی که در دوره دولت ساسانی ساخته می -100
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 نساء  (۴ بیشاپور ( ۳ تیسفون ( ۲ دورا اورپدس  (۱

 شهر در دولت اشکانی مکانی اصلی برای:  -101

 (تولید بازرگانی۲  (تولید کشاورزی است. ۱

 (سازمان نظامی است. ۴ (حیات سیاسی دولت است. ۳

 گزاره »میدان به عنوان توقفگاهی روانی« مبین اندیشه کیست؟ -102

 ( گوردون کالن ۴ ( پاول زوکر  ۳ ئورکی کپس ( گ۲ ( کنزو تانگه  ۱

 است؟ آلدو فان آیک از پیشگامان کدام گروه یا مکتب بوده   -103

 ۱۰( گروه  ۴ ( جنبش شهر زيبا۳ ( مکتب فرانکفورت ۲ ( مکتب باهاوس ۱

 ها است؟ سبک پارتی به لحاظ تاریخی مربوط به کدام دوره -104

 شهرگرايی و شهرنشینی دوره بعد از اسالم  (۲ شهرنشینی و شهرگرايی دوران سلوکی  (۱

 شهرگرايی و شهرنشینی دوره ساسانی  (۴ شهرگرايی و شهرنشینی دوره اشکانیان  (۳

 بازارهای مجهز را در کدام دوره ایران برای اولین بار شاهد هستیم؟ -105

 ( دوره اسالمی ۴ ( ساسانیان ۳ ( اشکانیان ۲ ( هخامنشی ۱

 ریتحلیل فضاهای معماری و شه

 کدام گزینه معرف خصوصیات شهر سنتی است؟ -106

 فضا در میان توده ها شکل می گیرد. -فاقد محصوريت-(فضا پیوسته۱

 فضا در میان توده ها شکل می گیرد. -فاقد محصوريت -( فضا غیر پیوسته۲

 فضا در اطراف توده ها شکل می گیرد. -محصور  -( فضا پیوسته۳

 طراف توده ها شکل می گیرد. فضا در ا-محصور  -( فضا غیر پیوسته۴

 سلسله مراتب عناصر کلیدی از نظر کانزن در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ -107

 قطعات -شبکه ارتباطی-سازه-(کاربری اراضی ۱

 قطعات -شبکه ارتباطی-کاربری اراضی -(سازه۲

 کاربری اراضی -شبکه ارتباطی-قطعات-(سازه۳

 اطیشبکه ارتب-قطعات-سازه-(کاربری اراضی ۴

 بررسی تغییرات کالبدی بافت در طول زمان تعریف کدام مفهوم است؟-108

 (مورفولوژی ۴ (تیپولوژی ۳ (توپوگرافی ۲ (توپولوژی ۱

 کدام اندیشمند برای اولین بار به ضرورت وجود ساختمان های قدیمی در بافت اشاره می کند؟-109

 (لئون کرير ۴ (آلدورسی۳ (جیکوبز ۲ (اپلیارد ۱

 نه نادرست است؟ کدام گزی-110

 (از نظر هیلییر،میزان حرکت پیاده به شدت متاثر از شکل گیری فضاست. ۱

 (شبکه ارتباطی قرن بیستم،عموما نواحی قديمی را به هم متصل می کند. ۲

 (پروسه تغییری طبقه همکف مجتمع های زيستی که اليه هايی از دوران مختلف است، پالیمپست نامیده می شود. ۳

 قديمی برای اينکه بتوانند به حیات خود ادامه دهند بايد انعطاف پذيری داشته باشند.  (ساختمان های۴
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 نقشه روبه رو کدام شهر را نشان می دهد؟-111

 

 

 

 

 

 

 

 (شیکاگو۴ (واشنگتن۳ (ساوانا ۲ (فیالدلفیا۱

 بخشی از ساختمان که شخصیت و هویت ساختمان را نقل می کند.......... -112

 (ارتباط با اطراف ۴ (موقعیت ساختمان ۳ نمای ساختمان (۲ (قدمت ساختمان ۱

 وضعیت ایده آل ساختمان ها و فضا وضعیتی است که.......... -113

 (هم ساختمان ها و هم فضاها به شکل مساوی در محیط وجود داشته باشند.۱

 ( ساختمان ها نسبت به فضاها بیشتر در محیط وجود داشته باشند. ۲

 مان ها بیشتر در محیط وجود داشته باشند. ( فضا ها نسبت به ساخت۳

 (هیچکدام ۴

 متعلق به کدام یک از افراد زیر است؟  "معماری شهر "کتاب-114

 (اشپرای ريگن ۴ (آلدورسی۳ (آلدوفن آيک۲ (ادموند بیکن ۱

 کدام یک از افراد زیر ریخت شناسی فضای شهری را بر اساس اصول زیبایی شناسی مطالعه کرده است؟-115

 (آلدورسی۴ (پاول زوکر ۳ ( لئون کرير ۲ رير (راب ک ۱

 کدام یک از حواس انسان از نظر احساسی از بقیه حواس غنی تر است؟ -116

 (بساوايی ۴ (بويايی ۳ ( شنوايی ۲ (بینايی ۱

 کدام گزینه نادرست است؟ -117

 (لبه ها به عنوان مسیر در نظر گرفته می شوند. ۱

 محیط است که همه شهر را شامل نمی شود. (تصوير ذهنی جز به جز، تصوير ذهنی از يک ۲

 (تصورات محیط بر اساس واقعیت نیست بلکه بر اساس تفاسیر اختیاری از محیط است. ۳

(اين خصیصه که هر عنصر از ديگری قابل تشخیص است هويت نام  ۴ دارد. 

 مهم ترین خصوصیت یک نشانه شهری چیست؟ -118

 (محل تصمیم گیری بودن ۴ ان جهت يابی (امک۳ (قابل رويت بودن ۲ (منحصر به فرد بودن ۱

 کدام نوع نشانه دارای شباهت مستقیم با موضوع است مانند نقاشی که بیانگر یک منظره واقعی است؟-119
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 (نشانه وضعی ۴ (نشانه نمادی ۳ (نشانه موضوعی ۲ (نشانه تجريدی۱

ی  ها بر کدام نفوذپذیربلوک دانگیدرشتو  ریزدانگیو  بندیبلوکچگونگی  -120

 ؟ گذاردتأثیر می

 ( تنها بر نفوذپذيری بصری ۲ تنها نفوذپذيری کالبدی  (۱

 بندی ارتباطی با نفوذپذيری ندارد. بندی و دانهبلوک (۴ ( بر نفوذپذيری کالبدی و نفوذپذيری بصری ۳

 است؟  "بنتلی"های محیطی مورد نظر یک از کیفیتتصویر زیر، معرف کدام -121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پذيری ( انعطاف۴ ( نفوذپذيری ۳ ( خوانايی۲ ( گوناگونی۱

 باشد؟می ترعنوان شده، ملموس  اتی فیاز ک کی وجود کدام ،ریدر شکل ز -122

 

 

 

 

 

 

 

 

  رنگ تعلق  (۴                  یبصر یحس یغنا( ۳ خرد         اسیمق  یرپذي انعطاف( ۲ یگوناگون( ۱

 ی و در طول زمان شکل گیرد.« بیش از هر چیزی به کدام مفهوم اشاره دارد؟ عبارت »تغییرات وسیع و گسترده باید تدریج -123

 ( پیوستگی در مکان ۲ چهارچوب زمانی تغییرات  (۱

 مديريت زمان در فضای عمومی  (۴ ( مديريت تغییرات ۳
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 باشد؟ نمییک از موارد زیر که جزء طرق انطباق محیطی عملکردهای یک ساختمان توسط لینچ مطرح شده است؛ کدام -124

 ( فراهم آوردن امکانات ارتباطی بیش از حد معمول  ۱

 ( ايجاد امکان توسعه فضا از درون و يا بیرون۲

 ( جداسازی عوامل و عناصر ساختمانی که امکان تغییر در طول زمان را بايد دارا باشد. ۳

 ( فراهم کردن توانايی مقابله با تغییرات ۴

 های قدیمی نیست؟ ل و توجیهات حفظ بافتیک از موارد زیر جزء دالیکدام -125

 های پايداری ( بحث ۴ های متنوع ( حضور کاربری ۳ ( حفظ منابع طبیعی ۲ تجاری  -های اقتصادی( ارزش۱

 یک از عبارات زیر صحیح است؟ کدام -126

 ( میزان دسترسی به فضا به میدان حرکت وابسته نیست. ۱

 ی قلمرو فضاهای عمومی نیست. ( رشد شخصی و تبادل ارتباطات جزء عملکردها۲

 ( نقش طراحی شهری، پیشبرد اهداف اجتماعی خاص است که به شکل غیرقابل اجتماعی محدود است. ۳

 عمومی برای همه با هر سطح اقتصادی قابل دسترسی است. ( فضاهای نیمه۴

 گیرد؟ ط فالستی قرار میفضایی که نتوان آن را به راحتی اشغال کرد، در کدام گروه از فضاهای مطروحه توس -127

 آور (فضای ترس ۴ ( فضای خاردار ۳ ( فضای سخت ۲ ( فضای لغزنده ۱

 یک از موارد زیر جزء انتقادات وارد بر  کدام -CPTED 128نیست؟ 

 ( شاهد جابه جايی جرم هستیم و نه حذف آن ۲ توجه صرف به کالبد  (۱

 اين شیوه در درازمدت ناکارآمد بودن   (۴ ( عدم توجه به ابعاد اجتماعی و روانی۳

 »بربریت خیابانی« از دیدگاه جین جیکوبز چیست؟ -129

 هايی که در محیط شهری روی می دهد. ( کلیه جنايت۱

 شود. ( بسیاری از رفتارهای هیجان برانگیز که مانع استفاده مردم از فضای شهری می۲

 شود. ( عدم رسیدگی به فضاهای شهری که منجر به نا امنی آن می۳

 های اجتماعی و رفتاری مردم نظمیبی (۴

 ؟نیستهای تصور ذهنی از یک محیط کدام گزینه از جمله ویژگی -130

  ( شخصی ۴ ( براساس واقعیات ۳ ( ساده شده ۲ ( جزء به جزء ۱
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است. ۱»  ـ گزينه۱

 . اشاره کردآورد، های فردی را به حساب می او به روش تدريسی که ويژگی  
 ( از هم سوا کردن ـ اعزام کردن  ۲ ( اشاره کردن ـ تلويحاً گفتن ـ به طور ضمنی اشاره کردن ۱

 ( کامالً درک کردن ـ جذب کردن ۴ ( وول خوردن ـ جنباندن ـ تکان خوردن ۳

  ت. « صحیح اس۳ـ گزينه » ۲

 کند. دقیق و حساس حرارت را تنظیم می  دستگاهاين  
 ( خالصه ـ چکیده  ۲ ( پیروی ـ اطاعت ـ پذيرش ـ رضايت۱

 تالقی  ( تجمع ـ ازدحام ـ محل ۴ آالت ـ ابزار  ( دستگاه ـ ماشین۳

 « صحیح است. ۲ـ گزينه » ۳

 . مصادف استامسال نوروز با روز شهادت  
 ( مصادف شدن با ـ منطبق بودن ـ سازگار بودن۲ ن( توصیف کردن ـ وارد جزئیات شد ۱

 ( عقب انداختن ـ به تأخیر انداختن۴ ( نام گذاردن ـ حق دادن ـ اجازه دادن۳

 « صحیح است. ۴ـ گزينه » ۴

 شود. دو خط راست، زاويه تشکیل می  واگرايی در اثر  
 مقیاس  ( معیار ـ مالک ـ ضابطه ـ۲ ( تطبیق ـ تأخیر ـ آويختگی ـ اخراج موقت  ۱

 ( واگرايی ـ انشعاب ـ دگرگونی ـ انحراف ـ تفاوت تدريجی۴ ( وقف ـ بخشش ـ اهدا ـ وديعه ۳

 « صحیح است. ۱ـ گزينه » ۵

 نکند.  دخالتايران بر آن است که در جنگ داخلی آنان  
 ( تصويب کردن ـ قانونی کردن ـ تأيید کردن  ۲ ( فاصله انداختن ـ مداخله کردن ـ رخ دادن ۱

 ( محو کردن ـ از بین بردن ـ خود را کنار کشیدن ۴ وی کردن ـ منحرف شدن ـ گمراه شدن  ر( کج ۳

 « صحیح است. ۳ـ گزينه » 6

 باشیم.  رکاجازه دهید تا درباره توقعات خود  
 ( خیّر ـ نیکخواه  ۲ آمیز ـ کنايه زن آمیز ـ کنايه ( طعنه ۱

 ـ خجالتی ـ پرواهمه  ( محجوب ـ ترسو ۴ ( روشن ـ صريح ـ رک ـ آشکار ـ نمايان۳

 « صحیح است. ۲ـ گزينه » 7

 . رواج داردزنی رسمی است که هنوز میان ايرانیان سینه 
 ( رواج داشتن ـ چیره )غالب( شدن ـ موفق شدن ۲ ( تعلل کردن ـ به تعويق انداختن ـ ماندن۱
 ( آمیختن ـ مخلوط شدن ـ درآمیختن۴ ( تکاپو کردن ـ سخت کوشیدن ـ مبارزه کردن ۳
 « صحیح است. ۴ـ گزينه » ۸

 رايانه دنیا را دگرگون کرد.  ظهور
 مانده ـ بقیه ـ تتمه مانده ـ ته( پس ۲ ( مخلوط ـ آمیزه ـ اختالط  ۱

 ( ورود ـ رسیدن ـ پیدايش ـ ظهور ۴ ( بهانه ـ عذر ـ دستاويز  ۳

 « صحیح است. ۳ـ گزينه » ۹

 . کندبازگو می در اين کتاب، نويسنده ماجراهای سفر خود را  
 ( به ياد آوردن ـ تجديد خاطر کردن۲ ( خسته کردن ـ وامانده کردن ۱
 جمع شدن ( انباشته شدن ـ ۴ ( بازگو کردن ـ با جزئیات شرح دادن ـ باز شمردن ۳

 « صحیح است. ۱ـ گزينه »۱۰
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 دهد. تو مرا آزار می  دارنیشهای حرف آخر اين است که حرف  
 شايند ـ سازگار ـ موافق ـ دلخواه  ( خو۲ دار ـ گزنده ـ دردآور ( تند ـ نیش۱

 ( فطری ـ مادرزادی ـ ذاتی ـ اکتسابی۴ ( مهربان ـ خونگرم ـ دوستانه ۳

 ترجمه متن بسته: 
اثر است. گرچه طرفین درصدد تکمیل  ماند، هر عملی توسط فروشنده و خريدار بی تمام می هنگامی که يک معامله فروش به هر دلیلی نا

قبل از تکمیل فروش بايد برطرف شود. چنین ابهاماتی ممکن است شامل اخذ مجوز يا تأمین مالی باشد. هر   فروش هستند، ابهاماتی
 شود. گذاری می شود، سپردهمبلغی که از مشتريان توسط فروشندگان از بابت فروش بالقوه به جای درآمد دريافت می 

 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۱۱

 آيد. )مبتدا( و سپس فعل اصلی می ( ابتدا فاعل whenبعد از کلمه ربط ) 
فعل به صورت مصدری آمده و فاقد زمان است   ۳شود. در گزينه به صورت پرسشی آمده است و نادرست محسوب می  ۱: گزينه ۱نکته 

 شوند.نیز نادرست محسوب می  ۴و   ۳های باشد، لذا گزينهفاقد فعل اصلی می  ۴و گزينه 
 « صحیح است. ۱ـ گزينه »۱۲

 رود. باشند کاما به کار می که بیانگر تضاد می  neverthelessو  howeverمات ربط بعد از کل 
 رود. جمله به کار نمی  despiteنکته : به دنبال واژه 

 ( با اين همه ـ به هر حال ـ با اين وجود۲ که ( هرچند ـ با آن ۱

 خالفِ  ( علی رغمِ ـ با وجودِ ـ بر ۴ ( با اين وجود ـ با اين همه ـ با اين حال  ۳

 « صحیح است. ۴ـ گزينه »۱۳

(  to be + pp« در نقش نايب فاعل آمده لذا نیاز به ساختار مجهول ) certain contingenciesاز آنجا که در تست مفعول »   

 باشد. می

نادرست محسوب   ۳و  ۲و   ۱های اشاره شده، لذا ترکیب اين فعل با گزينهhave   (may)چین به فعل جا که قبل از نقطه نکته: از آن 

 شود. می

ساختار معلوم 
may have + pp

may have to + V





ساختار مجهول  
may have been + pp

may have to be + pp





 

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۱۴

و    ۱های باشد )اسم(، دلیل نادرست بودن گزينه(، لذا نیاز به مفعول می includeچین به فعل اشاره شده )که قبل از نقطه با توجه به اين   

 .  ۴و  ۲

 فعل است نه اسم.  obtain: واژه  ۱نکته 

 ( کاربرد ندارد. toمصدر )با     include: بعد از ۲نکته 

 « صحیح است. ۱ـ گزينه »۱۵

شوند. همچنین با  نادرست محسوب می  ۴و   ۳های (، لذا گزينه to be + ppمجهول است ) های تشخیص گزينه، يکی از نشانه byواژه  

 باشد. همراه با ساختار مجهول فعل می  thatيا  whichضمیر موصولی   توجه به مفهوم تست نیاز به

توانیم ضماير ياد شده را  ساختار مجهول حال ساده، يا گذشته ساده آمده باشد می thatيا  whichنکته : چنانچه بعد از ضمیر موصولی  

 باهم حذف نمايیم.  to beهمراه با مشتق فعل 

he sellerreceived by t which isAny cash  

 : 1متن 

ريزی  ای، هنر ساختن است که توسط آلبرتی در اولین رساله منتشر شده در مورد تئوری برنامه ريزی شهری و منطقه اين تصور که برنامه 

زيرا اگرچه او يک غیر متخصص بود که   ( عنوان شد، ۱۹۵۵ای )ريزی شهری و منطقه کتاب در مورد برنامه  ۱۰ای است شهری و منطقه 

ای به طور ساده  ريزی شهری و منطقه نوشت ولی وی با عنوانش اين ايده را رد کرد که  برنامه ای ساير دانشجويان غیر تخصصی میبر

توانند مي

 حذف شوند
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رسد مفهوم خاص   گونه که توسط ويتروويوس عنوان شده بود. با اين حال به نظر می عبارت است از رياضیات کاربردی، همان

عنوان »هنر ساختن« يک سنت فرانسوی باشد که شايد از وضعیت قرون وسطی بناهای خبره نشئت ای به ريزی شهری و منطقه برنامه

های فرانسوی منتشر شده  شود. اين تعريف در اکثر رسالهگرفته باشد. همان گونه که توسط معمار قرن شانزدهم فیلیپرت دلروم فهمیده می 

سازی خوب بعد از رنسانس ندرتاً مورد پرسش واقع شدند ولی  استانی ساختمانهای انسانی و بشود و اگرچه جنبهظاهر می  ۱7۵۰قبل از 

  های رنسانس تسلیم هجوم ترکیبی زيباشناسی و جنبشای« و »ساختن« تا قبل از اين که ايدهريزی شهری و منطقهتمايز بین » برنامه 

 احیای گوتیک شوند، هرگز مفهوم ملموسی نداشته است.  

 است.  « صحیح۱ـ گزينه »۱6

 بهترين عنوان متن فوق چیست؟   

 ( هنر ساخت  ۱
ريزی شهری و  (  برنامه ۲

 ای منطقه 
 ( هنر طراحی ۴ ( مهندسی  ۳

 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۱7

 هنر ساختن آن گونه که توسط فیلیبرت دلورمه مورد مالحظه قرار گرفته است يک سنت به احتمال زياد ....... است.   

 ( مدرن  ۴ ای ( قرون وسطی ۳ ( فرانسوی ۲ ( گوتیک  ۱

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۱۸

 طبق متن ويتروويوس ....... .  

 ای هنر ساختن است را قبول کرد.  ريزی شهری و منطقه ( اين تصور که  برنامه ۱

 ای رياضیات کاربردی است رد کرد. ريزی شهری و منطقه ( اين ايده را که  برنامه ۲

 ای رياضیات کاربردی است قبول کرد. ی شهری و منطقه ريز( اين ايده را که  برنامه ۳

 ای هنر ساختن است را رد کرد. ريزی شهری و منطقه ( اين تصور که  برنامه ۴

 « صحیح است. ۴ـ گزينه »۱۹

 به بهترين نحو اشاره دارد به ....... . 'succumb' واژه 

( به نحو بدی تحت تأثیر بیماری، درد و فقدان و چیزی بودن و  ۱

 ه غیر
 ( حمله به دشمن ۲

 ( مقاومت نکردن در برابر حمله، مريضی و هوس و غیره ۴ ( مقاومت در برابر حمله، مريضی و هوس و غیره ۳

 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۲۰

 کرد.  ای را هنر ...... تصور می ريزی شهری و منطقه در متن مطرح شده است که آلبرتی  برنامه 

 ( ساختن ۲ ( طراحی  ۱
ريزی شهری و  ( برنامه ۳

 ای منطقه 
 ( نقاشی۴

 : 2متن 

گیری ی ادراک و شکل های، به شکلی غیر قابل برگشت، موجب تغییر شیوههای رايآن امروزه، فرآيند معماری، بکارگیری روش

در فواصل دوردست  اند، و مشاورانی که هايی که به هم شبکه شده توان در میان رايانه، را می CADهای بعدی ها شده است. مدل ساختمآن

هايی وجود دارند که به طور مشترک توسط افرادی مستقر در مناطق مختلف زمانی و بدون  مستقر هستند، دست به دست گرداند؛ طرح

ای و ای توزيعی، چند رشته آوری جهانی، در حال تبديل فضای حاکم بر معماری به حرفه اند. فن خروجی از فضای ديجیتال طراحی شده

است که به شدت به صنعت در حال تحول ارتباطات سیار وابسته است. تحوالت درونی اين حرفه، با چنان سرعتی در حال مشارکتی 

 گیری هستند که ملزومات نظری آن هنوز به طور کامل فراهم نشده است. شکل
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 « صحیح است. ۱ـ گزينه »۲۱

 Irrevocably   باشد و با به معنی قطعی میdefinitely  ی دارد. قرابت معناي 

 صحیح است. «  ۴ـ گزينه » ۲۲

 Three-dimensional CAD models can be exchanged between networked computers orباتوجه به جملۀ   

distant consultants    و از آنجا کهswap    باexchange    باشد. پاسخ صحیح می   ۴مترادف است گزينۀ 

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۲۳

در اينجا   sphereتوان حدس زد که می   are modified without ever leaving the digital sphereلۀ باتوجه به معنای جم  

 تواند قابل ترک کردن باشد. به معنی »يک محیط و يا فضای مجازی« آورده شده است. چون می 

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۲۴

 دهد. را توضیح می  professionدر متن بوده که  which is respondingباشد در اصل عبارت پاسخ صحیح می  ۳گزينۀ   

 « صحیح است. ۴ـ گزينه »۲۵

 باتوجه به متن:    

These alterations within the profession have been occurring with such rapidity that their theoretical 
implications have yet to be fully realized: 

 در متن وجود ندارد. هیچ مصداقی   ۱برای گزينۀ 

به معنی »هنوز   have yet to be fully realizedاستفاده کرده که با عبارت  to be completely realizedاز عبارت  ۲گزينه 

 برای کامل شدن به زمان نیاز دارند« متضاد است. 

 نیز مصداقی وجود ندارد.  ۳برای گزينه 

 تن مطابقت دارد. باشد زيرا کامالً با مپاسخ صحیح می  ۴و گزينه 

 

   3متن 

پردازد. حوزه اين دوره از مالحظات جهانی در  ها هم در مقیاس جهانی و هم محلی می ها و محیط آن اين دوره به بررسی رابطه بین انسآن 

انتخاب   تغییرات اقلیمی و توسعه پايدار گرفته تا مالحظات محیطی محلی تأثیرگذار بر سالمت و خوب بودن کاربران، مصرف انرژی، 

گیرد. ماهیت دوره بر اساس مناظره بین  جويی انرژی را دربر می های محیطی، طراحی اقلیمی و طراحی جهت صرفه مصالح با محدوديت 

گیرد. اين دوره از بسیاری سخنرانان بیرون از مجموعه برای وسعت  اساتید و دانشجويان درباره امور جاری در اين حوزه شکل می 

 برد.  شوند، بهره می وضوعاتی که غالباً مطرح می بخشیدن به دامنه م

 « صحیح است. ۴ـ گزينه »۲6

 )جهانی( در جمله اول با امور .................. مرتبط است.  ''global''عبارت  

 ( جهانی ۴ ای( دايره ۳ ( جنگل ۲ گیری( مربوط به اندازه ۱

 « صحیح است. ۴ـ گزينه »۲7

 ..................... بحث کند. راجع به .... ندارد اين دوره قصد  

 ( مشاغل ۴ ( تغییرات اقلیمی  ۳ ( انتخاب مصالح  ۲ جويی انرژی ( صرفه ۱

 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۲۸

 چگونه هدايت دوره در نظر گرفته شده است؟   

 ( توسط اساتید ۴  ( توسط دانشجويان۳  ( با مناظره ۲   ( با ساختن ماکت  ۱

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۲۹

 ره قصد دارد از سخنرانان بیرون از مجموعه استفاده کند تا ....................... . دو 
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 ( سیستم صوتی را ارتقا بخشد. ۲   ( هم دانشجويان و هم اساتید را درگیر کند. ۱

 ( راجع به امور اضطراری بحث کند. ۴    ( دامنه موضوع را وسعت بخشد. ۳

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۳۰

 عنوان برای دوره معرفی شده چیست؟ ترين مناسب  

 ( طراحی اقلیم۴  ( توسعه پايدار ۳  ( محیط مصنوع ۲   ( مصرف انرژی ۱

  پاسخنامه مباحث عمومی شهرسازی ایران  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۱

 . ۱6صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۲

 . ۱۹صد؛ منبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جدي 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۳

 . ۲۱صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۴

 . ۳۳صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۵

 . ۵۰صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳6

 . ۱۱۳صرهای جديد؛ منبع: زياری؛برنامه ريزی شه

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳7

 . ۱۲6صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۸

 . ۱۳۰صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

  « صحیح است. ۳گزينه » -۳۹

 . ۱۵۴صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۰

 . ۱67صرنامه ريزی شهرهای جديد؛ منبع: زياری؛ب

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۱

 . ۲۰7صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۲

 . ۲۱صمنبع: شیعه؛با شهر و منطقه در ايران؛  

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۳

 . ۴۰صمنبع: شیعه؛با شهر و منطقه در ايران؛  

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۴

 . ۴۹ريزی شهرهای جديد؛ صزياری؛ برنامه منبع:
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 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۵

 . ۱۱۰صريزی شهرهای جديد؛ منبع: زياری ؛ برنامه

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴6

 . ۱۴منبع: قريب، فريدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری معاصر؛ ص

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴7

 . ۱6صشهری معاصر؛ منبع: قريب، فريدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۸

 .. ۸صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۹

 . ۱۲صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۰

 . ۱۳صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۱

 . ۱۵صکريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ منبع: کوين 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۲

 . ۱6صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۳

 . ۱7صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۴

 . ۱۸صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 است. « صحیح  ۲گزينه » -۵۵

  . ۱۹صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

  پاسخنامه مبانی نظری معماری و طراحی شهری   

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵6

 . ۳۴صمنبع: هیلدر براند فری؛ طراحی شهری به سوی يک شکل پايدارتر شهر؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵7

 . ۴۱صپايدارتر شهر؛ منبع: هیلدر براند فری؛ طراحی شهری به سوی يک شکل 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۸

 . ۴۲صمنبع: هیلدر براند فری؛ طراحی شهری به سوی يک شکل پايدارتر شهر؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۹

 . ۴6صمنبع: هیلدر براند فری؛ طراحی شهری به سوی يک شکل پايدارتر شهر؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۰

 . ۵۳صری به سوی يک شکل پايدارتر شهر؛ منبع: هیلدر براند فری؛ طراحی شه

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۱
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 . ۵6صمنبع: هیلدر براند فری؛ طراحی شهری به سوی يک شکل پايدارتر شهر؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۲

 . 66صمنبع: هیلدر براند فری؛ طراحی شهری به سوی يک شکل پايدارتر شهر؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۳

 . 67صاند فری؛ طراحی شهری به سوی يک شکل پايدارتر شهر؛ منبع: هیلدر بر

  « صحیح است. ۳گزينه » -6۴

 . 7۳صمنبع: هیلدر براند فری؛ طراحی شهری به سوی يک شکل پايدارتر شهر؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۵

 . ۲6صمنبع: گوردن کالن؛ گزيده منظر شهری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -66

 . ۲۵صمنظر شهری؛   منبع: گوردن کالن؛ گزيده

 « صحیح است. ۳گزينه » -67

 . ۴۵صمنبع: گوردن کالن؛ گزيده منظر شهری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۸

 . ۵۳صمنبع: گوردن کالن؛ گزيده منظر شهری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۹

 . ۱۰6صمنبع: گوردن کالن؛ گزيده منظر شهری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۰

 . ۱۲۳صه منظر شهری؛ منبع: گوردن کالن؛ گزيد

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۱

 . 7۰صمنبع: گوردن کالن؛ گزيده منظر شهری؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۲

 . ۱۴۴صمنبع: گوردن کالن؛ گزيده منظر شهری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۳

 . ۱7۵صمنبع: گوردن کالن؛ گزيده منظر شهری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۴

 . ۴6ص  ی,قرن شهر یبرا ی شهر یطراح ن؛یحس ،یني : بحرمنبع

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۵

 . . ۸۲و  ۸۱ص  ی؛قرن شهر یبرا ی شهر یطراح ن؛یحس ،یني : بحرمنبع

 « صحیح است. ۴گزينه » -76

 . ۱۰۰ص  ی؛قرن شهر یبرا ی شهر یطراح ن؛یحس ،یني : بحرمنبع

 « صحیح است. ۳گزينه » -77

 . ۵7؛ ص ۲ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۸

 . ۲6۸؛ ص ۱ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیرانديشه 
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 « صحیح است. ۳گزينه » -7۹

 . ۲6۰؛ ص ۱ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیرانديشه 

  « صحیح است. ۱گزينه » -۸۰

  . ۲۸6؛ ص ۱ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیرانديشه 

 پاسخنامه تاریخ شهرسازی و معماری  

 « صحیح است. ۱گزينه » -81

 کیلومتری شمال غرب شیراز و تخت جمشید قرار دارد.  ۴6تل ملیان در بخش بیضاء در  

 . ۴۰؛ ص  ۱۳۹۲منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران )از آغاز تا دوره ی قاجار(؛ 

  « صحیح است. ۴گزينه » -82

 مرکیانا: مرو  -ورنه: گیالن -مرکنده: سمرقند -خمسه: زنجان -کارنیا: نهاوند  -کشوين: قزوين -ارفروش: بابل ب

 پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران منبع: 

 « صحیح است. ۲گزينه » -83

  پاسخ صحیح : 

 کیلومتری شوش قرار دارد  ۳۰در جنوب شرقی و در فاصله 

 دارای سه حصار دايره ای که دارای برج و باروی دفاعی نبود  يک مجموعه مذهبی و

 طبقه آن باقی مانده است  ۳طبقه است و در حال حاضر  ۵ساختمان 

 . ۳۸-۳7ص ؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -84

ای مستقل بلکه در يک  های بازرگانی نه به گونهو در کنار گذرگاهالجیشی در سرحدات گیری شهرهای سوقدر اين دوره شاهد شکل

 اند. شبکه فضايی سراسری سازماندهی شده

  . 7و   6منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص

 « صحیح است. ۴گزينه » -85

تر از دريا ساخته شده اسن، با توجه  م ۳۰۰دربند به دستور خسرو اول و در امتداد ساحل غربی دريای خزر به طول سه کیلومتر و فاصله 

 به شکل کتاب تاريخ شهر و شهرنشینی، اين شهر دارای فرم گسترش خطی است. 

 . ۱۴۰منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -86

 ( ۱۸صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر ، 

 « صحیح است.  ۳گزينه » -87

ر سوخته در شمال غربی دلتای قديمی رود هیرمند قرار داشته و آثار بدست آمده از اين محوطه باستانی نشان داده است که شهر  شه

سوخته مهم ترين مرکز استقرار و در حقیقت مرکز اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سراسر منطقه در طی هزاره های دوم و سوم  

 پیش از مبالد بوده است 

 . ۲6ص ؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپاپاکزاد،  منبع:

 « صحیح است.  ۱گزينه » -88

 تپه حصار : دامغان ، تپه قبرستان : قزوين، تل قريز: رامهرمز، تپه سیلک: کاشان، تپه موشکی: مرودشت 
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 ۲۳-۲۱ص ؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 است.   « صحیح۳گزينه » -89

پر  ۸طراحی شده و شامل يک ستاره  "اصول و مبانی معماری"آرمانشهر آنتونیوفیالرته که به نام اسفورنسیند شهرت داشته براساس کتاب 

 خیابان شعاعی است.  ۱6و 

 6۰ص ؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۱گزينه » -90

 اريخی باقی مانده از تمدن ماد ها در غرب کشور واقع شده اند. به طور کلی عمده آثار ت

 ۵۳ص ؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -91

 . ۳۲صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر ، 

 « صحیح است. ۲گزينه » -92

 ی جنینی وجود دارد ماد: بازار هنوز در مرحله 

 يابد. منشیان: بازار در شهر تولد میهخا

 ساسانیان: بازار به عنوان ستون فقرات شهر 

 . ۳۳و ۱۰و   7منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص

 صحیح است.  «۱» گزينه -93

 تعريف دقیق و صريح سازمان فضايی کشور از سوی دولت هخامنشی در چهار رده خانه، ده، طیفه و کشور صورت گرفته است. 

 . ۱۰منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -94

 ديوان الخراج : مشابه اداره مالیاتی امروز  -۱

 ديوان الخاتع: اداره ای که احکام و فرامین خلیفه در آن رونوشت شده به مهر و امضا می رسید  -۲

 ديوان مستغالت: کار حقوق دادن به پاسبانان و ارتش  -۳

 يوان الرسائل: مشابه اداره پست امروزی که کار معامالت واليات و مکاتبات عمال و فرمانداران تحت نظارت و مراقبت آن بود د -۴

 . ۱7۰ص منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -95

طايفه و کشور نشان از تقسیم ارضی کشور بر   -ده -ده، خانهتعريف دقیق سازمان فضايی کشور از سوی دولت هخامنشی در چهار ر

 مبنای جامعه دودمانی است. 

 . ۱۰منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص

 « صحیح است. ۴گزينه » -96

منطقه  ق.م در اين    ۳۵۰۰تا    6۰۰۰محوطه ی استقرار از    ۱۳۰بررسی مربوط به شناسايی مناطق باستانی در خوزستان نشان می دهد که  

وجود داشته است. آشکار ترين ويژگی کهن ترين محوطه های مسکونی اين منطقه، از نظر موقعیت، نزديک بودن آنها به يکديگر است.  

همه اين محوطه ها کوچک بوده و گستره ی بیشتر آنها از يک تا دو هکتار تجاوز نمی کرده است، اما بلندی زياد آن ها به معنای وجود  

تی متعدد است و نشان از آن دارد که اين تپه ها بی وقفه و برای مدت های درازی مسکونی بوده اند. دلیل تراکم دهکده  اليه های سکون

های مسکونی در اين منطقه را شايد بتوان محیط ويژه و مناسبی دانست که گذتشن از مرحله کشاورزی ديم به کشاورزی آبی را امکان  
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ر بیشتر اين تپه ها در شمال بخش مرتفع دشت خوزستان که از باالترين میزان بارندگی برخوردار است  پذير کرده بود. شايد به همین خاط

 قرار داشته اند. 

 . ۱۸منبع : پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران جلد اول، ص  

 « صحیح است. ۳گزينه » -97

 . ۳۵حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص

 است. « صحیح  ۲گزينه » -98

 . ۳۴و  ۲۰منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -99

 ( ۳۴صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر ، 

 . «صحیح است ۳گزينه»  -100

 . ۳۲منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر ، ص 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -101

 . ۲۲و   ۲۱؛ ص ۱۳۸۴منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است.۳گزينه » -102

 .۱۰6؛ ص ۲ها در شهرسازیمنبع: پاکزاد، جهانشاه، سیر انديشه

 صحیح است.   «۴»  گزينه -103

 . ۵۲۹(؛ ص ۳)جلد ها در شهرسازیمنبع: پاکزاد، جهانشاه، سیر انديشه 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -104

 . ۱۰و ۹ريزی شهری در ايران؛ ص  های برنامهژگیزاده دهاقانی، ناصر؛ تحلیلی از وي ( مشهدی ۱منبع: )

 )بخش مقدمه(   ۱۰و  ۹و  ۸؛ ص ۱۳۸۴( حبیبی، محسن؛ از شار تا شهر؛۲) 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -105

 . ۱۱ريزی شهری در ايران، صهای برنامهزاده دهاقانی،ناصر، تحلیلی از ويژگیمنبع: مشهدی

 

 پاسخنامه تحلیل فضاهای معماری و شهری 

 « صحیح است. ۴زينه » گ -۱۰6

 . ۱۱7صمنبع: کرمونا؛مکان های عمومی فضاهای شهری؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰7

 . ۱۱۸صمنبع: کرمونا؛مکان های عمومی فضاهای شهری؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۸

 . ۱۱۸صمنبع: کرمونا؛مکان های عمومی فضاهای شهری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۹

 . ۱۱۸صعمومی فضاهای شهری؛  منبع: کرمونا؛مکان های

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۰

 . ۱۲۲صمنبع: کرمونا؛مکان های عمومی فضاهای شهری؛ 
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 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۱

 . ۱۲6صمنبع: کرمونا؛مکان های عمومی فضاهای شهری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۲

 . ۱۳۱صمنبع: کرمونا؛مکان های عمومی فضاهای شهری؛ 

 صحیح است.  « ۱گزينه »  -۱۱۳

 . ۱۳۵صمنبع: کرمونا؛مکان های عمومی فضاهای شهری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۴

 . ۱۳6صمنبع: کرمونا؛مکان های عمومی فضاهای شهری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۵

 . ۱۳6صمنبع: کرمونا؛مکان های عمومی فضاهای شهری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱6

 . ۱6۸صضاهای شهری؛ منبع: کرمونا؛مکان های عمومی ف

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱7

 . ۱7۳صمنبع: کرمونا؛مکان های عمومی فضاهای شهری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۸

 . ۱7۵صمنبع: کرمونا؛مکان های عمومی فضاهای شهری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۹

 . ۱۸۰صمنبع: کرمونا؛مکان های عمومی فضاهای شهری؛ 

 ت. « صحیح اس۳گزينه »  -۱۲۰

  . ۱6های پاسخده؛ صمنبع: بنتلی؛ محیط

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۱

 . ۸های پاسخده؛ صمنبع: بنتلی؛ محیط

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۲

 . ۲۹۳پاسخده؛ ص های طیمح ؛ی: بنتلمنبع

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۳

 . ۴۱۵-۴۲۵های عمومی فضاهای شهری؛  منبع: کرمونا، متیو؛ مکان

 صحیح است.  « ۴گزينه »  -۱۲۴

 . ۴۱۰های عمومی فضاهای شهری؛ صمنبع: کرمونا، متیو؛ مکان

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۵

 . ۳۹۵-۳۹6های عمومی فضاهای شهری؛ صمنبع: کرمونا، متیو؛ مکان

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲6

 . ۲۵۸-۲6۵های عمومی فضاهای شهری؛ صمنبع: کرمونا، متیو؛ مکان

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲7

 . ۲۵6-۲۵7های عمومی فضاهای شهری؛ صمنبع: کرمونا، متیو؛ مکان

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۸
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 . ۲۴7-۲۴۹های عمومی فضاهای شهری؛ صمنبع: کرمونا، متیو؛ مکان

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۹

 . ۲۴۰منبع: کرمونا، متیو ؛ مکان های عومی فضاهای شهری ؛ ص  

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۳۰

 . ۱7۱و  ۱7۰های عمومی فضاهای شهری؛ صونا، متیو؛ مکانمنبع: کرم
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 زبان عمومی وتخصصی 

PART A: Vocabulary 

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3) or (4) that best completes each sentence. Then 
mark your answer sheet.  

1- We will repeat the experiment twice in order to ……… the results. 
1) engender   2) culminate  3) exceed 4) verify  

2- The effects of the earthquake created ……… in the city. 
1) prohibition 2) chaos 3) hindrance 4) segment 

3- Sunlight and water help to ……… the growth of plants.    

1) foster  2) scatter 3) postpone  4) sustain 

4- Luiz was ……… for borrowing money and failing to pay it back. 
1) meritorious  2) pungent 3) notorious 4) adept 

5- The banker was ……… for stealing money from his own bank. 
1) prosecuted 2) resigned  3) fortified 4) dispersed  

6- Virginia's quiet nature made her an ……… in her noisy family. 

1) invasion 2) anomaly 3) antipathy 4) upshot 

7- It was (a) pure ……… that made Ms. Post give her money to charity. 
1) perception 2) reverie  3) altruism 4) amalgam 

8- The embarrassed loser of the tennis match had a feeling of ……… when the crowd cheered 
the winner. 
1) restoration 2) intervention 3) plight 4) chagrin 

9-The artist's ……… was obvious in her fine portrait of her parents. 
1) legacy 2) dexterity 3) collusion 4) aroma 

10- Human existence remains an ……… to scientists. 

1) obligation 2) absence 3) enigma 4) indifference 
 
 

Part B: Cloze Passage 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each 
space. Then mark your answer sheet. 

Leadership is one of the (11) ……… . However, defining leadership has been challenging. (12) 
……… are several important aspects of leader ship (13) ……… a description of what leadership is 
and a description of several popular theories and styles of leadership. There are also topics (14) 
……… the role of emotions and vision, (15) ……… leadership effectiveness and performance, 
leadership in different contexts, how it may differ from related concepts (i.e. management), and some 
critiques of leadership as generally conceived.   

11- 
1) relevant aspect of the organization contexts   
2) most relevant aspects of the organization contexts   
3) most relevance aspects of the organization contexts   
4) relevant aspects of the most organization contexts   
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12-  
1) There 2) Which 3) Where 4) They 

13-  
1) which includes 2) includes 3) including 4) included 

14-  

1) such as 2) both 3) so that 4) so as 

15-  
1) as well 2) as well as 3) but also 4) then 
PA Part C: Reading comprehension 

Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice 

(1),(2),(3) or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

SSAGE 1:  

British merchants established a trading post in Singapore in the early nineteenth century, and for more 

than a century trading interests dominated. However, in 1965 the newly independent island state was 

cut off from its hinterland, and so it set about pursuing a survival strategy. The good international 

communications it already enjoyed provided a useful base, but it was decided that if Singapore was to 

secure its economic future, it must develop its industry. To this end, new institutional structures were 

needed to facilitate, develop, and control foreign investment. One of the most important of these was 

the Economic Development Board (EDB), an arm of government that developed strategies for 

attracting investment. Thus from the outset, the Singaporean government was involved in city 

promotion. 

Singapore’s current economic strategy is closely linked to land use and development planning. 

Although it is already a major city, the current development plan seeks to ensure Singapore’s 

continued economic growth through restructuring, to ensure that the facilities needed by future 

business are planned now. These include transport and telecommunication infrastructure, land, and 

environmental quality. A major concern is to avoid congestion in the central area, and so the latest 

plan deviates from previous plans by having a strong decentralization policy. The plan makes 

provision for four major regional centers, each serving 800,000 people, but this does not mean that the 

existing central business district will not also grow. A major extension planned around Marina Bay 

draws on examples of other ‘world cities’, especially those with waterside central areas such as 

Sydney and San Francisco. The project involves major land reclamation of 667 hectares in total. Part 

of this has already been developed as a conference and exhibition zone, and the rest will be used for 

other facilities. However the need for vitality has been recognized and a mixed zoning approach has 

been adopted, to include housing and entertainment. 

16- Which one of following statements agrees with the information given in Reading Passage: 

1) After 1965, the Singaporean government switched the focus of the island’s economy. 

2) Singapore’s four regional centers will eventually be the same size as its central business district. 

3) Singapore builds its ports by imitation coast of America. 

4) The plan makes provision for five major regional centers, each serving 800,000 people. 

17- Singapore to secure its economic future what is the program implemented? 

1) They develop construction on the coast for better planning. 

2) They develop its industry and control foreign investment. 

3) They most development planning emphases land use. 

4) They open borders for import of goods for industrial sector. 

18- What was Singaporean strategy after 1956? 

http://www.ielts-exam.net/docs/Reading/IELTS_Reading_Passage_2.htm


 خانه شهرسازان ایران   مروری بر رتبه های برتر

 

106 

1) Looking for a survival strategy. 2) Change in methods of planning. 

3) Open borders for import of goods. 4) Strategy urban development. 

19- The Closest meaning to the word of “hinterland” is: 

1) Back country   2) Country side 3) Country land 4) Country regions  

20- Singapore’s current economic strategy depends on… 

1) foreign investment 2) land use 

3) land use and urban management 4) land use and development planning 

PASSAGE 2:  

While cities and their metropolitan areas have always interacted with and shaped the natural 

environment, it is only recently that historians have begun to consider this relationship. During our 

own time, the tension between natural and urbanized areas has increased, as the spread of 

metropolitan populations and urban land uses has reshaped and destroyed natural landscapes and 

environments. 

Urbanites had to seek locations to dispose of the wastes they produced. Initially, they placed wastes 

on sites within the city, polluting the air, land, and water with industrial and domestic effluents. As 

cities grew larger, they disposed of their wastes by transporting them to more distant locations. Thus, 

cities constructed sewerage systems for domestic wastes. They usually discharged the sewage into 

neighboring waterways, often polluting the water supply of downstream cities. 

The air and the land also became dumps for waste disposal. In the late nineteenth century, coal 

became the preferred fuel for industrial, transportation, and domestic use. But while providing an 

inexpensive and plentiful energy supply, coal was also very dirty. The cities that used it suffered from 

air contamination and reduced sunlight, while the cleaning tasks of householders were greatly 

increased. 

In the late nineteenth and early twentieth centuries, reformers began demanding urban environmental 

cleanups and public health improvements.  

In the decades after the 1940s, city environments suffered from heavy pollution as they sought to cope 

with increased automobile usage, pollution from industrial production, new varieties of chemical 

pesticides and the wastes of an increasingly consumer-oriented economy. Cleaner fuels and smoke 

control laws largely freed cities during the 1940s and 1950s of the dense smoke that they had 

previously suffered from 

21- The author how describes relationship between the city and natural environment? 

1) The author believes that a tension between natural and urbanized areas has increased. 

2) The author believes that cities having massive effects on the natural environment. 

3) The author believes that natural environment shape city structure. 

4) The author believes that city and environment effected on each other. 

22- According to the passage urbanites initially how dispose of the wastes they produced.  

1) The urbanites placed wastes on sites around the city. 

2) They disposed their wastes by transporting them to more distant locations. 

3) They placed wastes on sites within the city. 

4) They burnt wastes on sites within the city 

23- When reformers began demanding urban environmental cleanups? 

1) In the late seventeenth and early eighteenth century. 

2) In the late twentieth and early twenty first century. 

3) In the late nineteenth and early twentieth centuries. 

4) In the late eighteenth and early nineteenth centuries. 
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24- The Closest meaning to the word of “dwellers” is ………. 

1) Residents 

2) People 

3) Pedestrians 

4) Urbanites 

25- Which statement is true about transformations in the decades after the 1940s? 

1) During these decades, the suburban out-migration through commuter trains and streetcars began and was 

hastened. 

2) City environments suffered from heavy pollution as they sought to cope with increased automobile usage. 

3) The air and the land also became dumps for waste disposal. In the late nineteenth century, coal became the 

preferred fuel for industrial. 

4) Urbanites had to seek locations to dispose of the wastes they produced. 

PASSAGE 3:  

Every day, all over the world, unwanted waste is disposed of from both domestic and commercial 

sources, usually with insufficient attention paid to the resulting problems. The increase in excess 

refuse and how to dispense with it has become a major headache for the government and the 

environmental agencies. 

This has certainly been the case in Britain where there has been a steady rise in the amount of rubbish 

generated in recent years. In industry, the mining, agriculture and construction sectors are the biggest 

culprits, being amongst the greatest producers of waste. Also, household waste has grown at a rate of 

3% a year as a consequence of society becoming more affluent and thus consuming more goods, 

resulting in more rubbish to discard. As this waste is economically and environmentally costly to deal 

with, local authorities have been required to ensure that the arrangements made to dispose of the 

surplus detritus are efficient and practicable, considering social as well as economic implications. 

For many years, the preferred option for refuse disposal in Britain has been the landfill. In fact, the 

UK, more than any other European country, makes use of landfills to get rid of its biodegradable 

waste. However, problems have arisen with this method and alternative solutions have had to be 

researched. 

One of the biggest drawbacks to landfills is the cost. In the past this was not the case as land was 

plentiful and cheap with abandoned quarries and mines often being utilized. But by 2015, since space 

for approved and licensed landfills will have run out, viable alternatives to waste disposal have to be 

found. Another disadvantage is the environmental impact made by the acids and hazardous chemicals 

that are leaked from the landfills. Older sites depended on these substances being diluted naturally by 

rain but this often did not occur and surrounding agricultural land was affected and livestock 

poisoned. Nowadays, more modern landfills use liners within the pits to contain any dangerous 

material and the liquid is then collected, treated and discharged within the site itself. But perhaps the 

most apparent annoyance for the general public living in the immediate vicinity of the landfill is the 

nuisance that results from the traffic, the noise, the dust and the unpleasant odors emanating from the 

site. Although no risks to human health have been verified, symptoms such as headaches, drowsiness 

and exhaustion have been reported by people living close to landfills. These may have been caused by 

toxic emissions from the site but they may be connected to the impact that living next to the sites can 

have on stress and anxiety. 

26- Why more household waste is produced ……...  

1) Because of material consuming increase in industry  

2) Because of society becoming more affluent and thus consuming more goods. 

3) Because of sources overusing in industrial sector and household. 

4) Because of an imbalance in recycling and resource consumption. 
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27- Which of the following is not contributed to pollution of city environment? 

1) Automobile usage 2) pollution from industrial production 

3) New varieties of chemical pesticides. 4) oriented economy 

28- In Britain biggest culprits for producers of waste is: 

1) Mining, agriculture and airlines. 2) Mining, agriculture and construction 

3) Industries, agriculture and construction 4) Industries, agriculture and household  

29- Landfills are not approved of because …… 

1) they use agricultural lands 2) they have always been expensive to run 

3) they need to have a license 4) they produce dangerous emissions. 

30- The Closest meaning to the word of “drawback” is 

1) Problem 2) Disadvantage 3) Pitfall 4) Downside 

  مباحث عمومی شهرسازی ایران  

 کدام گزینه در خصوص سامانه آبرسانی شهری صحیح نمی باشد؟-31

 درصد کل هزينه تاسیسات آبرسانی را شبکه توزيع به خوداختصاص می دهد.  ۹۰تا  ۵۰(۱

 ی شبکه آبرسانی در تطابق با شبکه راه ها تجسم می يابد. (غالبا الگو يا سامانه شکل۲

 درصد(  ۵درصد باشد)کمتر از  7تا  ۵(شیب هیدرولیکی خطوط لوله می بايست بین ۳

 (انواع شبکه ابرسانی عبارتند از :شاخه ای،حلقوی،مختلط ۴

 ساده ترین و کم هزینه ترین سامانه شبکه آبرسانی کدام است؟ -32

 ( مداری۴ ( مختلط ۳ ی ( انشعاب۲  ( حلقوی ۱

 در چه حالتی صافی ها می توانند تنها وسیله تصفیه آب باشند؟-33

  (صافی ها استاندارد باشند. ۱

 (در حالتی که مواد شیمیايی محلول در آب ناچیز باشد. ۲

 (در صورتی که آب دارای مواد خارجی و معلق نباشد. ۳

 اشد. (فرم،رنگ،اندازه و خلل و فرج صافی ها استاندارد ب۴

 کدام گزینه از مزایای شبکه آبرسانی شاخه ای به شمار نمی رود؟ -34

 (تعداد کم شیرهای قطع و وصل ۲ محاسبه ساده دبی و فشار (۱

 (کارايی باال در مواقع آتش سوزی ۴ (قطر لوله اصلی بر اساس جمعیت قابل محاسبه است ۳

 رد؟ کدام یک از سامانه های آبرسانی کاربرد بیشتری در عمل دا-35

 شاخه ای (۴ ( مختلط ۳ ( انشعابی ۲ ( حلقوی ۱

 در کدام یک از انواع سامانه های شبکه ای فاضالب بار فاضالب تصفیه خانه ها حداقل است؟-۳6

 سامانه ناحیه ای (۴ ( سامانه نیمه ترکیبی ۳ (سامانه ترکیبی ۲ ( سامانه مجزا ۱

 یرامون آن را اراضی کشاورزی فراگرفته است؟ کدام یک از الگوهای شبکه فاضالب مناسب مناطقی است که پ-37

 بادبزنی (۴ (تقاطعی۳ ( عمودی ۲ (شعاعی  ۱

 کدام شیوه کنترل سیالب و رواناب سطحی طبیعت محور است؟ -38
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 (انبار نمودن رواناب با سدهای مخزنی۲ حفاظت دشت های سیالبی (۱

 ا در آبروهای حوضه های آبريز و گودال های طبیعی (جريان بخشی رواناب ها و سیالب ه۴ (کنترل جريان سیالب با سدسازی ۳

 کدام یک از شبکه های زیر تاسیسات و تجهیزات زیربنایی نمی باشند؟-39

 (شبکه جمع آوری تصفیه و دفع پسماندها ۲ شبکه آبرسانی (۱

 (مراکز فعالیت های صنعتی و تولیدی۴ (شبکه توزيع و نگهداری مواد غذايی۳

 چیست؟ "مظهر قنات "-40

 حدفاصل بین دو میله می باشد. (۱

 (نقطه ايست که در سطح زمین قرار دارد و آب قنات به سطح زمین می آيد. ۲

 (اولین چاه عمودی و چاه اصلی قنات می باشد و در قنات های دشتی و جلگه ای عمیق ترين چاه است. ۳

 (مسیر جريان آب از مادر چاه تا خروجی قنات را می گويند. ۴

 شامل کدام موارد است؟  مصارف آب شهری-41

 (خانگی،صنعتی و تولیدی ۲ (خانگی،صنعتی و همگانی ۱

 (خانگی،صنعتی و خدماتی ۴ (خانگی،تولیدی و خدماتی ۳

 کدام یک از گزینه های زیر در مصرف آب نقش مهمی را در برنامه ریزی تامین آب ایفا می کند؟-42

 تار های اجتماعی(جمعیت شهر/عادت و رف۲ جايگاه توپوگرافیک/جمعیت شهر (۱

 (جايگاه توپوگرافیک/اقلیم شهر۴ (جايگاه توپوگرافیک/عادت و رفتارهای اجتماعی ۳

 کیفیت آب حاصل از رودها و نهرها بستگی به چه دارد؟ -43

 کیفیت شیمیايی آب -وسعت نهرها -(خصوصیات زمین شناختی حوضه ابگیر۱

 ی توپوگراف-شرايط آب و هوايی-(شکل هندسی رودها و نهرها۲

 توپوگرافی -کیفیت شیمیايی آب-( شکل هندسی رودها و نهرها۳

 شرايط آب و هوايی و فصلی-وسعت و ماهیت توسعه در حوضه -توپوگرافی-(خصوصیات زمین شناختی حوضه ابگیر۴

 آب مورد نیاز آتش نشانی در یک شهر تابعی از چه می باشد؟-44

 تعداد ساختمان های بلندمرتبه (۴ و زمینی (سطح آب های زير زمینی۳ ( جمعیت۲ (سطح و مساحت شهر ۱

 مهم ترین ابزار و پایه ای ترین وسیله طراحی شبکه فاضالب شهرها کدام است؟ -45

 عمق سطح آب های زيرزمینی (۴ (وسعت شهر ۳ ( نوسانات مصرف آب۲ (مقدار متوسط فاضالب ۱

 ؟ در حال حاضر سرشماری نفوس و مسکن هر چند سال یکبار انجام می شود -46

 سال  7 (۴ سال  ۴ (۳  سال  ۵( ۲ سال  ۱۰( ۱

های توسعه و عمران شهری در چه سالی به تصویب شورای عالی شهرسازی و یابی مساجد در طرح ضوابط و مقررات مکان  -47

   معماری ایران رسیده است؟

۱ )۱۳۸۴ ۲ )۱۳7۵  ۳ )۱۳۸7 ۴ )۱۳۸۰ 

 رسد؟ طرح جامع شهرهای جدید باید به تصویب کدام نهاد ب  -48

 ( شرکت عمران شهرهای جديد ۲ ( شورايعالی شهرسازی و معماری ۱

 ۵( کمیسیون ماده  ۴ ( شورای شهرسازی استان۳

 شود؟ بندی منظومه، مجموعه، حوزه روستایی در کدام طرح تصویب میسطح - 49
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 ( طرح مجموعه شهری ۲ های روستايی ( طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه۱

 ( طرح آمايش سرزمین ۴ ای ( طرح جامع ناحیه۳

 شود؟ ی مسکونی بیشتر از کدام تراکم استفاده مییا ناحیه در مقیاس محله -50

 تراکم ناخالص جمعیتی  (۴ تراکم خالص مسکونی  (۳ ( تراکم ناخالص مسکونی ۲ ( تراکم ساختمانی۱

قرار دارد. در   %50و حداکثر سطح اشغال   %240و تراکم  M6ای از شهر با ضابطه مترمربع در ناحیه1000زمینی به مساحت  -51

صورتیکه قرار باشد ساختمان با سطح زیربنای طبقات برابر ساخته شود، چند مترمربع از پالک بایستی بصورت فضای باز رها  

 شود؟ 

۱)۴۰۰ ۲ )۵۰۰ ۳) 6۰۰ ۴)7۰۰ 

 های توسعه صحیح نیست؟مساجد در طرحیابی کدام گزینه درباره محتوای همه ضوابط و مقررات مکان  -52

 های فرهنگی محسوب گردد. ( مساجد جزء کاربری۲ متر باشد.   ۵۰۰ای حدود مساحت ارضی مساجد محله (۱

 متر مربع باشند.  ۱۰۰۰ای حدود محله مساجد کالن (۴ ( مساجد بايد با استفاده از مصالح بومی احداث شوند. ۳

 شهرها باید به تصویب کدام نهاد برسد؟در کالن های فرسوده شهریمحدوده بافت -53

 ۵( کمیسیون ماده  ۲ شهرداری  (۱

 ريزی و توسعه استانشورای برنامه (۴ ( شورای عالی معماری و شهرسازی۳

 های فرسوده چقدر باید باشد؟ در بافت تراکم پایههای فرسوده شهری« طبق مصوبه »اعطای تراکم تشویق در بافت -54

۱ )۱۸۰% ۲) ۱۲۰% ۳) ۱۰۰% ۴) ۱۵۰% 

 کنند؟ گرا« را با کدام عالمت اختصاری تبیین میی حمل و نقل عمومی »توسعه -55

LUI۱ ) PUD۲ ) TND۳ ) TOD۴ ) 

  مبانی نظری معماری و طراحی شهری 

بادله ای  بودریار می توان نظام ارزش طراحی شهری را متشکل از چهار گونه ارزش مصرفی، م  "نظام ارزش اشیا"بر مبنای -56

 ،نمادین و نشانه ای تصور کرد. ارزش برخواسته از منطق فایده در کدام گونه قرار می گیرد؟

 ( ارزش نشانه ای ۴ ( ارزش نمادين ۳ ( ارزش مبادله ای ۲ (ارزش مصرفی۱

رتیب متعلق صاحب نظران تعریف طراحی شهری را در قالب عناوین متنوع ارایه کردند.تعریف های زیل از طراحی شهری به ت-57

 به کدام اندیشمند می باشد؟

 "شهرسازی نوین-شهرسازی منظر-طراحی ابادی"

 پیتر کتز -والدهايم-( لوزانو۲ کوين لینچ -پیتر کتز-(لوزانو۱

 لوزانو -کوين لینچ-(پیتر کتز۴ لوزانو -والدهايم-( پیتر کتز۳

قدامات در کدام دوره از سیر تکامل مفهوم طراحی جنبش زیباسازی شهری به پیشگامی دنیل برنهایم از جمله شاخص ترین ا -58

 شهری می باشد؟

 (طراحی شهری ادراکی ۴ ( طراحی شهری عملکردگرا ۳ ( طراحی شهری آرايشی ۲ پیش طراحی شهری (۱

 در مرحله سوم طراحی شهری)دوران کودکی طراحی شهری(کدام مولفه ها مورد توجه است؟-59

 مولفه عملکردی -( مولفه زيبايی شناختی ذهنی۲ بايی شناختی ذهنی مولفه زي -(مولفه زيبايی شناختی عینی۱

 مولفه زيست محیطی -(مولفه زيبايی شناختی ذهنی۴ مولفه عملکردی -( مولفه زيبايی شناختی عینی۳
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 کدام یک از عبارت های زیر نادرست است؟ -60

 (هدف طراحی شهری ايجاد يک منظر ذهنی قوی از شهر است. ۱

 يت خاطرات جمعی شهروندان از طريق محافظت،هدايت و کنترل فرم کالبدی شهر است. (طراحی شهری مدير۲

 (طراحی شهری همانند ساخت يک اثر نقاشی يا ساخت يک مجسمه است. ۳

 (طراحی شهری بايد دغدغه فرم ادراکی و محسوس محیط را داشته باشد. ۴

مالحظات زیست محیطی به دغدغه های طراحی شهری   مبحث توسعه پایدار رسما از چه سالی مطرح شد و با افزوده شدن -61

 ،یان بنتلی کدام اصول را به اصول هفتگانه طراحی شهری اضافه کرد؟ 

 مديريت منابع-تقلیل آلودگی-(انرژی کارايی۱

 پايداری اقتصادی-انرژی کارايی-(تقلیل آلودگی۲

 مديريت منابع-حفاظت از اکوسیستم-(انرژی کارايی۳

 حفاظت از اکوسیستم  -ی کارايیانرژ -(تقلیل آلودگی۴

طبق تعریف طراحی شهری در دوران بلوغ بر اساس علل اربعه ارسطویی،فرم شهر در کدام دسته از علل وجودی قرار می -62

 گیرد؟ 

 ( علت فاعلی ۴ ( علت غايی ۳ ( علت مادی ۲ علت صوری (۱

دارد.کدام کتاب مطابق این نظریه گونه شناسی می   رویدادها در جهان سروکار"پیش بینی"و   "تبیین"،"وصف"نظریه.......به -63

 شود؟ 

 کتاب سیمای شهر-( نظريه هنجاری۲ کتاب سیمای شهر -(نظريه اثباتی۱

 کتاب تئوری شکل شهر -( نظريه هنجاری۴ کتاب تئوری شکل شهر -( نظريه اثباتی۳

 ترتیب در کدام مولفه ها قرار می گیرد؟ به  "عرصه همگانی"و کیفیت  "آسایش اقلیمی "بر اساس مدل مکان پایدار کیفیت -64

 مولفه تجربی زيباشناختی -  ( مولفه زيبايی زيست محیطی۲ مولفه زيست محیطی -(مولفه زيست محیطی ۱

 عملکردی مولفه -(مولفه زيست محیطی  ۴ مولفه عملکردی -( مولفه عملکردی۳

ه ها با اندکی اصالحات به شکل مساجد مورد استفاده  طبق کدام اصل طراحی شهری پایدار،پس از ورود اسالم به ایران آتشکد-65

 قرار گرفتند؟

 (حفاظت از منابع طبیعی۲ صرفه جويی در مصرف انرژی (۱

 (نوسازی ۴ (بازيافت و بهره برداری مجدد ۳

 کدام گزینه نادرست است؟ -66

 م می کند. (هويت يک چیز بازتاب صفاتی از آن چیز است که وجه تمايز آن را با چیز های ديگر فراه ۱

 (سه مولفه اساسی شناخت هويت شهر شامل مولفه طبیعی،انسانی و اجتماعی است. ۲

 (تشخص،جدايی و ممتاز شدن آنچه بدان چیزی از غیر خود ممتاز شود، چنانچه غیر ديگر در آن شريک نباشد. ۳

 (هويت شخص چیزی است که فرد بايد آن را به طور مداوم ايجاد کند. ۴

.....شرط عام برای هویت مندی یک پدیده است، تشخص و پاسخگویی به توقعات...........نیز شرط خاص برای  توقعات........-67

 احراز و تثبیت هویت به شمار می آید.

 موضعی -(حوزه ای۲ موضعی -موضوعی (۱

 موضوعی -(حوزه ای۴ موضوعی-(موضعی۳
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تنظیم روابط انسانی بین  -2از بشر در مقابل طبیعت،حفاظت -1"از نظر کدام نظریه پرداز فرهنگ در خدمت دو هدف است:-68

 "افراد 

 ( پروشانسکی ۴ ( گیدنز۳ ( زيگموند فرويد ۲ میشل فوکو(۱

 لینچ برای سنجش شکل خوب شهر شامل چه سنجه هایی است؟ "معنی"معیار-69

 خوانايی-سازگاری-شفافیت-هويت-(ساختار۱

 خوانايی-سازگاری-امنیت-هويت-(ساختار۲

 شفافیت-خوانايی-امنیت-هويت-(ساختار۳

 تناسب-سازگاری-شفافیت-هويت-(ساختار۴

 تواند به ................. انجامد؛ مانند بادگیرها در شهر يزد. تکرار برخی از اجزاء در بدنه ها يا در شهرها می -70

 نظم  (۴ ترکیب  (۳ ( ريتم ۲ وحدت  (۱

 ط چه کسی صوررت پذیرفت؟بار توس طرح مباحث نظری درباره طراحی خیابان، نخستین -71

 پاپ سیکتوس پنجم  (۴ جیمز موريس  (۳  ( هیپوداموس ۲ ويتروويوس، معمار رومی  (۱

دهد که »طراح با احترام به وضع موجود، در آن تغییری داده،  ادموند بیکن در مورد طراحی کدام میدان توضیح می -72

 آنکه میراث فرهنگی گذشته تباه شود و از میان برود.«؟ بی

 امیرچخماق يزد  (۴ جهان میدان نقش (۳ نا( میدان سیه۲ میدان کامپیدولیو  (۱

 های طبیعی موثر در ساختار شهر تهران است؟کدام مورد از بارزترین مولفه -73

 های تهران قنات (۴ رودخانه کرج (۳ ها( رود دره ۲ ( تأسیسات شهر ۱

 : باشدیوالفوا میایران از مادام د  این جمله توصیف کدام میدان در -74

زیبائی و   ،گونه بنائی وجود ندارد که بتواند از حیث وسعتهیچ  ،سادگی برای من مکشوف است که در دنیای متمدن امروز به » 

 « شایسته مقایسه با این میدان باشد  ،تقارن عمارات

 ( میدان امیر چخماق۴ آباد ( میدان حسن ۳ جهان ( میدان نقش۲ ( میدان کهنه اصفهان ۱

 کدام یک از عناصر زیر عامل وحدت بخش نیست؟ -75

 هیچکدام  (۴ مناره  (۳  بازشوها (۲ بادگیر( ۱

 ی شهر، بازتابی است از............... از نظر راپوپورت، فرم ساخته شده -76

 ( معنا۲ ( فرهنگ ۱

 ( محیط کالبدی ارگانیک  ۴ ( تصوير ذهنی۳

یک از موارد زیر غالباً جزء عناصر اولیه شهرها  دهد، کدامصر اولیه در شهر ارائه میبا توجه به تعریفی که آلدو روسی از عنا -77

 هستند؟ 

 پاساژها (۴ مراکز مذهبی (۳ ( مناطق مسکونی ۲ ها( پارک ۱

 ای مشابه با نظریه واحد همسایگی کلرنس پری ارائه داده است؟نظران زیر به نوعی نظریهیک از صاحبکدام -78

 کنزو تانگه  (۴ بیوکنن  (۳ ینچ ( ل۲ ( جیکوبز ۱

نظران زیر به ضرورت آشنایی متخصصان شهرسازی و معماری با سایر علوم مرتبط خصوصاً در دوران یک از صاحبکدام -79

 کند؟کنونی تأکید می 
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 دوکسیادس (۴ آيک فان  (۳ ( لوکوربوزيه ۲ ( لینچ ۱

  های کوچک« چیست؟ منظور جیکوبز از اصطالح »لقمه -80

   پاسخنامه تاریخ شهرسازی و معماری   

 ملی غزنویان از مرمر به تقلید از کدام معماری بوده است؟استفاده تج  -81

 يونان( ۴ روم ( ۳ چین ( ۲ هند ( ۱

 الگوی شکل شهر بغداد چه بوده است؟  -82

 ( ارگانیک۴ ای ( دايره۳ ( شطرنجی ۲ ( شعاعی ۱

 الگوی جدید شهرسازی ایرانی در دوره سامانیان )سبک خراسانی( کدامند؟   -83

 نشینان  یانی، حاشیه( ارگ حکومتی، شهر م۱

 ( ارگ حکومتی، بخش سکونتی، بازار  ۲

 اند.  ها و انبارها که در کنار شارستان جای گرفته( کاخ شاهی که در کنار مسجد جامع قرار گرفته و پس از آن سربازخانه ۳

ها به محالت  رد، بازار که از طريق راستهگیها و جامع قرار می( دوراسته اصلی در جهات اربعه در میدان مرکزی که در اطراف آن ديوان۴

 شود.  های شهر منتهی می و سپس دروازه 

 الجیشی اهمیت زیادی برای غزنویان داشت؟کدام شهر از نظر سوق  -84

 ( غزنه ۴ ( کرمان ۳ ( اصفهان  ۲ ( بلخ ۱

 ؟ مناره سازی ویژگی کدام یک از سلسله های زیر است -85

 آل بويه ( ۴ یانسلجوق( ۳ ايلخانان( ۲ غزنويان( ۱

 میدان نقش جهان اصفهان بازآفرینی کدام گروه از میادین است؟  -86

 ساختند؟ های مرتفع می های با اهمیت را در مکانای ساختماندر چه دوره -87

 (اشکانیان۴ (سامانیان۳ ( صفويان ۲ لخانیان (اي ۱

 هایی استوار است؟  اساس سازمان شهری در دوران متقدم اسالمی بر چه پایه  -88

 ( حکومت و امت، اصناف و بازار۲ ناف و حکومت، مذهب و مسجد( اص۱

 ( حکومت، مذهب، اصناف، امت ۴ ( دين و مذهب، حکومت و محله۳

 ؟ در دوران صفویه اداره امور محله به عهده چه کسی بوده است -89

 داروغه ( ۴ کدخدا ( ۳ عسس ( ۲ ( نقیب۱

 بارتند از ..................... ترتیب بازارها در کنار مساجد در دوره صفویان، ع -90

 ( ساکنان به تدريج از بافت خارج گردند. ۲ شود. ودجه الزم برای بازسازی بافت فرسوده به تدريج تأمین میب (۱

 بودجه بازسازی بافت فرسوده به تدربج به بافت تزريق شود.  (۴ های مسکونی جديد به تدريج صورت گیرد. ( احداث واحد ۳

 خان کرمان  قاپوی قزوين، میدان گنجعلی( میدان کهنه اصفهان، میدان عالی۱

 ( میدان شهر در دوره سامانی، میدان حسن پادشاه تبريز، میدان عالی قاپوی قزوين ۲

 ان کهنه اصفهان ( میدان حسن پادشاه تبريز، مید۳

 ( سبزه میدان تهران، میدان باب عالی استانبول۴
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 سازان چرم -قیصريه -فروشانکتاب -عطاران ( ۱

  عطاران  -درودگران -قیصريه  -فروشانکتاب( ۳

 فروشانشمع  -سازانحلبی -صحافان -قیصريه( ۲

 فروشان شمع -قیصريه  -سازانچرم -سازانحلبی( ۴

 ت آل بویه براساس کدام آموزه بنیادین شکل گرفته است؟  سازمان فضایی کالبدی شهرهای ایرانی در دوران حاکمی -91

 آزادی مذهب و انديشه و بازگشت به آرمان برابری و برادری  (1

 برگرفته از ساختار فضايی کالبدی شهرهای سیراف، ری و بغداد (2

 تقسیم اجتماعی کار  (3

 وحدت اجتماعی کار  (4

 در تمدن اسالمی در آن مقطع اتفاق افتاد:   دوران تاریخی که اوج شهرنشینی و شکوفایی شهری -92

 های نهم و دهم هجری(( دوران صفويه )قرن۱

 ( قرن هشتم هجری )تیموريان ايران( تا پايان دوره عثمانی ۲

 امیه( های اول و دوم هجری )مقارن حکومت بنی( قرن۳

 ر ايران( های چهارم تا هفتم هجری )مقارن دوران پیش از سلجوقی تا حمله مغول د( قرن ۴

 مستوفی در زمان زندیه، نقش ..................... را داشت.  -93

 ( نظارت و سیاست۱

 ( نظارت بر اصناف ۳

 ( نظارت برامور اداری و حسابرسی و ممیزی ۲

 ( نظارت معیرالممالک ۴

 طرح و نقشه شهر ربع رشیدی توسط کدام وزیر مشهور ایرانی تهیه گردید؟  -۹۴

 الملک( خواجه نظام۲ ( خواجه ظهیرالدين ۱

 اله( خواجه رشیدالدين فضل۴ ( خواجه نصیرالدين توسی۳

-داد. هر صنف یک رئیس و یا ریشوران را در گروههای مختلفی به نام صنف نظم میآوری مالیات، پیشهحکومت برای جمع  -95

 شد. سفید داشت که به آن ............... گفته می

  ( قورچی ۴ ( عمید ۳ ( کلو ۲ ( سرگزيت ۱

 های صنفی در شهر دوران اسالمی با گیلدهای قرون وسطی در چیست؟ تفاوت عمده انجمن  -96

 های صنفی در شهر دوران اسالمی ( نبود مقررات در انجمن ۱

 ( عدم دفاع از منابع صنفی در شهر دوران اسالمی ۲

 ( نبود سازمان صنفی در شهر دوران اسالمی  ۳

 حکومت بر اصناف و سازماندهی آنها در دوران اسالمی ( نظارت کامل دولت و 4

 احداث و آبادانی شهر سلطانیه توسط چه کسی صورت پذیرفت و علت فروپاشی آن چه بود؟   -97

 های پیاپی جنگ -( خدابنده2 موقعیت نامساعد طبیعی -( خدابنده1

 زمین لرزه  -( هالکو4 پایان حکومت ایلخانان  -( هالکو3

 رود؟برداری از زمین در طول تاریخ ایران به شمار نمیهای بهرهترین شیوهرایج های زیر، از جملهز گزینهیک اکدام -98

 ( سیورسات 4 ( تیول 3 ( سیورغال  2 ( اقطاع 1

 ترین بیمارستان ایرانی در کدام شهر قرار داشت و متعلق به چه دورانی بود؟کهن  -99

  اشکانیان  -( نساء ۴ سلوکیان -( صددروازه۳ یانساسان -شاپور( جندی۲ سلجوقیان -( ری ۱
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مراتب ارتباطات شهری، کوچکترین سلول بافت سنتی است که به عنوان یک فضای مشترک، پاسخگوی نیازهای  در سلسله  -100

 ها با یگدیگر بود: ارتباطی اعضای خانواده، خویشاوندان یا همسایه

  ( هشتی ۴ ( میدان ۳ بست ( بن۲ ( واشدگاه ۱

 ؟ وظیفه اداره »بیوتات« چه بوده است -101

 ( رسیدگی به امر اموال پادشاه۱

 ( اداره رسیدگی به امور اسناد۳

 ( رسیدگی به امور اداره و حفظ ابنیه سلطنتی و دولتی۲

 ( اداره رسیدگی به امور اصناف ۴

 ؟ های متعلق به حکومت است یک از عبارات زیر بیانگر زمینکدام -102

 ( بیوتات ۴ ( وقفی ۳ جات ( خاصه۲ جات ( خالصه۱

 یک از شهرهای امروزین بوده است؟  شهر »فناگرد خسرو« در نزدیکی کدام -۱۰۳

 ( مشهد ۴ ( تبريز ۳ ( شیراز ۲ ( اهواز ۱

 دهقان یا دهگان کیست؟  -104

 دار ( مالک و زمین۴ ( روستايی۳ ور ( پیشه۲ ( کشاورز ۱

 ؟ بوده است در عهد صفویه و قاجاریه رئیس اصناف که -105

 ( وازاربذ ۴ ( نقیب۳ ( کالنتر۲ ( داروغه ۱

 تحلیل فضاهای معماری و شهری

 کدام یک از عوامل زیر جز ویژگی های باهمستان نزد امیلی تلن نیست؟ -106

 (نظم دهنده ۴ عدالت مدار  (۳ (سرزنده ۲ ( تنوع ۱  

 ن و مکمل یکدیگر هستند؟ بر پایه اعتقاد چه کسی شهر از ذره هایی تشکیل شده است که پشتیبا-107

 (کلتورپ ۴ دوانی  (۳ (جیکوبز ۲ ( امیلی تلن ۱

 از کیست؟ "هنر مدنی جدید:عناصر شهرسازی"کتاب-108

 (آلبرت پیتس۴ دوانی  (۳ (رابرت آلمینن۲ ( هگمن و پیتس۱

 در یک محله انگاره مند)ایده آل(کدام اصل دخیل نیست؟ -109

 ه ( لب۲ ( مرکز و خیابان های سلسله مراتبی ۱

 ( ساختار فرعی۴ ( مسکن آمیخته۳

 کارکرد یک محله بر کدام یک داللت دارد؟ -110

 (کاربری زمین و دسترسی ۲ ( فعالیت ها  کاربری زمین ۱

 ( سازگاری زيستی،کاربری زمین و دسترسی۴ ( دسترسی و تنوع فعالیتی ۳

 کدام است؟  میوه های به فعل در آوردن بینش مدنیت خواه مردم از نظر امیلی تلن-111

 (افزايش زيبايی و نظم در محیط های شهری ۲ ( افزايش سرزندگی و شادابی محیطی۱

 ( زيبايی و قدرت اجتماع پذيری قلمروهای همگانی ۴ (افزايش هويت و رنگ تعلق در قلمرو های همگانی۳

 در طراحی شهری کدام دسته از موارد زیرفدر هر مقیاسی قابل فراپوشی است؟ -112

 دسترسی -(محصوريت۲ محصوريت -ندی ( همپیو۱

 منطقه بندی -( نفوذ پذيری ۴ نفوذ پذيری -( همپیوندی ۳
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..........................موثرترین راه برای اثر گذاری مستقیم از طریق طراحی محیط ساخته شده بر اهداف و کیفیات اجتماعی  -113

 است. 

 اری بزرگ (افزودن واحد های تج۲ ( اتصال و ارتباط بین کاربری ها ۱

 ( بلوک های چندخانواری به جای واحدهای تک خانواری ۴ (تنوعی از گونه های مسکن در متن يک محله۳

 معروف ترین و قدیمی ترین تعریف و تصویر هنجاری کاربردی از یک محله کدام است؟ -114

 (ردبرن نیوجرسی رايت و اشتاين۲ ( يکان محله پری ۱

 حمل و نقل همگانی کلتورپ  (محله متکی بر۴ (باغشهر هاوارد ۳

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟-115

 (نیمرخ تغییرات تدريجی يک شیوه تحلیل در راستای حفظ يکپارچگی و هم پیوندی بین محیط شهری و روستايی است.۱

 (از نمونه انگاره نیمرخ تغیرات تدريجی می توان به رمزگان هوشمند دوانی و زايبرگ اشاره کرد ۲

 تغیرات تدريجی عنصر شهری در پهنه شهری و روستايی قرار می گیرد(در نیمرخ ۳

 پهنه است.  7(نیمرخ تغیرات تدريجی دارای  ۴

 به کدام اصل در طراحی شهری اشاره دارد؟"محیط های شهری پر وجوه"لوییس مامفورد از بیان -116

 (انعطاف پذيری ۴ هويت مندی  (۳ (سرزندگی ۲ (تنوع ۱

 باشد؟ کدام گزینه صحیح نمی-117

 (از منظر جیکوبز ازدحام نشانگر شرايط ناسالم است و بار منفی دارد ۱

 (از منظر جیکوبز تمرکز امری ضروری برای شهرسازی موفق است. ۲

 (تمرکز با تعداد نفر در اتاق تعريف می شود۳

 واحد مسکونی بر جريب است.   ۱۰۰(تراکم پیشنهادی جیکوبز،۴

 نی را مطالعه کنیم کدام است؟خط اصلی کتاب چگونه زندگی همگا-118

 (توجه ويژه به زندگی جاری در فضاهای شهری به جای توجه صرف به توده های معماری ۱

 (ارائه تجربه های عملی متفاوت از حوزه فعالیت رفتارگرايی در فضاهای شهری ۲

 (معرفی شیوه های پژوهش شهرسازانه در مکان های همگانی شهر ۳

 مگانی در راستای افزايش تعامالت اجتماعی (تاکید بر طراحی فضاهای ه۴

 اولین کسی که در ادبیات به توصیف از زندگی معمولی در فضای همگانی پرداخت که بود؟ -119

 (هلمون ۴ (مک میالن ۳ (پرک ۲ (جیکوبز ۱

 مهم ترین چیزی که روش و ابزار و چگونگی انجام مطالعات زندگی همگانی را مشخص می کند کدام است؟ -120

 (ارزش های فکری حاکم بر جامعه ۲ ادايم حاکم تخصصی ( پار۱

 (محدوديت ها و پتانسیل های موجود۴ (زمینه و ويژگی محلی ۳

 متداول ترین شیوه در زمینه مطالعات زندگی همگانی برای ثبت موقعیت ها کدام است؟ -121

 (ترسیمات دستی ۴ (فیلم برداری متوالی ۳ (عکس برداری ۲ (فیلم برداری ثابت ۱

 در کدام دوره پایه های مطالعات زندگانی همگانی به صورت آکادمیک بنا نهاده شد؟ -122

 ۸۰(دهه ۴ 7۰(دهه ۳ 6۰(دهه ۲ ۵۰(دهه ۱

 کدام یک عوامل چالش جدی برای ساخت شهرهای سرزنده در قرن بیستم بودند؟ -123
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 (افزايش تعداد خودروها ۲ ( افزايش تراکم شهری ۱

 های خصوصی در مقابل فضاهای همگانی(توجه به فضا۴ (ساخت باغ حومه ها ۳

 فریاد په کسی پژواک صدای جیکوبز در دفاع از خیابان بود؟ -124

 (کلرمارکوس ۴ (الکساندر ۳ ( لینچ ۲ ( اپلیارد۱

 اثر کیست؟"خیابان های واال"کتاب-125

 (لینچ ۴ (اپلیارد۳ ( الکساندر ۲ ( جیکوبز ۱

 رسازی تجدد به ترتیب کدام است؟ اولین نمونه،بارز ترین نمونه و نماد شکست شه-126

 (شانديگار،مجموعه مسکونی پروت ايگو،برازيلیا۲ ( برازيلیا،شانديگار،شانديگار۱

 (شانديگار،برازيلیا،برازيلیا ۴ (برازيلیا،شانديگار،مجموعه مسکونی پروت ايگو ۳

 شد؟ "طرح جامع"جایگزین"برنامه جامع"در کدام یک از نهضت های زیر -127

 (نوشهر ۴ (کالن پیکرگرايی ۳ تابولیسم ( م۲ ( تجدد ۱

 کدام یک از موارد زیر اصلی ترین انتقاد وارد بر رفتار شناسی است؟-128

 (غیر قابل پیش بینی بودن رفتارهای انسان۱

 (نبود روش مدون و مدل های سازمان دهنده ۲

 (عدم امکان تعمیم پذيری نتايج حاصله۳

 (هزينه های سنگین جمع آوری اطالعات ۴

 چیست؟  10مهم ترین کاربری مد نظر گروه-129

 (فضای فرهنگی ۴ (فضای سبز ۳ ( مسکونی۲ ( ارتباطات ۱

 خلیج توکیو اثر کیست و نمونه ای از کدام نهضت است؟ -130

 ۳و ۲(گزينه ۴ متابولیسم -(تانگه۳ کالن پیکرگرايی -( تانگه۲ بروتالیزم -( سالری۱
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است. ۴ـ گزينه »1

 کنیم تا نتايج آن را ......... . آن آزمايش را دو بار تکرار می  

 ( منجر شدن به ـ به اوج رسیدن ۲ ( به وجود آوردن ـ موجب شدن ۱

 ن ـ تأيید کردن ( درباره صحت چیزی تحقیق کرد۴ ( بیشتر بودن ـ تخطی کردن ـ متجاوز بودن ۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۲ـ گزينه » ۲

 لرزه باعث ايجاد ......... در شهر شد.  پیامدهای زمین 

 ( هرج و مرج ـ ناآرامی ـ آشوب ۲  ( منع ـ بازداری ـ تحريم ـ ممنوعیت۱

 ( بخش ـ قسمت ۴ ( بازداری ـ جلوگیری ـ مانع ۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

  « صحیح است. ۱ـ گزينه » ۳

 کنند. نور خورشید و آب کمک به ......... رشد گیاهان می

 ( پخش و پال کردن ـ پراکنده کردن ۲ ( پروراندن ـ ترويج کردن ـ بارآوردن ـ پرورش دادن ۱

 ( نگه داشتن ـ تحمل کردن ۴ ن ـ به بعد موکول کردن( عقب انداخت۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۳ـ گزينه » ۴

 خاطر قرض گرفتن پول و عدم پرداخت آن ......... بود. لوئیز به  

 ( ماهر ـ ماهرانه ـ کارشناس ۴ ـ بدنام ـ زبانزدنما ( انگشت ۳ ( تند ـ دردآور ـ گزنده ۲ ( شايسته ـ سزاوار ۱

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۱ـ گزينه » ۵

 خاطر دزديدن )اختالس( پول از بانک خودش ......... . بانکدار به  

 ض کردن ( استعفا دادن ـ تفوي ۲ ( ا تحت پیگرد )قانونی( قرار دادن  ۱

 ( متفرق کردن ـ پخش و پال کردن ۴ ( تقويت کردن ـ مستحکم کردن ۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۲ـ گزينه » 6

 طبع )طبیعت( ماليم ويرجینیا او را در خانواده پرسروصدايش ......... کرده بود.  

 ( غیر عادی ـ ناهمسانی ـ خالف قاعده۲ شغال ( تجاوز ـ تهاجم ـ ا۱

 ( پیامد ـ نتیجه۴ ( انزجار ـ بیزاری ـ ناهمدردی ۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۳ـ گزينه » 7

 که خانم پُست، پولش را به خیريه داد، ......... محض است. اين  

رک ـ تلقی ـ  ( برداشت ـ د۱

 تعبیر

دوستی ـ ايثار ـ  ( نوع ۳ ( رويا ـ خواب و خیال ۲

 بشردوستی

 ( مخلوط ـ آمیزه ـ اختالط ۴

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۴ـ گزينه » ۸
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 کردند. برنده را تشويق می   بازنده خجالت زده مسابقه تنیس احساس ......... کرد، هنگامی که حضار 

 ( مداخله ـ پادرمیانی ـ دخالت ۲ ( بازگردانی ـ استرداد ـ ترمیم ۱

 ( تأسف ـ يأس ـ تأثر ـ آزردگی ۴ ( گرفتاری ـ فالکت ـ مصیبت ۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۲ـ گزينه » ۹

 ند در به تصويرکشیدن صورت والدينش مشهود بود. ......... آن هنرم 

دستی ـ ( مهارت ـ چیره ۲ ( میراث ـ ارثیه ـ يادگار۱

 چاالکی 

 ( رايحه ـ عطر ـ رنگ و بو   ۴ ( همدستی ـ تبانی ـ توطئه۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۱۰

 بشر ......... است که هنوز برای دانشمندان باقی مانده است.  موجوديت 

 ( فقدان ـ غیبت۲ ( الزام ـ تعهد ـ قرارداد رسمی ۱

 اهمیتیاعتنايی ـ بیعالقگی ـ بی ( بی ۴ کننده( معما ـ سخن پیچیده ـ وضع گیج ۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 متن:

های مهم  برانگیز بوده است. جنبه است. با اين حال، تعريف رهبری همیشه چالش  ابعاد بسیار مرتبط با شرايط سازمانیرهبری يکی از 

های رهبری. در اين خصوص همچنین معروف و سبک  تعريف رهبری و تعريف چندين تئوری شامل،  وجود داردمتعددی از رهبری 

اثربخشی و اجرای رهبری، رهبری در شرايط گوناگون،  همچنینها، نقش احساسات و ديدگاه همچون )از قبیل( موضوعات ديگری 

 گیرد. تفاوت آن با مفاهیم مرتبط )مانند مديريت( و برخی انتقادها از رهبری در مفهوم عام نیز مورد بررسی قرار می 

 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۱۱

باشد، جمع باشد. بنابراين  می   aspectبايد اسم که  one ofباه است. با توجه به مناسب نیست بنابراين اشت  relevance، ۳در گزينه 

 اضافی است.  the، ۴اشتباه است. در گزينه  ۱گزينه 

   :ساده  سطح دشواری سئوال    متوسط    دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۱ـ گزينه »۱۲

 کنیم.  آغاز می Thereمقدار چیزی / کسی تأکید نمايیم جمله را با واژه   هرگاه بخواهیم بر وجود، عدم وجود، تعداد و يا

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۱۳

 ايم.  دار بیان کرده  ingگرفته و آن را به صورت   includeحذف شده، زمان را از فعل  whichدر تست ضمیر موصولی   
 نکته: 

  sتواند لذا فعل نمی  several important aspects of leadership)چین به صورت جمع آمده است ) از آنجا که فاعل قبل نقطه 
 ( ۲و  ۱های سوم شخص مفرد بگیرد. )دلیل نادرست بودن گزينه 

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار     ر  خیلی دشوا     

 « صحیح است. ۱ـ گزينه »۱۴

نقش احساسات و   همچونشوند )در اين خصوص موضوعات ديگری های ديگر نادرست محسوب می با توجه به مفهوم تست گزينه 
 گیرد(ها ......... مورد بررسی قرار می ديدگاه

 ( به منظور اينکه ۴ ( به منظور اينکه ۳ ( هم ـ هر دو ۲ ( از قبیل ـ همچون ۱
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 ساده  ح دشواری سئوال:  سط    متوسط    دشوار       خیلی دشوار     
 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۱۵

ها، رود( )همچون نقش احساسات و ديدگاهمعموالَ در آخر جمله به کار می  as well، صحیح نیست )۱با توجه به مفهوم تست گزينه
 رد(گیاثربخشی و اجرای رهبری ......... مورد بررسی قرار می 

 ( بعد ـ سپس ـ آنگاه۴ ( بلکه ۳ ( همچنین ـ به عالوه ـ و ۲ ( همچنین۱

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 :  ۱متن 
کشور   تجار انگلستان در اوايل قرن نوزدهم يک پست )بندر( تجاری در سنگاپور تأسیس کردند و برای بیش از يک قرن بر تجارت اين

دولت جديد سنگاپور از پسکرانه خود جدا گشت و در جهت يک راهبرد برای حفظ بقای خود   ۱۹6۵مسلط بودند. با اين حال در سال 
اقدام نمود. وضعیت ارتباطات تجاری سنگاپور در سطح بین المللی در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما سنگاپور برای تضمین آينده  

يافت داد. به منظور دستیابی به اين هدف ساختارها و تسهیالت جديد بايستی توسعه می ت خود را توسعه می اقتصادی خود بايستی صنع
( بازوی دولت برای راهبرد  EDBشد. مهم ترين ابزار اين راهبرد هیئت توسعه )گذاری خارجی نیز کنترل می و همچنین بايستی سرمايه

 قا جايگاه شهر خود مشغول شد. گذاری بود و دولت سنگاپور به ارتجذب سرمايه 
ريزی توسعه دارد. اگر چه در شهر اصلی سنگاپور برنامه جاری راهبرد جاری اقتصادی سنگاپور رابطه نزديکی با کاربری اراضی و برنامه 

الزم برای  ، اطمینان حاصل کردن از فراهم شدن امکانات توسعه در جستجوی اطمینان حاصل کردن از تداوم و بازسازی رشد اقتصادی
های ارتباطی، زمین و  ها شامل حمل و نقل و زيرساختريزی باشد. اين تسهیالت و برنامهمشاغل و کسب و کارها در آينده نیز فراهم می 

باشد. عمده نگرانی درباره جلوگیری از تمرکز بیش از حد در نواحی مرکزی است و همچنین اطمینان حاصل  کیفیت محیط طبیعی می
مرکز اصلی و عمده تهیه   ۴های قبلی با ايجاد يک سیاست تمرکز زدايی قوی. طرح اصلی برای  وگیری از انحراف از برنامهکردن از جل

های ديگر کند، اما اين به معنی اين نیست که اين بخش هزار نفر خدمات رسانی می ۸۰۰شده است، که هر يک از اين مراکز به حدود  
باشد، خصوصاً در بخش  اصلی طراحی شده در اطراف مارينا بای قرار دارد و مصداق جهان شهر می توانند رشد داشته باشند. بخش نمی

 مرکزی ساحلی مانند سیدنی و سانفرانسیسکو. 
ها برای منطقه کنفرانس و نمايشگاه اختصاص يافته، گیرد. بخش عظیمی از اين زمینهکتار را دربرمی  667اين برنامه احیا و آباد سازی 

بندی  آور شناسايی شده و رويکرد منطقه ها نیز به ديگر تسهیالت اختصاص يافته است. با اين حال نیاز به وجود شرايطی نشاط ینبقیه زم
 باشد. کار گرفته شده که دربرگیرنده کاربری مسکونی و تفريحی می مختلط به

 « صحیح است. ۱ـ گزينه »۱6

 متن انطباق دارد؟   های زير با اطالعات داده شده دريک از عبارتکدام 
 دولت سنگاپور تمرکز خود را بر اقتصاد اين کشور گذاشت.  ۱۹6۵( بعد از سال ۱
 ( چهار مرکز تجاری سنگاپور هم اندازه مراکز بخش تجارت مرکزی سنگاپور خواهد بود. ۲
 ( سنگاپور سواحل خود را با تقلید از سواحل آمريکا ساخت. ۳
 کند.رسانی میهزار نفر خدمات   ۸۰۰ه تهیه شده است، که هر يک از اين مراکز به حدود مرکز اصلی و عمد ۵( طرح اصلی برای  ۴

 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۱7

 ای را اجرا نمود؟ کردن از آينده اقتصادی خود چه برنامه سنگاپور برای اطمینان حاصل 

 ريزی بهتر گسترش دادند. ها ساخت و ساز را در سواحل برای برنامه( آن ۱

 گذاری خارجی را توسعه دادند. ها صنعت و کنترل سرمايه ( آن ۲

 ريزی مبتنی بر کاربری اراضی را توسعه بدهند. ها بايستی برنامه ( آن ۳

 ها بنادر خود را برای ورود کاالهای بخش صنعت باز نمودند. ( آن ۴

 « صحیح است. ۱ـ گزينه »۱۸

 راهبرد سنگاپور چه بود؟  ۱۹6۵بعد از سال 
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 ريزی های برنامه( تغییر در روش ۲ جوی يک راهبرد برای بقا ( بررسی و جست۱

 ( راهبرد توسعه شهری ۴ ( باز نمودن مرزها برای ورود کاالها۳

 « صحیح است. ۱ـ گزينه »۱۹

 « کدام است؟ hinterlandترين معنی به واژه »نزديک

 ( نواحی کشور ۴ های کشور ( زمین ۳ ( اطراف کشور ۲ ( پسکرانه ۱

 صحیح است. « ۴ـ گزينه »۲۰

 باشد. راهبرد فعلی اقتصادی کشور سنگاپور مبتنی بر ........... می  

 ( کاربری اراضی ۲ گذاری خارجی ( سرمايه ۱

 ريزی توسعه( کاربری زمین و برنامه ۴ ( کاربری زمین و مديريت شهری ۳

 : ۲متن 

اين تنها از نظر تاريخی اخیراً برای بررسی اين شهرها و نواحی مادر شهری همیشه يک تأثیر متقابل و محیط طبیعی خود دارند، 

گذاری متقابل مورد توجه قرار گرفته شده است. در طول دوره خود ما، تنش بین طبیعت و نواحی شهری افزايش پیدا کرده است،  تأثیر 

انداز محیط  ابودی چشم گیری محیط جديد و ن اند و کاربری زمین به شکل همچنانکه که جمعیت نواحی مادر شهری گسترش پیدا کرده 

 طبیعی منجر شده است. 

نمودند که  ها را در داخل شهر تخلیه می ها زباله اند. ابتدا شهر باشند که تولید کردههايی میهايی برای دفع زباله شهرها در جستجوی مکان 

ها را به  شدند زباله تر می هرها بزرگ شد. همچنان که شهای صنعتی و خانگی میمنجر به آلوده کردن هوا، زمین و آب از طريق فاضالب 

های راهه ها در آباند. اغلب اين فاضالب کردند. اگرچه شهرها برای فاضالب خانگی سیستم فاضالب ساخته مناطق دورتری حمل می 

 ها شود. شوند و اين امر باعث آلودگی منابع آب در پايین دست شهر شهری تخلیه می 

ترين سوخت برای صنعت، حمل  ، زغال سنگ به رايج اند. در اواخر قرن نوزدهم ها آلوده و گرفته شده له همچنین هوا و زمین به وسیله زبا 
و نقل و مصارف خانگی تبديل شد. اما هرچند که زغال سنگ يک سوخت ارزان و فراون بود و نیز دارای آلودگی زيادی بود. شهرهايی 

شد و اين امر وظیفه تمیز نمودن  بردند و کاهش نور خورشید را نیز موجب می نج می کردند از آلودگی هوا ر استفاده می سنگ که از زغال 
 داد.  ها را افزايش می صاحبان خانه 

طلبان شروع به اين نیاز کردند که بايستی محیط شهرها تمیز شود و سالمت و بهداشت  در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم، اصالح 
 عمومی ارتقا پیدا نمايد.  

های مقابله با افزايش استفاده از خودرو،  برد و شهرها به دنبال راه های سنگین رنج می محیط شهرها از آلودگی  ۱۹۴۰ر دهه بعد از د
گرا بودند. استفاده از  های شیمیايی و مواد زائد ناشی از يک اقتصاد مصرف کشهای جديد آفت آلودگی ناشی از تولیدات صنعتی، گونه

 تا حدودی شهرها را از شر آلودگی نجات دادند.   ۱۹۵۰و دهه   ۱۹۴۰وانین کنترل دود در طول دهه های پاک و قسوخت
 « صحیح است. ۴ـ گزينه »۲۱

 کند؟ نويسنده چگونه رابطه بین شهر و محیط زيست آن را توصیف می 
 که تنش بین مناطق طبیعی و مناطق شهری افزايش يافته است.  است معتقد ( نويسنده۱
 که شهرها دارای اثرات عظیمی در محیط طبیعی می باشند.  است معتقد ( نويسنده۲
 شود. دهی ساختار شهر میکه محیط طبیعی موجب شکل   است معتقد ( نويسنده۳
 که شهرها و محیط زيست تاثیرات متقابلی بر روی هم دارند.   است معتقد ( نويسنده۴

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۲۲

 کردند؟ های تولید شده خود را دفع میابتدا چگونه زباله  باتوجه به متن شهرنشینان در 
 دادند. ها را در اطراف شهر قرار می ( ابتدا شهرنشینان زباله ۱
 دادند. های دورتر انتقال می ها را توسط حمل ونقل به مکان ها زباله ( آن ۲
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 دادند.هايی در داخل شهر قرار می ها را در مکان ها زباله ( آن ۳
 سوزاندند. هايی در داخل شهر می ها را در مکان له ها زبا( آن ۴

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۲۳

 سازی محیط زيست نمودند؟ طلبان شروع به درخواست برای پاک چه زمانی اصالح  
 ( در اواخر قرن بیستم و اوايل قرن بیست و يکم ۲ ( در اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم ۱
 ( در اواخر قرن هیجدهم و اوايل قرن نوزدهم ۴ يل قرن بیستم ( در اواخر قرن نوزدهم و اوا۳

 « صحیح است. ۱ـ گزينه »۲۴

 « ......... است.   dwellersترين معنی به واژه »نزديک 
 ( شهرنشینان۴ ( عابران پیاده ۳ ( مردم ۲ ( ساکنان۱

 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۲۵

 باشد؟ درست می  ۱۹۴۰يک از جمالت زير در مورد تحوالت بعد از دهه کدام 
 ها شدت گرفت. ها آغاز شد و مهاجرت به حومه ( در طول اين دهه، رفت وآمد با تراموا و قطار به حومه ۱
برد و از اين دهه به بعد شهرها برای کاهش اين آلودگی به دنبال افزايش استفاده از  های شديدی رنج می ( محیط شهرها از آلودگی۲

 خودرو بودند.  
 ای برای دفع زباله شد. در اواخر قرن نوزدهم زغال سنگ به سوخت ارجح در صنعت تبديل شد. کیسه ( زمین و هوا  ۳
 های تولید شده بودند. های دورتر برای دفع زباله ( شهرنشینان به دنبال مکان۴

 : ۳متن 

بدون توجه به نتايجی که اين  شود، ای هم از بخش خانگی و هم بخش تجاری تولید می های ناخواستههر روز در سراسر جهان زباله 

ها و ها به يکی از دردسرهای بزرگ و عمده برای دولت تواند به بار بیارد. افزايش بیش از حد زباله و چگونگی دفع آن تولید زباله می 

ه در اين کشور  های اخیر میزان تولید زبالزيست تبديل شده است. اين امر در کشور انگلستان مشهود است که در سال های محیط سازمان

ترين مقصران اين افزايش در میان تولیدگنندگان عمده زباله  افزايش يافته است. در صنعت، معدن، کشاورزی و بخش ساخت و ساز عمده 

، مصرف  درصد در طول سال رشد داشته است که نتیجه مرفه شدن بیشتر جامعه  ۳های خانگی به میزان حدود  هستند. همچنین زباله 

محیطی دارای  ها از نظر اقتصادی و زيست باشد. مديريت و دفع اين زباله ت و تولید بیشتر زباله و دور انداختن آن می بیشتر محصوال 

های ريز و جزيی نیز همانند  اند که سازوکاری فراهم شود تا پیامدهای اجتماعی زباله باشد، مقامات محلی درخواست نموده هزينه می 

 رار بگیرد. پیامدهای اقتصادی مورد توجه ق

های متمادی گزينه مورد نظر برای دفع زباله در انگلستان دفع آن بوده است. درواقع در بريتانیا بیشتر از هر کشور ديگر اروپايی برای سال 

يد  های جدحل هايی برای دفع زباله استفاده شده است. به هر حال مشکالت اين نوع دفع زباله افزايش يافت و تالش برای راه از مکان 

های باشد. درگذشته به خاطر وجود زمین سازی و دفن، هزينه آن می ترين ايراد دفع زباله از طريق رهامورد بررسی قرار گرفت. مهم 

به بعد محل دفع زباله بايستی مورد تايید قرار بگیرد و دارای    ۲۰۱۵گرفتند. اما از سال  فراوان و معادن رها شده مورد استفاده قرار می 

د تا جايگزينی مناسب برای دفع زباله پیدا شود. يکی ديگر از مضرات دفع زباله در محیط تاثیر بر روی محیط طبیعی می باشد  مجوز باش

اند، البته  های قديمی دفع زباله بسته به موادی که داشتند توسط باران رقیق شده باشند. مکان ها دارای مواد شیمیايی خطرناکی میزيرا زباله 

های مدرن  گیرند. امروزه مکان ها توسط سموم آن تحت تأثیر قرار می های کشاورزی اطراف اين زباله داد و زمینه رخ نمی اين امر همیش

ها جداسازی  ها مواد خطرناک آن ها در نظرگرفته شده که در همان مکان آوری آن های خطرناک و جمع گیری زباله دفع زباله برای قرار 

کنند. از طريق ترافیک، سرو  های دفع زباله زندگی می ها در مورد کسانی هست که در مجاورت محل ارضايتیشود. اما شايد يکی از نمی

صدا، گرد غبار و ايجاد بوهای نامطبوع همچنین خطراتی نیز از جلمه عاليم سردرد، خواب آلودگی و خستگی برای کسانی که در  

ه است. اين ممکن است ناشی از انتشار مواد سمی مکان دفع ناشی شود يا به  کنند، گزارش شدهای دفع زباله زندگی میمجاورت مکان 

 خاطر استرس نزديکی در محل دفع زباله حاصل شده باشد. 
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 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۲6

 شود؟های خانگی تولید می چرا زباله   

 ( به خاطر افزايش مصرف مواد در صنعت. ۱

 ه مصرف محصوالت بیشتر. ( به خاطر مرفه شدن بیشتر جامعه و در نتیج۲

 ( استفاده بیش از حد از منابع در صنعت و بخش خانگی. ۳

 ها. ( به خاطر عدم تعادل در مصرف منابع و بازيافت آن۴

 « صحیح است. ۴ـ گزينه »۲7

 باشد؟ يک از موارد زير در آلودگی محیط زيست شهرها دخیل نمی کدام 

 ت صنعتی ( آلودگی ناشی از تولیدا۲ ( استفاده از خودرو ۱

 گیری( اقتصاد دارای جهت ۴ های صنعتیکش( استفاده از انواع جديد آفت ۳

 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۲۸

 ترين مجرمان در تولید زباله ................ هستند. در بريتانیا بزرگ  

 ( معدن، کشاورزی و ساخت و ساز ۲ ( معدن، کشاورزی و خطوط هوايی۱

 ( صنعت، کشاورزی و بخش مصارف خانگی۴ و ساز( صنعت، کشاورزی و ساخت ۳

 « صحیح است. ۴ـ گزينه »۲۹

 باشد. دفع زباله و دفن آن به اين دلیل که ......... مورد تأيید نمی   

 های کشاورزی  ( استفاده از زمین ۱

 ( انجام اينکار همیشه دارای هزينه بااليی است. ۲

 ( نیاز به داشتن مجوز دارند. ۳

 گازهای خطرناک  ( به خاطر تولید۴

 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۳۰

 است.  ………«   drawbackترين معنی به واژه »نزديک

 ( حرکت نزولی ۴ ( دام، تله ۳ فايده بودن( بی ۲  ( مشکل ۱

 

  پاسخنامه مباحث عمومی شهرسازی ایران  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۱

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 صحیح است. « ۲گزينه » -۳۲

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۳

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۴

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۵
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 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۱»گزينه  -۳6

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳7

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۸

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۹

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۲ينه »گز -۴۰

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۱

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۲

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۳

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۴

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۵

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴6

 ۱۳۹۵سرشماری عمومی نفوس و مسکن  

  « صحیح است. ۳گزينه » -۴7

 .  ۸7ص منبع: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۸

 . ۲۰منبع: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۹

 . 6؛ شماره  ۵7منبع: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۰

 . ۲۳منبع: عزيزی، محمدمهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۱

 . ۲۳؛ ص ۱۳۸6مهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ زی، محمدمنبع: عزي 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۲

 . ۸۸منبع: مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری؛ ص
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 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۳

 . 6۴منبع: مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۴

 . 6۴منبع: مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری؛ ص

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۵

 . 6۸و   67منبع: عزيزی؛ تراکم در شهرسازی؛ ص

  پاسخنامه مبانی نظری معماری و طراحی شهری   

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵6

 . ۱۳ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵7

 . ۲۳ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۸

 . ۲۹ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۹

 . ۳6ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۰

 . ۳۹ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۱

 . ۴۱ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۲

 . ۵۴ص آفرينش مکان پايدار؛ منبع: گلکار؛

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۳

 . 67ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۴

 . ۱۳۰ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۵

 . ۱۵۴ص منبع: گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -66

 . ۱6ص؛ منبع: بهزادفر؛هويت شهر

 « صحیح است. ۱گزينه » -67

 . ۲۳صمنبع: بهزادفر؛هويت شهر؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۸

 . ۲6صمنبع: بهزادفر؛هويت شهر؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۹
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 . ۳7صمنبع: بهزادفر؛هويت شهر؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۰

 . ۱۰۳منبع: توسلی؛ قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری؛ ص

 صحیح است.  «۱گزينه » -7۱

 . ۴۴منبع: توسلی؛ قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری؛ ص

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۲

 . 6۲منبع: توسلی؛ قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۳

 . 7۵منبع: بهزادفر؛ هويت شهر؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۴

 . 7ص ؛ی شهریقواعد و معیارهای طراحی فضا : توسلی؛منبع

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۵

 . ۱۰۳ ص شهری؛ فضای طراحی معیارهای و قواعد توسلی؛ :منبع

 « صحیح است. ۱گزينه » -76

 . ۳7۹(؛ ص۳ها در شهرسازی )جلد  منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 « صحیح است. ۳گزينه » -77

 . ۳۳۸؛ ص ۲ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۸

 . ۲۱۹؛ ص ۲ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۹

 . ۲۰۴؛ ص ۲ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۰

 . ۱۴۸؛ ص ۲ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 پاسخنامه تاریخ شهرسازی و معماری 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۱

 . ۲۵۸منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۲

 ی دجله. شود به شکل دايره در کنارهبغداد پی افکنده می

 . ۵۵؛ ص۱۳۹۳منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ  

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۳

-اربعه در میدانی مرکزی با يکديگر تالقی می کنند که در اطراف آن عالوه بر ديوانها، جامع شهر نیز قرار می راسته ی اصلی در جهات  ۲

آفريند و  گیرد و دهانه ی راسته اصلی بازار به آن باز می شود. بازرا در حرکت خويش به سمت دروازه های شهر، محالت متفاوت را می

 در آنها ريشه می دواند. 

 . 6۳؛ ص۱۳۹۳سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ  منبع: حبیبی، 
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 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۴

 . ۲۵۹منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه »-۸۵

 . ۲7۹-۲7۸منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸6

ن مرکز جديد شهر و نماد دولت قاهر و قدرتمند صفوی، با آنکه الگوی خود را از میدان کهنه اصفهان )متعلق به  میدان نقش جهان به عنوا

 بخشد. گیرد ولی اين الگوی کهن را نظمی کانال منطقی می دوره ی سامانی(، میدان حسن پادشاه تبريز و میدان عالی قاپو قزوين می

 . ۹۵؛ ص۱۳۹۳چاپ  منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸7

يکی از ويژگی های مهم کالبدی در دوره ی ايلخانان اين بود که به طور معمول ساختمان های با اهمیت را در مکان های مرتفع می  

 ساختند.

 . ۳۲۲منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۸

 . 66؛ ص۱۳۹۳بی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ  منبع: حبی

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۹

 در دوره ی صفويه اداره ی امور محله ها در شهرها و روستاها با کدخدايان بود. 

 . ۳۹6منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 « صحیح است. ۱گزينه » -۹۰

 وره صفويان، عبارتند از:ترتیب بازارها در کنار مساجد در د 

-سازان، حلبیگران و قفلبازار فروشندگان کاالهای مذهبی، بازار کتاب فروشان و صحافان، قیصريه، بازار چرم سازانف درودگران و مس 

 سازان و آهنگران. 

 . ۳۹۸منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 « صحیح است. ۱» گزينه -۹۱

 . 7۱، ص ۱۳۹۳شار تا شهر، سید محسن حبیبی، چاپ منبع: از 

 « صحیح است. ۴» گزينه -۹۲

 شود. قرن چهارم هجری به عنوان يکی از مقاطع مهم و با معنای شهرگرايی، شهرنشینی و شهرسازی کشور محسوب می

 شود. از اين دوره به عنوان مرجع شهرسازی و تفکر شهری کشور ياد می

 . 7۱؛ ص۱۳۹۳شار تا شهر؛ چاپ  منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۳

 . ۴6۱منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 « صحیح است.   ۴گزينه »-۹۴

 . ۸۲؛ ص۱۳۹۳حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ  

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۵

 . ۴۹۹ران؛ صمنبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اي 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹6
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 .  6۸،6۹،7۰،7۱؛ ص۱۳۹۳منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ  

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹7

 . ۸۳؛ ص۱۳۹۳منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ  

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۸

 از زمین اشاره دارد. برداری های مختلف بهرهها به شیوه ، باقی گزينه۲به جز گزينه 

 . ۵۰۲منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۹

 شاپور تعلق دارد. ترين آن به دوره ساسانی و شهر جندیدارالمرضی يا دارالشفاء همان بیمارستان امروزی است که کهن

 . ۵۴۱ر ايران؛ صمنبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی د

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۰

 . ۵۵۰منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۱

 . ۵7۵منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۲

 . ۵7۸ايران؛ ص منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۳

 . 7۱؛ ص۱۳۹۳منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ  

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۴

 . ۵۸۰منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۵

  ۵۹۱منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 پاسخنامه تحلیل فضاهای معماری و شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰6

 منبع: امیلی تلن؛بازنمون طراحی شهری

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰7

 منبع: امیلی تلن؛بازنمون طراحی شهری

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۸

 منبع: امیلی تلن؛بازنمون طراحی شهری

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۹

 ی تلن؛بازنمون طراحی شهریمنبع: امیل

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۰

 منبع: امیلی تلن؛بازنمون طراحی شهری

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۱

 منبع: امیلی تلن؛بازنمون طراحی شهری
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 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۲

 منبع: امیلی تلن؛بازنمون طراحی شهری

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۳

 احی شهریمنبع: امیلی تلن؛بازنمون طر

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۴

 منبع: امیلی تلن؛بازنمون طراحی شهری

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۵

 منبع: امیلی تلن؛بازنمون طراحی شهری

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱6

 منبع: امیلی تلن؛بازنمون طراحی شهری

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱7

  منبع: امیلی تلن؛بازنمون طراحی شهری

 « صحیح است. ۳زينه » گ -۱۱۸

 .منبع: يان گل ؛ چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۹

 .منبع: يان گل ؛ چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۰

 .منبع: يان گل ؛ چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۱

 .؛ چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم منبع: يان گل

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۲

 .منبع: يان گل ؛ چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۳

 .منبع: يان گل ؛ چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۴

 .کنیم  منبع: يان گل ؛ چگونه زندگی همگانی را مطالعه

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۵

 .منبع: يان گل ؛ چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲6

 منبع: بحرينی؛تحلیل مبانی نظری طراحی شهری 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲7

 منبع: بحرينی؛تحلیل مبانی نظری طراحی شهری 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۸

 ل مبانی نظری طراحی شهری منبع: بحرينی؛تحلی

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۹



   

 

131 

 منبع: بحرينی؛تحلیل مبانی نظری طراحی شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۳۰

 منبع: بحرينی؛تحلیل مبانی نظری طراحی شهری 
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 زبان عمومی وتخصصی 

PART A: Vocabulary 

Directions: Choose the number of the answer choice that best completes the blank. Then mark 

your answer sheet. 
1- The microprocessor within the unit measures the difference in wavelength between departing 

and returning signals and ……… the speed of each vehicle.  

1) calculates 2) validates 3) culminates 4) aggravates 
2- Some athletes can reach great goals such as ……… of an Olympic gold medals. 

1) evacuation 2) contention 3) achievement 4) stratum 
3- Every social group contains within it the elements and conditions in which disputes will 

……… . 

1) fortify 2) arise 3) withhold 4) mitigate 
4- The doctors have ……… the cause of illness to an unknown virus. 

1) abided  2) convoked 3) endowed 4) attributed 

5- Culture is not behavior itself, but the underlying rules people use to ……… behavior. 

1) interpret 2) venerate 3) esteem 4) exemplify 
6- Anyone who wants to ……… for the job must do so by Friday. 

1) allot 2) embark on 3) apply  4) penetrate 
7- The world’s nuclear plants have ……… vast stocks of highly radioactive wastes. 

1) perished 2) accumulated 3) barricaded 4) demolished 
8- One of the perennial issues in education is the relative concern ……… to general or cultural 

as opposed to strictly vocational instruction. 

1) accorded 2) assailed 3) castigated 4) devoted 
9- People have admired the well – ordered world of ants and have wished that humans would 

……… as well as ants. 

1) cooperate  2) arouse  3) trigger 4) propel 
10- To be a soldier, you need to be strong and in good ……… . 

1) upshot 2) vicinity 3) health 4) chagrin 
 

Part B: Cloze Test 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each 

space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

Canada’s vast Arctic region is …11…. . Indians and Eskimos …12…there for thousands of years, and 

today they make up nearly half of the region’s population. Most of the other people of the Canadian 

Arctic are traders, miners, and members of the armed forces and the Royal Canadian Mounted Police. 

Many Eskimos and Indians still follow their traditional occupations – fishing, hunting, and trapping. 

But in general, the old ways of life in the arctic have ended. The people live in modern houses …13… 

tents or igloos. They wear modern clothing and eat foods …14… in stores. Snowmobiles and 

motorboats have largely replaced dogsleds and kayaks …15… their principal means of transportation.  

11-  

1) extreme thin population 2) extremely thinly populated 

3) extremely thinly population 4) extreme thin populated 
12-  

1) would have lived 2) lived  3) have lived 4) would live 
13-  

1) than in 2) albeit 3) as far as 4) where 
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14-  

1) which bought 2) are bought  3) having bought 4) bought 
15-  

1) such as 2) as  3) as if 4) as such 

  

Part C: Reading comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice 
(1),(2),(3) or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 
PASSAGE 1:  
By the late nineteenth century, the focus for the engineers and builders of tunnels was beginning to 
shift from Europe to the United States and especially New York, where the rivers encircling 
Manhattan captured the imagination of tunnelers and challenged their ingenuity. The first to accept 
the challenge was a somewhat mysterious Californian named DeWitt Clinton Haskin, who turned up 
in New York in the 1870's with a proposal to tunnel through the silt under the Hudson River between 
Manhattan and Jersey City. 
Haskin eventually abandoned the risky project. But a company organized by William McAdoo 
resumed the attack in 1902, working from both directions. McAdoo’s men were forced to blast when 
they ran into an unexpected ledge of rock, but with this obstacle surmounted. the two headings met in 
1904 and McAdoo donned oilskins to become the Hudson’s first underwater bank - to - bank 
pedestrian. World' s Work magazine proudly reported in 1906 that New York could now be described 
as a body of land surrounded by tunnels Three one - way shafts beneath the Hudson and two under the 
Harlem River were already holed through; three more Hudson tubes were being built. Eight separate 
tunnels were under construction beneath the East River. 
16- According to the passage, DeWitt Clinton Haskin came from ……… .  
1) Jersey City 2) Europe 3) California 4) New York 
 
17- What does the author imply about DeWitt Clinton Haskin's background? 
1) It did not qualify him to handle explosives. 2) It was not something people knew much about. 
3) It included diverse work experiences. 4) It included many inferior projects. 
18- According to the passage, when did William McAdoo begin to work on the Hudson River 
tunnel? 
1) 1870 2) 1902 3) 1904 4) 1906 
 
19- According to the passage, the workers tunneling for William McAdoo were surprised to find 
which of the followings where they were working? 
1) Oil 2) Silt 3) Rock 4) Shafts 
20- The quotation from World' s Work magazine in line 9 introduces facts about ………. .  
1) cities that were building new tunnels to Manhattan.  
2) people' s concern eve the weakening of the city's foundation.  
3) the role of New York City in promoting engineering.  
4) the number of tunnels being built at the time.  
PASSAGE 2: 
Animals structure space; they also organize time. Cats, for example, which are nonterritorial, avoid 
each other by scheduling their movements. The purpose of structuring space and time is to organize 
and structure communication (interaction, avoidance, dominance, and so on). Through ritualized 
behaviors and various ways of marking territories, meaning is given to places and behaviors. Meaning 
is thus organized. 
Even more strongly in the case of humans, when environments are being organized, it is these four 

elements –space, meaning, communication, and time-that are being organized. That is , the 

environment can be seen as a series of relationships between things and other things, things and 
people, and between people and other people. These relationships are orderly; they have pattern and 
structure; the environment is not a random assemblage of things. These relationships are also 
primarily, but not exclusively, spatial; objects and people are related through various degrees of 
separation in and by space.  

Such organizations can also be seen as physical expressions of domains. In fact, planning and design 

on all scales, from vast regions to furniture arrangements , can be seen as the organization of space for 
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different purposes, according to different rules that reflect the needs, values, and desires of the groups 

or individuals doing the organizing. Rules also embody ideal images representing the congruence (or 

lack of it) between physical space and social, conceptual, and other kinds of space.  

21- According to the text, meaning is given to places and behaviors through …….. . 

1) organization of space  2) structuring space and time 

3) ritualized behaviors   4) structuring communication  

22- Environmnet may be viewed as a chain of orderly relationship that has ……. . 

1) various degrees   2) physical and social space 

3) different purposes  4) pattern and structure  

23- It is stated in the text that most animals try to avoid  each other by ……. . 

1) scheduling their movements  2) running to a far distant   

3) hiding in a place   4) walking away   

24- The term "congruence" actually refers to:  

1) a large formal meeting  

2) being appropriate in a particular situation  

3) being not appropriate in a special condition  

4) permission to do sth, especially given by sb in authority  

25- Based on the definition made in the sentence, ritualize is ………….. .  

1) to do sth in different ways or patterns  2) to do sth in the same way or pattern every time 

3) to perform a ceremony 4) to schedule a plan 

PASSAGE 3: 

The clearest distinction is between urbanization, the process of growth of the urban population in a 

society, and urbanism, the way of life of urban dwellers. 

Nearly half (47.8 per cent in 2001) of the world’s population now lives in urban areas; the figures 

vary from 31.2% to 52.8% and 77.8% in low-, middle- and high-income countries. In Europe and 

North America, after an early phase of small-scale rural industrialization, capitalist industrialization 

and urbanization have typically gone hand in hand. Cities became the places in which capital and 

hence labour were concentrated and Marx rightly foresaw that this would encourage workers to 

combine. Later in the twentieth century the economics of location changed and de-urbanization 

emerged in many advanced capitalist societies. This was partly driven by employer preferences as 

motorway networks lessened the advantages of cities, and partly due to households’ residential 

preferences. As manufacturing goods are increasingly imported and the demand for services has risen, 

the ‘post-industrial city’ has emerged, and writers have distinguished between cities based on their 

economic functions: from the ‘world city’ (which houses the multinational and financial headquarters) 

to retirement towns. Recently Patrick Le Galès has suggested a contrast between the (Western) 

‘European city’ and the US city based on their different histories and traditions of state intervention. 

In Third World countries urbanization is not so closely linked with industrialization. Based on the 

assumption that the West offered the model for successful ‘modernization’, the term 

‘overurbanization’ referred to the fact that Third World cities typically had larger urban populations 

than was ‘warranted’ by their level of industrial employment. 

26-What does the passage mainly discuss? 

1) Urbanism as a way of life and differences between it and urbanization. 

2) De-urbanization and overurbanization. 

3) Urbanization. 

4) Urbanization and modernization. 

27- According to the passage, urbanism is the way of life in which urban dwellers ………. it. 

1) adopt 2) abate 3) appreciate 4) attend 

28- One can infer from the passage that ……… 

1) the population of Third World cities generally is more than theirs technical resources. 

2) in Third World countries urbanization is based on the model of Western modernization. 

3) marx invited workers to combine and fight with capital concentration. 
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4) post-industrial city, world city and European city are generally seen as synonymous with each other 

by writers. 

29- The verb "foresaw" in the second paragraph could be replaced by ………. . 

1) anticipated 2) postponed 3) declared 4) interfered 

30- What does the pronoun “theirs” in the third paragraph refer to? 

1) Third World countries 2) Third World cities 

3) urban populations 4) level of industrial employment 

  مباحث عمومی شهرسازی ایران  

 کدام گزینه از معایب سیستم آبرسانی شاخه ای به شمار نمی رود؟-31

 آب در نقاط کور و عدم استفاده  (راکد ماندن۲ ناکارآمد در زمان شکستگی و خرابی(۱

 (حرکت آب همراه با افت فشار همراه است ۴ (گران بودن و مقرون به صرفه نبودن۳

 کدام گزینه از محاسن سامانه مشترک)ترکیبی(فاضالب به شمار نمی رود؟ -32

 (هزينه باالی لوله گذاری ۲ امکان پايین گرفتگی لوله ها  (۱

 (مخارج قابل قبول تعمیر و نگهداری۴ نامطبوع(رقیق شدن فاضالب و کاهش بوی ۳

 در کدام یک از الگوهای شبکه فاضالب لوله اصلی کمترین فاصله را تا محل ریزش به ویژه رودخانه طبیعی دارد؟ -33

 بادبزنی (۴ ( ناحیه ای ۳ ( عمودی ۲ شعاعی ( ۱

 کدام یک از الگوهای شبکه فاضالب حالت پیشرفته الگوی عمودی است؟ -34

 بادبزنی (۴ تقاطعی( ۳ ( عمودی ۲ اعی شع( ۱

 کدام یک از گزینه های زیر ویژگی زیرساخت های شهری را به درستی بیان نکرده است؟ -35

 (برخی از زيرساخت ها فراتر از حوزه های نفوذ جغرافیايی و محدوديت های مکانی خاص سرويس دهی می کنند. ۱

 ،عناصری هستند که برای ماندگاری زندگی جمعی شهری الزامی نمی باشند. (زيرساخت های شهر در مقايسه با تجهیزات روبنايی۲

 (زيرساخت های شهری نه تنها برای رفع احتیاجات همگانی روزمره مورد نیاز می باشند بلکه عامل رفع احتیاجات ديگر نیز هستند. ۳

 وستگی فیزيکی شبکه صورت می گیرد. (غالبا سرويس دهی به استفاده کنندگان که جدا از شبکه قرار دارند بدون قطع پی۴

 کدام یک از گزینه های زیر درست می باشد؟-36

 (آب های زيرزمینی به دلیل اينکه معموال آلوده نمی شوند و کمتر تبخیر می شوند برتر هستند نسبت به آب های رمینی۱

 ر هستند نسبت به آب های زير زمینی(آب های زمینی به دلیل اينکه معموال آلوده نمی شوند و کمتر تبخیر می شوند برت۲

 (آب های زمینی و زير زمینی به دلیل آلوده نشدن با هم يکسان می باشند ۳

 (آب های زمینی و زير زمینی با هم قابل مقايسه نمی باشند. ۴

 موضوع شبکه آبرسانی تهران برای اولین بار با چه عنوانی مطرح شد؟-37

 آب و افزايش جمعیت (آلودگی ۲ افزايش جمعیت و کمبود آب (۱

 (افزايش جمعیت و کمبود آب و آلودگی آن ۴ (کمبود آب و آلودگی آب  ۳

 بیشترین هدر رفت آب در شبکه شهری مربوط به کدام مورد می شود؟ -38

 (تصفیه خانه ۲ (مصرف نادرست ۱

 (کشاورزی ۴ (کهنه بودن خطوط توزيع۳

 ی آن چه بود؟ در کدام گزارش مطرح شد و رویکرد اصل"محدودیت رشد"-39
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 در نظر گرفتن محدوديت های آب و شرايط جغرافیا-(ريو۱

 جلوگیری از رشد بی رويه اقتصادی و به تعادل رساندن جهانی-(کلوپ رم ۲

 جلوگیری از رشد بی رويه اقتصادی و به تعادل رساندن جهانی-(آينده مشترک ما۳

 در نظر گرفتن نیازهای نسل آينده-۲(هبیتات۴

 وارد زیر جز اصل کلیدی توسعه پایدار به شمار می رود؟ کدام یک از م-40

 خودمداری -سلسله مراتبی-بلند مدت مداری -(آينده نگری ۱

 جغرافیا مداری-کل نگر -مفهوم گرايی-مقید به محدوديت ها -(آينده نگری ۲

 مشارکت-مفهوم گرايی-مقید به محدوديت ها-آينده نگری-(سیاسی مداری ۳

 سلسله مراتبی -خود مدار -راخاتم گ-کل گرا-(سیاسی مداری ۴

 مهم ترین کارکرد پایدار مداری شهرسازان چیست؟ -41

 بینش سیاسی (۴ ( هدايت سازمانی۳ ( مديريت نظارت ۲ رهیافت میان رشته ای ( ۱

 جزئیات ویژه ای که ساختار و نحوه اجرای هر برنامه محلی را متمایز می کند کدام است؟ -42

 تمام موارد (۴ ( سطح تعهد عمومی ۳ سیاسی ( شرايط  ۲ ساختار حکومت محلی ( ۱

 فرایند پایداری از چه دسته هایی تشکیل می شود؟ -43

 (آينده نگری/تحقق پذيری/نظافت۲ مشارکت/نظافت/آينده نگری (۱

 (مشارکت/اجرا/نظارت ۴ (ايجاد زيرساخت/تحقق پذيری/پايش۳

 کدام یک از گزینه های زیر نادرست می باشد؟ -44

 ای است که در مدار و محور خالقیت شکل گرفته باشد  (هر طرح برنامه۱

 (طرح بر ساماندهی و ارتقا ابعاد کیفی محیط نظر دارد ۲

 (يک سازه برای ساختن يا ايجاد يک بنا،طرح محسوب می شود. ۳

 (طرح برنامه ای برآمده از اراده جمعی و همه شمول و تقدير آمیز است. ۴

 باشد؟ تعریف زیر مربوط به کدام گزینه می -45

تبدیل دیدگاه های مردم  به مفاهیمی که در شاخه های دانشی توسعه،لباس معنی داری به تن نماید و با هنجارها و اصول کلی "

 "توسعه هم زبانی پیدا می کند.

 تمام موارد (۴ ( هدف عملیاتی ۳ ( هدف کالن۲ ( چشم انداز۱

 ه ریزی پایدار نمی باشد؟ کدام گزینه از جمله دیدگاه ها و منافع بلندمدت برنام -46

 (حذف مقررات و انتظارات دست و پا گیر توسعه متداول ۱

 (تاکید بر رويکردهای متکثر در مسیر سازندگی پايدار۲

 (بازنگری برنامه های پراکنده و هدايت آنها در مسیر سازندگی پايدار۳

 (هیچ کدام ۴

اعی و محیط علمی را به عنوان برنامه ابتکاری توسعه پایدار خود  کدام یک از باهمستان های زیر پیوند میان عمل گرایی اجتم-47

 قرار داده اند؟

 کمبريج ماساچوست(۴ ( چاتانوگا ايالت تنسی ۳ ( سانتامونیکا کالیفرنیا ۲ سیاتل واشنگتن( ۱

 تدوین شده است؟ "برنامه سازندگی سبز"در کدام شهر،یک  -48
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 سیوانو(۴ ( کوريچیبا ۳ ( تاکسون آريزونا ۲ آستین تگزاس ( ۱

 کدام مولفه از ارکان شهر سالم نمی باشد؟-49

 (سالمت به چیزی بیش از درمان پزشکی نیازمند است. ۱

 (حمايت متقابل مردم از يکديگر برای تحقق عملکردهای زندگی ۲

 (بهبود رفاه اجتماعی،افزايش سالمت عمومی و حذف اتومبیل از شهر ۳

 يدار و عدالت اجتماعی(صلح،آموزش،غذا،درآمد،اکوسیستم،منبع پا۴

 مهم ترین عامل موثر بر توسعه با تراکم کم یا پراکنده کدام مورد است؟-50

 تنوع اجتماعی (۴ ( منطقه بندی کاربری ۳ ( الگوی سکونت۲ ( اتومبیل ۱

 ایده کمربند سبز نخستین بار در کدام طرح توسعه  شهری به کار گرفته شد؟ -51

 (طرح جامع پاريس ۴ ( طرح جامع لندن بزرگ ۳ دترويت( طرح جامع ۲ (طرح جامع آمستردام ۱

 کدام گزینه در خصوص اراضی قهوه ای صحیح نمی باشد؟-52

 (پهنه هايی هستند که به عنوان امالک متروکه و دارای خطرات آلودگی شناخته شده اند. ۱

 (اين پهنه ها بیشتر در شهرهای مرکزی و مناطق صنعتی قديمی يافت می شوند. ۲

 ه مجدد از اين پهنه ها به دلیل آلودگی به مواد سمی زيان آور است. (استفاد۳

 (استفاده مجدد از اراضی قهوه ای می تواند منجر به کاهش تهديد توسعه شهری در کشتزارها گردد. ۴

 کدام گزینه در ارتباط با نظریات توماس مالتوس  در مورد مسائل جمعیتی صحیح نمی باشد؟ -53

 وی بحث قابل توجهی را درباره اهمیت جمعیت در آينده جهان به همراه آورد. (مقاله ضوابط جمعیت  ۱

 (وی به وسیله تعالیم دينی عواقب رشد جمعیت را توجیه نمود. ۲

 (طبق گفته فاستر ايده طبقه کارگر مارکس تکمیل  کننده نظر مالتوس بوده است. ۳

 جمع آوری اطالعات جامع جمعیت نمود. (بر مبنای نظريه جمعیت مالتوس،ايالت متحده آمريکا آغاز به ۴

 کاهش نرخ تولد از اواسط سده هجدهم با چه عاملی ارتباط پیدا می کند؟-54

 (پیشرفت ها ی پزشکی ۲ نرخ بیشتر شهرنشینی و کنترل جمعیت(۱

 (سیاست های جمعیتی۴ (محرک های اقتصادی۳

 ریشه عدالت زیست محیطی در کجاست؟ -55

 (آفريقا ۴ ا ( آسی۳ ( آمريکا ۲ اروپا (۱

  مبانی نظری معماری و طراحی شهری 

 ونتوری کدام یک را بیانگر نشانه شناسی عصر ما می داند؟ -56

 (نوارهای تجاری الس وگاس۲ (حومه های مدرن گسترده شده در طبیعت۱

 (شبکه هندسی فرم شهری ۴ (مراکز شهری بلند مرتبه شهرهای آمريکايی۳

ساختار مرکزی شعاعی که نهایتا از یک شهر کوچک به یک شهر بزرگ تبدیل شده باشد  کدام یک از شهرهای زیر دارای-57

 نیست؟ 

 (سیه نا۴ کلن ( ۳ ( بوستون ۲  ونیز(۱

 کدامیک را می توان مقدمه ای بر رنسانس و آغازی بر فضای شهری غیر مذهبی مدرن دانست؟-58
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 تزا کمپودلیو (پیا۴ پیاتزا سن مارکو ( ۳ ( پیاتزا دل کمپو ۲ پیاتزا ناونا (۱

 کدام گزینه در مورد روند ساخت شهر آمستردام درست است؟ -59

 (طرح تشکیل يک شبکه عنکبوتی داده است که کامال از سنت باروکی ساير نقاط اروپا گرفته شده است. ۱

 (طرح بر پايه شکل تغییر يافته شبکه باستانی میله توس است. ۲

 خصوصی را ممکن ساخته است.  (شکل شبکه اجرای مشترک توسط بخش دولتی و۳

 (همه موارد ۴

 نوشته کیست و کدام الگو را عرضه می کند؟  "متروپلیس فردا"-60

 شهر عمودی آينده-(هاگ فريس۲ شهر در ارتفاع -هیلبر زايمر (۱

 باغشهر عمودی -(لوکوربوزيه۴ خیابان آينده -(يوجین هنارد۳

 نه های زیر قرابت دارد؟ شهر پهن دشتی از منظر خود رایت با کدام یک از گزی-61

 (باغشهرهای آينده۴ شهر زيبا(۳ (متروپلیس فردا ۲ شهر زنده (۱

 تحت چه عنوان و با پیشگامی په کسی برگزار شد؟ 8سیام -62

 بیکن -(بازسازی شهری۴ سرت -قلب شهر(۳ سرت -(طراحی شهری ۲ گروئن -شهر پیاده(۱

 معتقد است:   "قابلیت به خاطر سپاری"لینچ در مورد -63

 ابلیت به خاطر سپاری با جنبه های تاريخی رابطه مستقیم دارد. (ق۱

 (عناصری هستند که از نظر شهروندان در عملکرد شهر نقش دارد. ۲

 (اجزای تشکیل دهنده تصور ذهنی که مردم هنگام حرکت در شهر از آن استفاده می کنند. ۳

 (همه موارد ۴

 در چیست؟"یتوسعه محالت سنت"با  "دهکده های شهری"تفاوت اصلی-64

 (محالت سنتی مطلقا حومه ای هستند اما دهکده شهری می تواند درون شهر هم شکل بگیرد. ۱

 (تکیه بر اتومبیل شخصی در توسعه محالت سنتی۲

 (فشردگی بافت در دهکده های شهری ۳

 (تکیه بر سبک معماری در محالت سنتی و عملکرد در دهکده شهری ۴

 ثار لینچ است؟ کدام یک از گزینه های زیر از آ-65

 (وجوه انسانی شکل شهر ۲ (اينجا چه زمانی است؟ ۱

 (آفرينش نظريه معماری ۴ (معماری برای رفتار انسان ۳

 سه تقاضای عمده که می بایست در ساخت خرد شهر منعکس گردد در کدام گزینه آمده است؟ -66

 دسترسی-انعطاف پذيری -(خوانايی۲ نزديکی -تنوع-نفوذ پذيری (۱

 نزديکی-خوانايی-(گوناگونی۴ اختالط کاربری -ديکینز-(دسترسی۳

 ایده اوایه شهر ستاره ای توسط چه کسی مطرح شد و در الگوی کدام شهر مشاهده می شود؟ -67

 مسکو -(هانس بلومنفیلد۴ مادريد -ماتا(۳ کپنهاک -(لینچ ۲ لندن -هاوارد (۱

 فری بر کدام استوار است؟ "شهر خوب"اساس تعریف-68

 (پرسشنامه های مردمی ۲ سانی مازلو هرم نیاز های ان(۱

 (بررسی ريخت شناسانه ۴ (نظريه اکولوژيک ادراک ۳
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 مبتنی بر کدام ساختار کالن شهری است؟  2025پیشنهاد کروکاوا برای توکیو -69

 (شهر اقماری ۴ کهکشان سکونتگاه ها(۳ (شهر خطی ۲ شهر منطقه ای  (۱

 ت؟ کدام گزینه از دالیل مخالفت با شهر فشرده نیس-70

 (امکان اختالط اجتماعی در نتیجه تراکم های زياد جمعیتی ۱

 (متمرکز شدن فعالیت ها در شهرها و تهديد توسعه اقتصادی روستا۲

 (تشديد انزوای اجتماعی در حومه های مرفه نشین بیرون شهر ۳

 (کاهش قدرت تاثیر گذاری بر تصمیمات محلی با بزرگ شدن مقیاس۴

و وزن معیار ها، کدام گزینه به ترتیب ساختارهای کالن شهری را از سطح پایداری کمتر به   با فرض یکسان بودن جمعیت-71

 بیشتر معرفی می کند؟

 شهر مرکزی -شهر خطی-(شهر اقماری ۲ شهر اقماری  -شهر ستاره ای -(شهر مرکزی۱

 شهر منطقه ای -شهر اقماری -(شهر ستاره ای۴ شهر ستاره ای -شهر اقماری-(شهر خطی ۳

 اندازه پالزای شهری را می توان در کدام ابعاد پیشنهاد داد؟حداکثر  -72

 متر ۲۰۰در   67(۴ متر ۵۰۰در  ۱7۰(۳ متر ۵۰۰در  ۲۰۰(۲ متر ۱7۰در   67 (۱

 به کار گیری تباین په خدمات ارزشمندی می تواند در بافت ارائه دهد؟-73

 فضای باز بزرگ  (ايجاد تمرکز بصری در يک۲ (اعالم وجود يک فعالیت و کاربری مهم اجتماعی ۱

 (همه موارد صحیح می باشد. ۴ (تاکید الزم به مناطق بیش از حد خسته کننده۳

در مناطقی که دارای آثار مهم معماری با روحیه مشابه و جزییات مشترک بسیار می باشد چه رویکردی در طراحی می بایست  -74

 اتخاذ گردد؟ 

 اط اختیاری (ارتب۴ همگونی نسبی(۳ (همگونی شديد ۲ شبیه سازی (۱

 در برخورد با محیط شهری از کدام یک می بایست همچون یک ادویه تند با احتیاط و صرفه جویانه استفاده کرد؟ -75

 (يک مرتبگی ۴ تنش(۳ (تباين۲ ريتم  (۱

 کدام یک به درستی عوامل موثر بر کیفیت محصوریت فضایی را معرفی می کند؟ -76

 داوم ت-قاب بندی -(جنس۲ رنگ-ارتفاع -(اندازه ۱

 ارتفاع -کاربری -(معماری پیرامون۴ کفسازی -مجسمه -(اندازه ۳

 تالش در جهت آزادسازی حداکثر زمین در فرآیند ساخت شهر توسط کدام گروه پررنگ تر است؟ -77

 (فن گرايان ۴ طبیعت گرايان (۳ (نوشهرسازان ۲ مدرنیست ها  (۱

 بیات شهرسازی شد؟مفهوم منطقه بندی مختلط به طور رسمی توسط چه کسی وارد اد -78

 (جین جیکوبز ۴ کوين لینچ (۳ (لويیز مامفورد ۲ پاتريک گدس  (۱

 تئوری های هنجاری کوین لینچ که موید اشکال شهری منسجم و دالیل به وجود آمدن آن است کدامند؟-79

 مدل اقماری-مدل کیهانی-(مدل کهکشانی۲ مدل منظره ای -مدل کیهانی-مدل ماشینی(۱

 مدل ارگانیک -مدل اقماری-(مدل کهکشانی۴ مدل ارگانیک -اشینیمدل م-(مدل کیهانی۳

 از نظر الکساندر میچرلیخ بخش بزرگی از نابسامانی شهرها معلول کدام علت است؟ -80

 (از دست رفتن تعهد شهروندی ۲ (گسترش افقی شهرها ۱

 (مالکیت خصوصی ۴ (مجتمع های مسکونی بلند مرتبه ۳
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 تاریخ معماری و شهرسازی 

شناسی معماری ایرانی« آگاهانه واژه سبک را بــه کــار  شمسی در مقاله »سبک   1347یک از اندیشمندان زیر نخستین بار در سال    کدام   -۸۱

 برده است؟ 
 ( بحرينی  ۴ ( پیرنیا۳ ( فالمکی ۲ ( حبیبی ۱

 میدان امیر چخماق و میدان شاه طهماسب در کدام شهر ایران قرار دارند؟ -۸۲
 تبريز( ۴ یرازش( ۳ اصفهان( ۲ يزد( ۱

 های زیر با تحوالت دوران رنسانس قابل مقایسه است؟گیری و دگرگونی کدام یک از دورهشکل -۸۳
 ( سلجوقیان۴ ( ايلخانان۳ ( سامانیان۲ ( صفويان ۱

 علت اصلی تخریب حصار طهماسبی شهر تهران در زمان قاجار چه بوده است؟ -۸۴
 افزايش جمعیت و توسعه شهر( ۲ یاز به حصارگیری امنیت نسبی و عدم نبه علت شکل( ۱

 جهت ايجاد امکانات جديد در حصار از جمله استفاده از توپ ( ۴ نامناسب بودن حصار قديمی جهت دفاع( ۳

 باشد؟این جمله توصیف کدام میدان در ایران از مادام دیوالفوا می -۸۵

هیچ گونه بنایی وجود ندارد که بتواند از حیث وسعت و زیبایی و  »... به سادگی برای من مکشوف است که در دنیای متمدن امروز

 تقارن عمارات شایسته مقایسه با این میدان باشد ...«
 میدان امیر چخماق( ۴ میدان حسن آباد( ۳ میدان نقش جهان( ۲ میدان کهنه اصفهان( ۱

-براق، معرف کدام سبک شهرسازی در ایران میهای کبود  کاری و پوشاندن خارج گنبدها از کاشیرنگ آب شفاف در کاشی  -۸6

 باشد؟
 سبک اصفهان ( ۴ سبک آذری( ۳ سبک رازی( ۲ سبک خراسانی( ۱

 بخش فضاهای شهری بر اساس اصول حاکم بر تفکر شهرسازی مکتب اصفهان عبارتند از:عوامل هویت -۸7
 مراتب ـ تقارن وحدت ـ سلسله ( ۴ تب ـ تباينمراکثرت ـ سلسله( ۳ وحدت ـ تداوم ـ تباين( ۲ کثرت ـ تداوم ـ تقارن( ۱

 کرد؟در کدام دوره، زمین شهری به عنوان کاالیی سودآور، جهت توسعه شهری را مشخص می -۸۸
 ( پهلوی دوم۴ ( رضاخان۳ ( فتحعلی شاه۲ ( ناصرالدين شاه۱

 دروازه دولت تهران در کدام دوره ساخته شد و علت ساخت آن چه بوده است؟ -۸۹
 ها برای مسائل دفاعی و فراردوره صفويه؛ افزايش راه( ۲ های ارتباطی به بیرون برای تجارتره صفويه؛ افزايش راهدو( ۱

 ها برای مسائل دفاعی و فرار ها؛ افزايش راهدوره حکومت افغان( ۴ های ارتباطی به بیرون برای تجارتها؛ افزايش راهدوره حکومت افغان( ۳

 ثر چه امری از بین رفت؟شام غازانی در ا -۹۰

 دستور خان مغول( ۴ ستیز محالت( ۳ ( آتشفشان۲ ( زلزله۱

 های به کارگیری مکتب اصفهان در سایر شهرهاست؟کدام مجموعه شهری زیر یکی از بارزترین نشانه -۹۱

 لی خان کرمانمجموعه گنجع( ۴ مجموعه ابراهیم خان کرمان( ۳ میدان حسن آباد تهران( ۲ میدان توپخانه تهران( ۱

 ای ساخته شدند؟یک از شهرهای زیر در ایران قبل از اسالم به شکل دایرهکدام -۹۲

 پاسارگاد و استخر( ۲ گور و پارسه( ۱

 دارابگرد و اردشیرخوره( ۴ دارابگرد و انشان( ۳

 است؟ نادرستهای زیر در خصوص شهرهای دوره سلوکیان یک از ویژگیکدام -۹۳

 یر تحول سکونت در اين دوره، پولیس نام داشته است.اولین پايه س( ۱

 اند و يا نظامی.نوشهرهای ساخته شده در اين دوره يا مرکز تجاری بوده( ۲
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 شهرهای اين دوره دارای عناصری چون ساختمان تجمع مردم، شورای شهر و میدان بوده ولی ارگ و بارو نداشته است.( ۳

ها استفاده شده و نقشه شهرها بر اســاس طــرح ها و حجمها و تزئینات يونانی در پالناز نقشاز زمان سلوکوس برای ساخت شهرها  (  ۴

 هیپودامیک بوده است.

 ایجاد قلعه، برج و بارو و خندق بر گرد شهرها در ایران باستان، نمادی از ............... بوده است. -۹۴

 عامل دفاع و امنیت( ۴ جويی شهروندانسلطه( ۳ تايیتضاد جامعه شهری و روس( ۲ حس قلمرو و تعريف مرز شهر( ۱

 »خیاو« نام قدیم کدام شهر است؟-۹۵

 شهرمشکین ( ۴ میاندوآب( ۳ بوکان( ۲ اهر( ۱

 مسجدهای ایران است؟ منارهترین کدام مورد، قدیمی -۹6

 جامع ساوه( ۴ جامع زواره( ۳ عتیق اصفهان( ۲ کبیر اصفهان( ۱

 امروزی قرار دارد؟ شهر نارنج قلعه در کدام -۹7

 ( سمنان۴ ( شیراز۳ ( يزد۲ ( نائین۱

در دوره اسالمی به کسانی که نوعی پلیس مخفی بوده و به طور مخفیانه و دور از چشم حاکم و مأموران محلی اخبار مهم را   -۹۸

 شد؟رساند، چه گفته میبه اطالع پادشاه یا وزیر اعظم می

 سسع( ۴ بريد( ۳ کالنتر( ۲ نقیب( ۱

 بندی محوطه را داشته است؟ترین شیوه شطرنجی یا شبکهکدام منطقه در دوره اشکانیان رایج -۹۹

 فیروزآباد( ۴ گرگان( ۳ کرمان( ۲ اصفهان( ۱

 در کدام دوره مسجد به طور کامل از داراالماره جدا شد و مفاهیم فضایی کهندژ، شارستان و ربض از نو زاده شد؟ -۱۰۰

 سامانیان( ۴ سلجوقیان( ۳ ل بويهآ( ۲ بنی عباس( ۱

 های میانی به ترتیب با چه نوع شاری مواجه هستیم؟در دوره هخامنشی در سرحدات و سرزمین -۱۰۱

 های میانیحدات؛ شار کشاورزی ـ بازرگانی در سرزمینشار نظامی ـ کشاورزی در سر( ۱

 های میانیسرزمینحدات؛ شار نظامی ـ کشاورزی در شار نظامی ـ بازرگانی در سر( ۲

 های میانیحدات؛ شار نظامی ـ بازرگانی در سرزمینشار کشاورزی ـ بازرگانی در سر( ۳

 های میانیحدات؛ شار کشاورزی ـ بازرگانی در سرزمینشار نظامی ـ بازرگانی در سر( ۴

 باشد؟سبک شهرسازی خراسانی مربوط به کدام قرن می -۱۰۲

 هجری قمری 6تا  ۴رن ( ق۲ هجری قمری ۴تا  ۱قرن ( ۱

 هجری قمری ۱۱تا  ۹قرن ( ۴ هجری قمری ۹تا  6قرن ( ۳

انــد. در ایــن خصــوص مشخصه شهرهای خودفرمان را داشــته  5از دیدگاه ماکس وبر، شهرهای ایرانی تنها دو مشخصه از    -۱۰۳

 است؟ نادرستیک از موارد زیر کدام

 اند.شهرهای ايرانی داشتههايی است که دارا بودن برج و بارو، از مشخصه( ۱

 نظامی آنها بوده است. -ها، نقش اداریمهمترين ويژگی محوطه درون باروی سکونتگاه( ۲

 ای يا مردمی را در پی داشته است.های خودفرمان حرفهها و تأمین امنیت برای رشد انجمنحضور حکومت در مراکز سکونتگاه( ۳

 شده و موجود مستقلی نبوده است.مگام با حکومت مرکزی دچار افول میشهر در ايران، درست بر خالف اروپا، ه( ۴

 است؟ نادرستیک از موارد زیر در خصوص شرایط اقلیمی ایران زمین کدام -۱۰۴

 های آن امکان داشته است.ای در واحههای عظیم کوهستانی و تا اندازهيک جانشینی تنها در دره و شکاف( ۱
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 آريايی، عرب، ترک، تاتار و ... به ايران وجود مراتع بسیار بوده است. مهاجرت اقوام موسوم به( ۲

 به علت وجود شرايط اقلیمی بسیار مناسب، کشاورزی در اين منطقه رونق بسیاری داشته است.( ۳

 باشند.های باال همه موارد ذکر شده در مورد شرايط اقلیمی ايران درست میدر گزينه( ۴

 در دوره پیش از اسالم چگونه بوده است؟بافت شهر نیشابور  -۱۰۵

 شعاعی( ۴ شطرنجی( ۳ خطی( ۲ ایدايره( ۱

 

 تحلیل فضاهای معماری و شهری

 بخش عمده بعد بصری طراحی شهری را چه چیزی تشکیل می دهد؟ -106

 ( تاثیر طبیعت در بعد زيبايی شناختی۲ تجربه حرکت درفضا  (۱

 ( انواع ديد به فضا ۴ ( زمان و تاريخ ۳

 کدام یک از آثار زیر در سنت کاربرد اجتماعی طراحی قرار نمی گیرد؟ -107

 جیکوبز-(مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمريکايی۲ الکساندر -(راه بی زمان ساختن۱

 الکساندر -(شهر درخت نیست ۴ آنوين-(برنامه ريزی شهری در عمل۳

 را توصیف می کند؟ "شتیبانی شکل مکان از عملکرد آنمیزان پ"به زعم لینچ کدام یک از ابعاد اجرایی طراحی شهری-108

 (دسترسی ۴ انطباق(۳ (حس معنی ۲ سرزندگی  (۱

 نوع معماری است؟ "خالص ترین،خالصه ترین و نخبه ترین"به زعم ونتوری کدامیک-109

 (سبک معماری قرون وسطی ۲ (سبک معماری پست مدرن ۱

 (سبک معماری دوران صنعتی۴ (سبک معماری بین الملل ۳

 نقطه عطف فرم شهر در مکتب شیکاگو کدام است؟ -110

۱) CBD ۲ کمربند سبز ۴ مسکن (۳ (حلقه صنعتی) 

 را توضیح نمی دهد؟ "چیدمان فضایی "کدام یک به درستی تفکرات بیل هیلییر در نظریه -111

 (حرکت شکل گیری فضاهای شهری را ديکته می کند. ۱

 عی موثر است. (پخشايشی کاربری ها بر میزان و نحوه حرکت طبی۲

 (حرکت پیاده متاثر از شکل گیری فضاهاست. ۳

 (هر سه مورد به درستی بیان شده است. ۴

 کدام یک در مورد شهرسازی عملکردی مدین درست نیست؟ -112

 (فضاهای داخلی تعیین کننده فرم بیرونی هستند ۱

 (ساختمان ها ظرف فضايی حرکت را تعريف می کنند. ۲

 در مورد فرم بافت شهر  (تعداد بناهای تک و اغماض۳

 (هر سه مورد به درستی بیان شده است. ۴

 چیست؟ "کالژ شهر "مهم ترین انگاره -113

 (تاکید بر تجربه حرکتی در شهر ۲ تاکید بر زيبايی شناسی (۱

 (تاکید بر گونه شناسی در شهر ۴ (تاکید به شهر به مثابه يک کل ۳



 خانه شهرسازان ایران   مروری بر رتبه های برتر

 

144 

 از سوی کدام متفکر بیان شده است؟ "با راه های اصلی جدایی حوزه های چندعملکردی زیست محیطی"انگاره-114

 (پیتر کلتورپ ۴ پیتر بوکانان (۳ (کالرنس پری۲ الکر تريپ (۱

 در جغرافیای شناختی لینچ کدام یک از بقیه مهمتر است؟-115

 (راه ۴ گره (۳ (نشانه  ۲ لبه (۱

 کدام یک به درستی واحد های همسایگی کلرنس پری را توصیف می کند؟ -116

 سلسله مراتب شبکه ارتباطی-(لبه های نفوذ پذير۲ واحدهای تجاری در لبه -مرکزيت مدرسه(۱

 دبیرستان در مرکز -(شعاع دسترسی پیاده۴ موسسات در لبه -(در هم تنیدگی لبه ها با بافت مجاور۳

 از سوی کالن چگونه نامیده شده است؟ "فضایی که نگاه به درون داشته و ایستا و خود کفاست"-117

 (فضای منسجم ۴ فضای رسمی (۳ (فضای بسته ۲ فضای محصور(۱

 در کدام نوع از میادین مورد نظر زوکر فضای ایجاد شده واجد تنش است؟ -118

 (میدان ترکیبی ۴ میدان بی شکل (۳ (میدان هسته ای ۲ میدان جهت دار (۱

 ر است؟ در توسعه کدام یک از الزامات مورد نظر کار در فضای عمومی موث "پدیده مثلث"-119

 (آسايش ۴ اکتشاف (۳ (درگیری فعاالنه ۲ درگیری غیر فعال  (۱

 است؟ "سازماندهی و رعایت اندازه های خاص و اجزای سازنده نمای ساختمان "کدام یک معرف-120

 (تناسبات ۴ ريتم(۳ (مدوالسیون ۲ الگو (۱

 باشد؟ گیری کدام مباحث می های پاسخده به دلیل عدم در براز جمله انتقادات اصلی وارد به کتاب محیط -121

 (مباحث محیط زيست۴ مباحث فرمی (۳ (مباحث اقتصادی۲ مباحث عملکردی  (۱

 یک از معیارها یا هنجارهای کیفی به طور بارز مورد توجه قرار گرفته است؟ در طرح میدان پرتلند اثر الرنس هالپرین، کدام -122

 حسی غنای  (۴ رنگ تعلق  (۳ ( مناسبت بصری ۲ ( تعلق خاطر ۱

 های زیر، مفهوم مشارکت شهروندان در فرآیند طراحی شهری وجود دارد؟در کدامیک از کیفیت  -123

 پذيری( انعطاف ۴ ( رنگ تعلق ۳ ( غنای حسی ۲ پذيری( نفوذ ۱

-یک از عناصر زیر به عنوان مهمترین عنصر کالبدی و مهمترین جنبه از تصویر ذهنی مردم نسبت به شهر محسوب میکدام -124

 شود؟ 

 ها ( نشانه۴ ها ( گره۳ ها( راه ۲ ها( لبه ۱

 کند؟تواند پشتیبای کند به کدام عوامل بستگی پیدا نمی هایی که یک پروژه می گوناگونی کاربری  -125

 ( يارانه ها ۴ فضای درخور استطاعت ( ۳ ( هدف طرح ۲ ( تقاضا۱

 برنامه ریزی شهری مطرح می کنند؟  کدام گروه مطالعات شهری را به عنوان سازمان دهنده ی اصلی-126

 (فن گرايان ۴ سالمت روان (۳ (تداوم گرايان ۲   (تحلیل شالوده ای۱

 از نظر گئورکی کپس مهم ترین وسیله برای درک واقعیت کدام مورد است؟ -127

 (فناوری ۴ تصورات ذهنی(۳ (زبان تصوير ۲ معناشناسی  (۱

 چیست؟ "معماری شهر"منظور روسی از اصطالح -128

 هر به مثابه توده ای از تک ساختمان ها (ش۱

 (تعمیم مبانی معماری در مقیاس شهرسازی۲

 (امکان تجزيه و تحلیل معنا و اهمیت هر پروژه منفرد معماری در راستای تبديل شدن به يک پديده شهری ۳
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 (ايجاد روح جمعی در ساخت فیزيکی ساختمان های شهر ۴

 کل دهنده ساختار شهر کدام مورد است؟از نظر ادموند بیکن، مهم ترین عامل ش-129

 (زمان۴ بردارهای نیرو (۳ (مجرای قائم فضا ۲ نظام های حرکتی  (۱

 اکیستیکس چیست و توسط چه کسی مطرح شده است؟-130

 راپاپورت -(چند دانشی ۲ دوکسیاديس -(چند دانشی ۱

 راپاپورت -(پیوند انسان و طبیعت۴ هالپرين-(پیوند انسان و طبیعت۳
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱

های خروجی و بازگشتی اندازه گرفته و  سنج قرار دارد، تفاوت طول موج را بین سیگنالای که داخل واحدهای سرعتريزپردازنده  

 کند. را محاسبه می سرعت هر وسیله نقلیه 

 ( معتبر کردن ـ اعتبار بخشیدن ـ اثبات کردن  ۲ ( محاسبه کردن ـ برآورد کردن ـ در نظر داشتن۱

 ( تشديد کردن ـ بدتر کردن ۴ ( به اوج رسیدن ـ منجر شدن به ۳

 « صحیح است. ۳ـ گزينه » ۲

 طالی المپیک برسند. های بزرگی مانند دستیابی به نشان توانند به هدف بعضی از ورزشکاران می  

 ( رقابت ـ مبارزه ـ مشاجره ـ استدالل ۲ نشینی ( دفع ـ تخلیه ـ عقب ۱

 ( طبقه ـ قشر ـ اليه ۴ آورد ( دستیابی ـ پیشرفت ـ حصول ـ دست۳

 « صحیح است. ۲ـ گزينه » ۳

 شود. هر گروه اجتماعی در داخل خود دارای عناصر و شرايطی است که سبب بروز مشاجره می  

 ـ سبب شدن ـ باال رفتن( به وجود آمدن  ۲ کردن ـ مستحکم کردن  ( تقويت۱

 ( ماليم کردن ـ آرام کردن ـ تسکین دادن۴ ( امتناع کردن ـ دريغ داشتن ۳

 « صحیح است. ۴ـ گزينه » ۴

 اند.پزشکان علت اين بیماری را به ويروس ناشناخته نسبت داده

 ( نسبت دادن ـ وابسته دانستن ۴ ( وقف کردن ـ به وديعه گذاشتن۳ ردن ( فراخواندن ـ دعوت ک ۲ ( دوام آوردن ـ تحمل کردن ۱

 « صحیح است. ۱ـ گزينه » ۵

 برند. فرهنگ رفتار نیست، بلکه قوانین واقعی است که مردم در تفسیر رفتار به کار می

 ( حرمت گذاشتن ـ تمجید کردن ۲ ( تفسیر کردن ـ توضیح دادن ۱

 گو بودن ـ نمونه چیزی بودن ( ال۴ ( احترام گذاشتن ـ ارج نهادن ۳

  « صحیح است. ۳ـ گزينه » 6

 خواهد برای کار تقاضا دهد، بايد آن را تا قبل از جمعه انجام دهد. هر کسی که می  

 ( مبادرت کردن ـ بارگیری کردن ۲ ( اختصاص دادن ـ محول کردن ۱

 وذ کردن ( رخنه کردن ـ داخل شدن ـ نف۴ ( درخواست کردن ـ تقاضا دادن ـ به کار زدن ۳

 « صحیح است. ۲ـ گزينه » 7

 اند. های راديواکتیو در حد باال را انباشته کردهای دنیا، ذخیره زيادی از زباله های هستهنیروگاه

 ( انباشته شدن ـ گردآوری کردن ـ توده شدن ۲ ( مردن ـ نابود شدن ـ معدوم شدن ۱

 ( خراب کردن ـ ويران کردن ۴ ( مانع شدن ـ سد راه شدن ۳

  « صحیح است. ۴گزينه » ـ ۸

ای اختصاص يکی از مسائل قديمی در تحصیل، عالقه نسبی است که به تعالیم عمومی و يا فرهنگی در مقابل تعالیم کاری و کامالً حرفه 

 شود.داده می 

 ( حمله کردن ـ هجوم آوردن ۲ ( همانند بودن ـ موافق بودن ۱

 کنار گذاشتن ـ اختصاص دادن ـ وقف کردن  (۴ ( سخت انتقاد کردن ـ مورد بازخواست قرار دادن ۳

 « صحیح است. ۱ـ گزينه » ۹
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 ها با هم همکاری کنند. ها نیز مانند مورچه اند ای کاش آن اند و آرزو کرده ها را تحسین کرده ها دنیای بسیار منظم مورچه انسان 

 ( تحريک کردن ـ شوراندن ۲ ( همکاری کردن ـ معاضدت کردن ۱

 ( پیش راندن ـ سوق دادن ۴ ب شدن ( راه انداختن ـ سب۳

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۱۰

 . برای سرباز شدن، الزم است قوی و در وضعیت سالمتی خوبی باشی )وضع جسمانی خوبی داشته باشی( 

 ( مجاورت ـ همسايگی ـ نزديکی ۲ ( پیامد ـ نتیجه۱

 ( حسرت ـ دلخوری ـ سرافکندگی ۴ ( سالمتی ـ وضع ـ بنیه ـ مزاج ۳

 متن: ترجمه 

پوستان و اسکیموها در آنجا زندگی منطقه پهناور شمالگانی )قطب شمال( کانادا بسیار کم جمعیت است. هزاران سال است که سرخ 

چیان، دهند. ديگر مردمان منطقه شمالی کانادا را بیشتر تجار، معدن کنند و امروزه نزديک به نیمی از جمعیت اين منطقه را تشکیل می می

های سنتی خودشان را دنبال دهند. بسیاری از اسکیموها و سرخپوشان هنوز حرفه نظام سلطنتی کانادا تشکیل می  می و سواره نیروهای نظا

های قديمی زندگی در قطب شمال به پايان رسیده است. مردم در  گذاری. اما به طور کلی روش کنند، از جمله ماهیگیری، شکار و تلهمی

خرند.  ها میپوشند و غذايشان را از فروشگاههای به روز می های يخی، لباسنند تا در چادرها و يا کلبهکهای مدرن زندگی می خانه

 اند.  ها به عنوان وسايل نقلیه اصلی و عمده شده ها و کاياکهای موتوری به طور قابل توجهی جايگزين سورتمه رو و قايقهای برف ماشین

 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۱۱

 به معنی )کم جمعیت( است.  thinly populatedاصطالح   

 طبق الگو داريم:  نکته:

     
extremely 

    
thinly 

    
populated 

+ +

 
 دهد. قید است و معنی )به طور کم )کم(( را می  thinlyدهد و واژه  صفت است و معنی )نازک ـ الغر ـ رقیق( را می  thinواژه  نکته: 

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۱۲

forدت زمان  )م   های زمان حال کامل است. ( يکی از نشانه+

 « صحیح است. ۱ـ گزينه »۱۳

های  شوند. )مردم در خانههای ديگر نادرست محسوب می به معنی )از ـ تا( است و با توجه به مفهوم تست و موازنه گزينه thanواژه  

 های يخی(بهکنند تا در چادرها و يا کلمی  مدرن زندگی 

 نکه ـ گرچه ـ هر چند که ( با آ ۲ ( تا در ۱

 ( جايی که ـ که در آنجا که ۴ ( تا آنجايی که ۳

 « صحیح است. ۴ـ گزينه »۱۴

 اند. حذف شده  to beبه همراه مشتق   whichبا توجه به مفهوم تست ضمیر موصولی 

 and eat foods which are bought in stores. 

              
 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۱۵

ها به عنوان وسايل نقلیه اصلی و ها و کاياک شدند. )جايگزين سورتمه های ديگر نادرست محسوب می فهوم تست گزينهبا توجه به م

 اند.( عمده شده 

 طور ـ از آنجا که ( به عنوان ـ همان ۲ ( از قبیل ۱

 ( خود به خود ۴ ( انگار ـ گويی۳

 :  ۱متن 
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شروع به تغییر از اروپا به اياالت متحده و به خصوص نیويورک کرد. جايی که   در اواخر قرن نوزدهم، تمرکز مهندسان و سازندگان تونل

کشید. اولین کسی که اين سازان را به تسخیر خود درآورده و نبوغ آنها را به چالش می های اطراف منتهی تخیل تونل در آن رودخانه 

با پیشنهادی برای احداث تونلی بین  ۱۸7۰هیسکن که در دهه   چالش را پذيرفت يک فرد نسبتاً مرموز کالیفرنیايی به نام دويت کلینتون

 منهتن و شهر جرسی از بین گل و الی زير رودخانه هادسون به نیويورک آمد. 

با کار   ۱۹۰۲دهی شده بود، در سال ن هاسکین در نهايت اين پروژه پر مخاطره را رها کرد. اما شرکتی که توسط ويلیام مک آدو سازما

جهت حمله را از سر گرفت. کارگران مک آدو برای غلبه بر موانع مجبور بودند هنگام برخورد با يک لبه غیر منتظره از   کردن از هر دو

 هادسون باشد.  سنگ، آن را منفجر کند. مک آدو کت بارانی پوشید تا اولین عابر گذرگاه آبی 

ها توصیف ويورک را به عنوان زمینی محصور شده با تونل توان نیبا افتخار نوشت که اکنون می  ۱۹۰6در سال  world's workمجله 

کرد. سه محور يک طرفه در زير رودخانه هادسون و دو تا در زير رودخانه هارلم کنده شده بودند. سه تونل ديگر در هادسون در حال  

 ساخت بود. هشت تونل مجزا در زير رودخانه شرقی در دست احداث بود. 

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۱6

 ر طبق متن، دويت کلینتون هسکین اهل ............... بود. ب

 ( نیويورک ۴ ( کالیفرنیا۳ ( اروپا ۲ ( شهر جرسی ۱

 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۱7

 کند؟ نويسنده درباره گذشته دويت کلینتون به چه چیزی اشاره می  

 دانستند. ی ( مردم چیز زيادی درباره او نم۲ توانست با مواد منفجره کار کند. ( او نمی ۱

 های درجه دوم زيادی داشت. ( پروژه ۴ های کاری متنوعی داشت. ( او تجربه ۳

 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۱۸

 بر طبق متن، ويلیام مک آدو چه زمانی شروع به کار بر روی تونل رودخانه هادسون کرد؟ 

۱ )۱۸7۰ ۲ )۱۹۰۲ ۳ )۱۹۰۴ ۴ )۱۹۰6 

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۱۹

 زده شدند؟ رگران تونل مک آدو با يافتن کدام از موارد زير در محل کار خود شگفت بر طبق متن، کا 

 ( محورها ۴ ( سنگ۳ ( گل و الی ۲  ( نفت ۱

 « صحیح است. ۴ـ گزينه »۲۰

 آمده شامل چه وقايعی است؟   world's workاز مجله    ۱۲نقل قولی که در خط  

 ند. های جديد به منهتن بود( شهرهايی که در حال ساخت تونل ۱

 های شهر  ( نگرانی مردم درباره تضعیف پايه۲

 ( نقش شهر نیويورک در پیشبرد مهندسی۳

 هايی که در آن زمان در حال ساخته شدن بودند. ( تعداد تونل ۴

 : 2متن 

شان از حرکات بندی ها که بدون قلمرو هستند با زمان کنند. مثالً گربه دهند و همچنین زمان را تنظیم می حیوانات فضا را ساختار می

بندی فضا و زمان منظم کردن و ساختار بندی ارتباطات است )رابطه متقابل، پرهیز از يکديگر، غلبه کنند. هدف ساختاريکديگر دوری می 

شود. بدينسان  ها، به اماکن و رفتارها معنی داده می گذاری حوزه های مختلف عالمت شده و روش  ظاهرسازیو غیره(. از طريق رفتارهای 

 يابد.  معنی نظام می 

شوند و اين چهار عنصر ـ فضا، معنی، ارتباطات و زمان که منظم گردند.  ها نظم داده  ها زمانی قدرتمندتر است که محیط اين مسئله در مورد انسان 

ساير افراد ديده شود. اين روابط  تواند به عنوان يک سری از روابط بین چیزها و ساير چیزها، چیزها و افراد، و بین افراد و  يعنی اينکه محیط می 
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  اند؛ آنها الگو و ساختار دارند؛ محیط مجموعه تصادفی از چیزها نیست. همچنین اين روابط عمدتًا ولی نه منحصرًا، فضايی هستند؛ افراد و منظم 

 شوند.  اشیاء با درجات مختلفی از جدايی در فضا و توسط فضا به هم مربوط می 

ها، از ريزی و طراحی در همه مقیاس های فیزيکی قلمروها نیز در نظر گرفت. در واقع برنامه ان به عنوان حالت توهايی را میچنین نظام

ها و تواند به عنوان نظم دادن فضا برای مقاصد مختلف براساس قواعد مختلفی که نیازها، ارزش گرفته تا ترتیب اثاثیه، می نواحی وسیع

آلی را در بردارند که معرف  کنند، ديده شوند. قواعد همچنین تصاوير ايده ام دهنده نظم را منعکس می ها يا افراد انجهای گروه خواسته

 تناسب )يا عدم آن( بین فضای فیزيکی و اجتماعی، مفهومی يا انواع ديگر، فضاها هستند.  

 « صحیح است. ۳ـ گزينه »۲۱

 شود. ها و رفتارها داده می معنی از طريق ...... به مکان 

 ( ساختاربندی ارتباطات۴ ( رفتارهای آيینی ۳ ( ساختاربندی فضا و زمان  ۲ نظام فضا ( ۱

 « صحیح است. ۴ـ گزينه »۲۲

 ای از روابط منظم در نظر گرفت که ......... دارد.  توان به عنوان زنجیرهمحیط را می  

 ختار ( الگو و سا۴ ( فضای فیزيکی و اجتماعی  ۳ ( اهداف مختلفی  ۲ ( درجات مختلفی ۱

 « صحیح است. ۱ـ گزينه »۲۳

 کنند.در متن بیان شده است که اکثر حیوانات با ...................... از يکديگر دوری می  

 ( دور شدن  ۴ ( پنهان شدن در يک مکان  ۳ ( دويدن به فاصله و مکانی دور  ۲ شان  بندی حرکات ( با زمان ۱

 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۲۴

 در واقع به ........ اشاره دارد.  "congruence"واژه 

 ( يک جلسه رسمی بزرگ  ۱

 ( مناسب بودن در موقعیتی خاص ۲

 ( نامناسب بودن در موقعیتی خاص که به طور ويژه۳

 ( اجازه برای انجام کاری مخصوصاً که توسط شخص موثقی داده شده باشد. ۴

 « صحیح است. ۲ـ گزينه »۲۵

 به معنای ...... است.   ritualizeبراساس تعاريفی که در جمله است،  

 ( انجام دادن کاری با روشی و الگويی يکسان۲ ها و الگوهای متفاوت  ( انجام دادن کاری به روش ۱

  ريزی يک طرح ( برنامه ۴  ( اجرا کردن يک مراسم ۳

 : 3متن 

 ندگی ساکنان شهر است.  ترين تمايز، میان شهرنشینی، فرآيند افزايش جمعیت شهر در جامعه، و شهرگرايی، روش زروشن

درصد و   ۵۲/ ۸درصد تا  ۳۱/ ۲کنند، ارقام از ( در نواحی شهری زندگی می ۲۰۰۱درصد در سال  ۸/۴7امروزه تقريباً نصف جمعیت جهان ) 

ا در  شدن روستاهدرصد در کشورهايی با درآمد متوسط و باال متغیر هستند. در اروپا و آمريکای شمالی، پس از مرحله اولیه صنعتی ۸/77

هايی تبديل شدند که سرمايه و در  اند. شهرها به مکان دارانه معموالً با هم برابری کرده شدن و شهرنشینیِ سرمايهمقیاس کوچک، صنعتی 

بینی کرد که اين امر موجب آمیخته شدن کارگران خواهد شد. بعدها در  ها متمرکز شدند و مارکس به درستی پیشنتیجه، کارگران در آن 

 زدايی پديدار شد. داری بسیار پیشرفته، شهرنشینیت، اقتصادهای منطقه تغییر کردند و در جوامع سرمايه قرن بیس

ای از مزايای شهرها کاستند، و تا حدی نیز به دلیل ترجیحات  های جادهمحرک اين مسأله تا حدی ترجیحات کارفرماها بود، چرا که شبکه 

يش ورود کاالهای تولیدی و رشد تقاضا برای خدمات، »شهر پساصنعتی« ظهور کرده است، و  خانوارها در مورد محل سکونت بود. با افزا

های چندملیتی و اند: از »شهر جهانی« )که ادارات مرکزیِ شرکت شان تمايز قائل شده مولفان میان شهرها بر اساس کارکردهای اقتصادی
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های متفاوت از لحاظ مداخله  ها و سنت پاتريک لی گالز، بر مبنای تاريخچهای. اخیراًها جای دارند( تا شهرهای کوچکِ حاشیهمالی در آن 

 دولتی، تقابلی را میان »شهر اروپايی« )غربی( و شهر آمريکايی مطرح کرده است. 

  شهرنشینی«، بر اساس اين فرض که غربشدن مرتبط نیست. اصطالح »بیش در کشورهای جهان سوم، شهرنشینی تا به اين حد با صنعتی 

شدنِ« موفق عرضه کرده است، به اين امر اشاره دارد که جمعیت شهرهای جهان سوم عموماً بیش از حدی است که  مدلی برای »مدرن 

 آن برآيد.  شان از عهده سطح اشتغال صنعتی

 صحیح است.  «۳ـ گزينه »۲6

 مبحث اصلی متن چیست؟  

 هرنشینیهای آن با ش( شهرگرايی به مثابه روشی برای زندگی و تفاوت ۱

 شهرنشینیزدايی و بیش( شهرنشینی۲

 ( شهرنشینی۳

 شدن ( شهرنشینی و مدرن ۴

 صحیح است. « ۱ـ گزينه »۲7

 بر اساس متن، شهرگرايی، روشی برای زندگی است که ساکنان شهر، آن را .......... . 

 ( رسیدن ۴ ( قدردانی کردن ۳ ( فروکش کردن ۲ ( اتخاذ کردن ۱

 صحیح است.  «۱ـ گزينه »۲۸

 توان استنباط کرد که ..........  از متن می  

 هاست. های تکنیکی آن( جمعیت شهرهای جهان سوم عموماً بیش از حد توانايی۱

 شدنِ غربی استوار است. ( در کشورهای جهان سوم، شهرنشینی بر مدل مدرن ۲

 ( مارکس، کارگران را به ترکیب شدن و مبارزه با تمرکز سرمايه فراخواند. ۳

 دانند. دگان عموماً شهر پساصنعتی، شهر جهانی، و شهر اروپايی را با هم مترادف می ( نويسن۴

 صحیح است.  «۱ـ گزينه »۲۹

 توان با .......... جايگزين کرد. « در پاراگراف دوم را می foresawفعل » 

 ( مداخله کردن ۴ ( اعالم کردن ۳ ( به تعويق انداختن۲ بینی کردن ( پیش۱

 است.  صحیح« ۲» ـ گزينه ۳۰

 « در پاراگراف سوم به چه چیزی اشاره دارد؟ theirsضمیر »

 ( سطح اشتغال صنعتی ۴ ( جمعیت شهری ۳ ( شهرهای جهان سوم ۲ ( کشورهای جهان سوم ۱

  پاسخنامه مباحث عمومی شهرسازی ایران  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۱

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 ت. « صحیح اس۲گزينه » -۳۲

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۳

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۴

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۵
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 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 ح است. « صحی۱گزينه » -۳6

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳7

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۸

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۹

 ۱6صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۰

 منبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۱

 ۴۲صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۲

 ۵۲صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۳

 ۵۲صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۴

 ۳صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۵

 ۵صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴6

 ۴۴صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴7

 6۴ص؛ منبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۸

 ۳صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۹

 ۱7۳منبع:علی مدرس،شهر و محیط زيست ؛ص

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۰

 ۱76منبع:علی مدرس،شهر و محیط زيست ؛ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۱

 منبع:علی مدرس،شهر و محیط زيست 

 « صحیح است. ۳» گزينه -۵۲

 ۲۲۳منبع:علی مدرس،شهر و محیط زيست ؛ص
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 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۳

 منبع:علی مدرس،شهر و محیط زيست 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۴

 منبع:علی مدرس،شهر و محیط زيست 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۵

 ۵۴منبع:علی مدرس،شهر و محیط زيست ؛ص

  شهری   پاسخنامه مبانی نظری معماری و طراحی  

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵6

 منبع: بحرينی؛طراحی شهری برای قرن شهری 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵7

 منبع: بحرينی؛طراحی شهری برای قرن شهری 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۸

 منبع: بحرينی؛طراحی شهری برای قرن شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۹

 منبع: بحرينی؛طراحی شهری برای قرن شهری 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۰

 منبع: بحرينی؛طراحی شهری برای قرن شهری 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۱

 منبع: بحرينی؛طراحی شهری برای قرن شهری 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۲

 منبع: بحرينی؛طراحی شهری برای قرن شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۳

 منبع: بحرينی؛طراحی شهری برای قرن شهری 

 « صحیح است. ۱» گزينه -6۴

 منبع: بحرينی؛طراحی شهری برای قرن شهری 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۵

 منبع: بحرينی؛طراحی شهری برای قرن شهری 

 « صحیح است. ۳گزينه » -66

 منبع: برانت فری؛طراحی شهری به سوی شکل پايدارتر 

 « صحیح است. ۴گزينه » -67

 منبع: برانت فری؛طراحی شهری به سوی شکل پايدارتر 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۸

 منبع: برانت فری؛طراحی شهری به سوی شکل پايدارتر 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۹
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 منبع: برانت فری؛طراحی شهری به سوی شکل پايدارتر 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۰

 منبع: برانت فری؛طراحی شهری به سوی شکل پايدارتر 

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۱

 احی شهری به سوی شکل پايدارتر منبع: برانت فری؛طر

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۲

 منبع: هدمن و يازوسکی؛ مبانی طراحی شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۳

 منبع: هدمن و يازوسکی؛ مبانی طراحی شهری 

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۴

 منبع: هدمن و يازوسکی؛ مبانی طراحی شهری 

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۵

 ازوسکی؛ مبانی طراحی شهری منبع: هدمن و ي 

 « صحیح است. ۳گزينه » -76

 منبع: هدمن و يازوسکی؛ مبانی طراحی شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه » -77

 ۲ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۸

 ۲ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۹

 ۲ها در شهرسازی؛ جلد : پاکزاد؛ سیر انديشهمنبع

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۰

 ۲ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 پاسخنامه تاریخ شهرسازی و معماری  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۱

ده نموده است. وی اولین بار اين واژه را دکتر پیرنیا اولین کسی در ايران است که از واژه »سبک« آگاهانه در کتب و مقاالت خود استفا  

 شناسی معماری ايرانی« بکار برده است. ای تحت عنوان »سبکدر مقاله ۱۳۴7در سال 

 منبع: سبک شناسی معماری ايران، پیرنیا 

 «صحیح است. ۱گزينه » -۸۲

 باشند.های امیر چخماق و شاه طهماسب از بناهای تاريخی شهر يزد می میدان  

 محمود: قواعد و معیارهای طراحی فضاهای شهری.  منبع:توسلی،

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۸۳

 گیری و دگرگونی دوره سلجوقیان در ايران با تحوالت دوران رنسانس در اروپا قابل مقايسه است. محسن حبیبی معتقد است که شکل   

 منبع: حبیبی،سید محسن: از شار تا شهر 
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 «صحیح است. ۲گزينه »  -۸۴

ايش جمعیت شهر تهران و پاسخگو نبودن ظرفیت کالبدی به نیازهای جمعیتی، در دوره قاجار حصارهايی که در دوره شاه  به دلیل افز  

 طهماسب اطراف تهران ساخته شده بود، تخريب گشت تا شهر بتواند توسعه و گسترش يابد. 

 منبع: حبیبی،سید محسن: از شار تا شهر 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۵

پردازد و به نقل  ب قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری از زبان مادام دياالفوا به تشريح میدان نقش جهان اصفهان میتوسلی در کتا 

نويسد: »به سادگی برای من مشکوف است که در دنیای متمدن امروز هیچ گونه بنايی وجود ندارد که بتواند از حیث وسعت و  از وی می

 قايسه با اين میدان باشد.« زيبايی و تقارن عمارات شايسته م

 منبع: توسلی، محمود : قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری 

 « صحیح است ۳گزينه » -۸6

هجری قمری شاهد ظهور سبک آذری در ايران هستیم. خصوصیات اين سبک در معماری استفاده از آجر قرمز، سنگ   ۱۱تا    7در قرون   

از کاشیآب شفاف در کاشی  باشد. همچنین رنگتراشیده و وجود سرداب می پوشاندن خارج گنبدها  براق، معرف  کاری و  کبود  های 

 ای عالی از معماری به سبک آذری است. باشد. مسجد کبود تبريز نمونهمعماری اين سبک می

 منبع: حبیبی،سید محسن: از شار تا شهر 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸7

اين اصول،  فضاهای شهری را بوجود میاصل    ۱۸بر طبق تفکرات شهرسازی مکتب اصفهان،    از میان  کثرت، وحدت،  اصل:    ۵آورند. 

 شوند. بخش فضاهای شهری شناخته میبه عنوان عامل هويت تجمع، تباين و تداوم

 منبع: توسلی، محمود : قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۸

ر شهرهای بزرگ شاهد بورس بازی شديد اراضی شهری هستیم. در اين دوره زمین به  در دوره محمدرضا شاه در ايران و بخصوص د 

 کرد. عنوان کااليی سودآور، عاملی است که جهت توسعه شهری را مشخص می

 منبع: مشهدی دهاقانی، تحلیلی بر برنامه ريزی شهری در ايران 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۹

ها برای مسائل دفاعی  ها و برای افزايش راهه است. دروازه دولت تهران در دوره حکومت افغاندروازه داشت  ۴تا قبل دوره صفويه تهران   

 و فرار ساخته شد. 

 منبع: پاکزاد، جهانشاه : تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران 

 «صحیح است. ۱گزينه » -۹۰
شد و شام غازانی نیز در اثر زلزله از بین اهلل به دست خان مغول تخريب  ربع رشیدی پس از مغضوب شدن خواجه رشید الدين فضل  

 رفت. 

 منبع: حبیبی،سیدمحسن : از شار تا شهر 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۱

 های بکارگیری مکتب اصفهان در ساير شهرهای ايران است. مجموعه گنجعلی خان کرمان يکی از بارزترين نشانه 

 منبع: حبیبی،سیدمحسن : از شار تا شهر 

 ح است. « صحی۴گزينه » -۹۲

ترين ای ساخته شدند. دارابگرد جالبدارابگرد و اردشیرخوره از شهرهای ايرانی بودند که قبل از اسالم و در دوره اشکانی به شکل دايره

 گذاری شد. شهری که به وسیله اشکانیان به شکل گرد و مدور پايه

 ای بر تاريخ شهرنشینی در ايران زاده، حسین : مقدمه منبع: سلطان

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۳
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اند. باروی شهر از نظر فرم کالبدی به دو صورت بوده: يا دارای فرم هندسی و منظم و از  در دروه سلوکیان شهرها دارای ارگ و بارو بوده

 کرده است. پیش طراحی شده بوده و يا از فرم غیر هندسی تبعیت می 

 ن منبع: پاکزاد،جهانشاه : تاريخ شهر و شهرنشینی در ايرا

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۴

 ايجاد قلعه، برج و بارو و خندق بر گرد شهرها در ايران باستان، نمادی از عامل دفاع و امنیت بوده است.  

 منبع: حبیبی،سیدمحسن : از شار تا شهر 

 « صحیح است ۴گزينه » -۹۵

 »خیاو« نام قديم مشکین شهر فعلی است.  

 «صحیح است. ۴گزينه » -۹6

 دوره سلجوقیانمربوط به  ساوه  مناره مسجد جمعه )جامع(    ترين مناره مسجدهای موجود در ايران است.امع ساوه، قديمیمناره مسجد ج 

عنوان يکی از به  ۱۵7 ثبت    شمارهبا    ۱۳۱۰دی    ۱۵، خیابان سلمان ساوجی، مسجد جامع واقع شده و اين اثر در تاريخ  ساوهاست و در  

اين مناره که از آجر و ساروج ساخته شده است، در خارج از محدوده بنای مسجد جامع قرار دارد.  .  به ثبت رسیده است آثار ملی ايران

ای بااليی  هباشد و در داخل آن پله هايی قرار دارد. قسمت پايینی اين مناره ساده بوده و قسمت متر می   ۳٫۵متر و قطر آن   ۱۴ارتفاع مناره  

متر بوده    ۳۰باشد. بر اساس مستندات تاريخی، اين مناره در ابتدا کامالً عمودی و دارای ارتفاعی بالغ بر  آن، مزين به نقوش آجری می 

، اين شهر به کلی تخريب شد و تنها چند اثر مستحکم باقی ماندند که  ۱۰۵۱است. در اثر سیل ناشی از طغیان رودخانه مزدقان در سال  

هنوز علت اصلی   .جامع و اين مناره از آن جمله هستند که اين مناره نیز در اثر سیل مايل شد و عمود بودن خود را از دست داد  مسجد

 .تخريب نیمه بااليی مناره مشخص نشده است

 در ايران  گیری شهر و مراکز مذهبیزاده،حسین: روند شکلمنبع: سلطان

 « صحیح است. ۱گزينه » -۹7

های و در بین محله  نائیناست. اين بنا درست در مرکز بافت تاريخی شهر   اصفهان  استاندر   نائینای باستانی در شهر  قلعهنارنج قلعه،   

 .ترين بنای شناخته شده در بافت تاريخی شهر نايین استالمسجد، کلوان، نوآباد واقع شده است و قديمیقديمی يعنی باب 

 منبع: کیانی، معماری و شهرسازی ايران به روايت تصوير 

 . «صحیح است۳گزينه » -۹۸

در دوره اسالمی به کسانی که نوعی پلیس مخفی بوده و به طور مخفیانه و دور از چشم حاکم و مأموران محلی اخبار مهم را به اطالع    

 شد. رساند، »بريد« گفته میپادشاه يا وزير اعظم می

 ای بر تاريخ شهرنشینی در ايران زاده، حسین : مقدمه منبع: سلطان

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۹

 بندی محوطه يا شبکه شطرنجی بوده است. ترين شیوه شبکهاز نظر شهرسازی در زمان اشکانیان، شهر گرگان دارای رايج

 ای بر تاريخ شهرنشینی در ايران زاده، حسین : مقدمه منبع: سلطان

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۰

عباس مسجد  شد اما در دوره بنیخود، داراالماره نیز محسوب میدر دوران متقدم تمدن اسالمی در ايران مسجد عالوه بر کارکرد مذهبی  

 به طور کامل از داراالماره جدا شد و مفاهیم فضايی کهندژ، شارستان و ربض از نو زاده شد. 

 منبع: پاکزاد،جهانشاه : تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۱

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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های میانی عمدتا و سر حدات، شارها دارای عملکرد نظامیـ بازرگانی و شارها در سرزمین  های مرزیدر دوره هخامنشی در سرزمین  

 بازرگانی بودند -دارای عملکرد کشاورزی

 منبع: حبیبی،سیدمحسن : از شار تا شهر 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۲

  ۴تا    ۱های  آمده است. اين سبک در سال  باشد که از تحول سبک پارتی بوجودهای شهرسازی دوره سامانی میسبک خراسان از سبک 

باشد. مسجد فهرج  واری میهای اصلی آن سادگی در طراحی، پرهیز از بیهودگی و مردم هجری قمری در ايران وجود داشت و ويژگی

 باشد. يکی از بناهای مهم به سبک خراسانی می

 منبع: حبیبی،سیدمحسن : از شار تا شهر 

 «صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۳

ويژگی مطرح شده از سوی ماکس وبر عبارتند از: برج و بارو، دادگاهی مستقل و دست کم برخوردار از قوانین داخلی مستقل، اتحاد  پنج 

در   که  است  معتقد  وبر  ماکس  برگزيده شهروندان.  کارگزاران  به دست  امور  اداره  قدرت  و  استقالل داخلی  و حداقل  نسبی  اشتراک  و 

 ای و يا مردمی شکل نگرفته است. ودفرمان حرفههای خ شهرهای ايرانی انجمن

 منبع: پاکزاد،جهانشاه : تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۴

با دشواری  را  ايران  دامداری و کوچخطر سیل و خشکسالی کشاورزی  به  را  بسیار همراه کرده و مردمان  نموده  نشینی تشويق میهای 

شمار  های آن امکان داشته است. وجود مراتع بیای در واحههای عظیم کوهستانی و تا اندازهها و شکافتنها در دره  است. يکجانشینی نیز

کرد، بلکه ايران را برای بسیاری از اقوام بیابانگرد به چراگاه تاريخ و مقصد نهايی آنها  نشینی و شبانی را تثبیت میها، نه تنها کوچدر کوه

ای که از هر نظر برای يکجانشینی مناسب بود، دشت لوزيانای باستان يا خوزستان امروزی در جنوب غربی  دشت گستردهتبديل کرد. تنها  

 زاگرس بود. 

 منبع: پاکزاد،جهانشاه : تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران 

 «صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۵

 باشد. می شطرنجیشهر دارای بافت نیشابور از شهرهايی است که در دوره ساسانیان شکل گرفته است. اين   

 منبع: پاکزاد،جهانشاه : تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران 

 پاسخنامه تحلیل فضاهای معماری و شهری 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰6

 منبع: کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰7

 منبع: کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۸

 منبع: کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۹

 منبع: کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۰

 منبع: کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری 



 خانه شهرسازان ایران   مروری بر رتبه های برتر

 

158 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۱

 اهای شهری منبع: کرمونا؛مکان های عمومی و فض 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۲

 منبع: کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۳

 منبع: کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۴

 منبع: کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۵

 ی عمومی و فضاهای شهری منبع: کرمونا؛مکان ها

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱6

 منبع: کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱7

 منبع: کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۸

 منبع: کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۹

 مونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری منبع: کر

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۰

 منبع: کرمونا؛مکان های عمومی و فضاهای شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۱

 . ۱منبع: بنتلی و همکاران؛ محیط های پاسخده؛ ص د، پاراگراف  

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۲

 . ۲77منبع: بنتلی، ای ين و همکاران؛ محیطهای پاسخده؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۳

 . ۹منبع: بنتلی، ای ين و همکاران؛ محیطهای پاسخده؛ ص 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۴

 . ۱۱۹منبع: بنتلی، ای ين و همکاران؛ محیطهای پاسخده؛ ص 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۵

 . 6۵و  6۴و 6۳منبع: بنتلی، ای ين و همکاران؛ محیطهای پاسخده؛ ص 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲6

 ۲ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲7

 ۲ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۸
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 ۲ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۹

 ۲شهرسازی؛ جلد ها در منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۰

۲ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه  
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 زبان عمومی وتخصصی 

PART A: Vocabulary 

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. 

Then mark the correct choice on your answer sheet. 

1- The camp location was chosen with careful and ……………..... thought. 

1) deliberate  2) disperse  3) mediocre  4) accelerate 

2- I happen to think his remarks highly ……………..... , which is why I have reproduced and 

appraised them here. 

1) perfidy  2) deceptive  3) pertinent  4) obscure  

3- They come to court to ……………..... their rights, not to exercise some form of consumer 

choice. 

1) convict  2) eliminate  3) assert  4) agitate 

4- He had a great love for his country and was a/an ……………..... reader of Persian and local 

history.  

1) arid   2) avid   3) scatter  4) amid 

5- They are laws because they are instructions given by a ……………..... authority, not because 

they are backed up by force. 

1) legitimate  2) crucial  3) repealed  4) reluctant 

6- He didn't just make a mistake on the date; this was understood when he told the story in 

……………..... detail. 
1) restricted  2) persistent  3) fallacious  4) elaborate   
7- We ……………..... our environment via our senses of smell, touch, taste, hearing, sight. 

1) deceive  2) clarify  3) acclaim  4) perceive   
8- Her natural gift of drawing is ……………..... from her work as well as her love of tone and 

color. 

1) tangible  2) evident  3) debilitate  4) arguable   

9- Government actions towards this new disease, in many ways, is even ……………..... people to 

believe in something that is not the case. 

1) encircling  2) consenting  3) deluding  4) exempting 

10- Supply and demand regulate nothing but the temporary ……………..... of market prices. 

1) finances  2) fluctuations  3) denouncement 4) advantage 

  

PART B: Cloze Passage 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each 

space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

What is a team, really? A team can be two or more people ………(11)……..... a single purpose or 

goal. Team members ………(12)……..... a different perspective on ………(13)……..... or even how 

to get there, but the essence of the goal remains the same. It’s these different perspectives your team 

members bring to the table ………(14)……..... give them value. Secondly, your team is meant to be a 

group of people that are not afraid to raise questions ………(15)……..... what is happening on the 

project. 

11) 1) which share 2) that sharing  3) who is shared 4) who shares 

12) 1) may have 2) should have had 3) should have  4) could have 

13)  1) which the goal is   2) what is the goal 

3) what the goal is   4) which are the goals 

14) 1) from  2) which  3) that   4) although 

15) 1) on  2) for   3) as   4) about 
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PART C: Reading Comprehension 

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best 

choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

PASSAGE 1: 

Urban morphology as a field of knowledge has grown substantially over the past two to three decades. 

This is evident not only in the major increase in the number of articles on this subject and the range of 

journals in which they appear but also in the increase in the number and size of conferences with 

urban morphological themes. Most of the major conferences, together with the initiation of the 

international journal “Urban Morphology”, have stemmed from the foundation in 1994 of the 

“International Seminar on Urban Form (ISUF)”—the first international organization of urban 

morphologists. This has also been the catalyst for the formation of numerous national and regional 

organizations devoted to this field. 

There has not, however, been a commensurate growth in the number of books on urban morphology. 

Indeed, it is hard to identify a single book in the English language that could readily be identified as 

an urban morphology textbook. This lacuna poses problems for students seeking a concise 

introduction to the field, as well as for researchers moving into urban morphology and seeking an 

economical review of its objects of investigation, concepts and methods. This deficiency has now 

been rectified by Vitor Oliveira, who is one of the foremost current contributors internationally to 

urban morphological research, writing and editing, and also one of a group of academics who have 

done most to shape ISUF in the course of the second decade of its existence. 

16- According to the passage, what is the main reason and catalyst of formation of conferences 

and different organizations devoted to urban morphology field of knowledge? 

1) International journal of Urban Morphology 

2) International Seminar on Urban Form in the 21st century 

3) The first international organization of urban morphologists 

4) Vitor Oliveira and his colleagues focusing on urban morphology  

17- Why does the author mention the name of “Vitor Oliveira” in paragraph 2? 

1) To introduce a scholar working rigorously on different subjects in different fields of science 

2) To provide a good example of a person preparing articles and books on urban morphology 

3) To name the first person who thought and discussed about urban morphology 

4) To give an example of a group of scientists who are working on urban morphology and the 

outcome is not rectified yet 

18- Which of the followings is NOT mentioned in the passage as an evidence of the increasing 

attention to the urban morphology field of study? 
1) Number and spectrum of articles and journals like Urban Morphology 

2) Vast and numerous conferences and foundation of ISUF 

3) Formation of various organizations in different levels of national and regional 

4) Large number of students seeking the urban morphology as a study area 

19- The underlined “this” in first paragraph is referring to: 

1) major increase 2) field   3) urban morphology 4) knowledge 

20- The word “commensurate” underlined in the first line of second paragraph is closet in 

meaning to: 

1) adequate  2) shortage  3) inconsistent  4) numerous 

PASSAGE 2: 

The urban world is dominated by a small number of centers that are the command and control points 

for global capitalism, the world’s dominant economic system. Such centers are distinguished not by 

their size or their status as capital cities of large countries, but by the range and extent of their 

economic power. They are the locations for the key individuals, institutions and organizations that 

manage, manipulate, dictate and determine the formation and reproduction of capitalism across the 

world. These attributes give such cities a disproportionate and exceptional importance, so that they 

occupy dominant positions in the global urban hierarchy. So pre-eminent is their status and so 
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powerful and pervasive are their influences that many analysts argue that they merit designation as 

world cities. 

Global economic importance and connectivity are the key criteria for world city status. Most 

observers today, taking their lead from the ideas of Friedmann (1986), see world cities as the 

decision-making and control points for the world economy. World cities are distinguished by their 

roles as sites for the accumulation and concentration of capital and as places from which its 

distribution and circulation are organized and managed. 

The presence of large numbers of members of the transnational corporate and producer service class 

means, it is argued, that world cities have a distinctive sociology that is expressed in terms of 

occupation, income and ways of life of their residents. They are places of social polarization, which 

may be conceptualized as “dual cities” or “divided cities”. However, one argument is that social 

inequalities are no greater in world cities than in other major cities and, in many cases, are probably 

no more pronounced today than they were in the past. 

21- What could be the best title for the passage above? 

1) Urban world and new economic situation 

2) World cities as the main actors in urban world 

3) Social and economic inequalities in contemporary urbanism 

4) Global economics and urban change 

22- According to the passage, what is the main feature of the centers of command and control in 

urban world? 

1) Their size and dimension and their area 

2) Their status in a country and the location point 

3) Their limitation of economic situation and capital 

4) Their economical ability to address the global capitalism 

23- According to the passage, what is Friedmann idea about world cities? 

1) These cities are the commanding point and main decision-maker for global economic 

2) These cities are taking the lead from the other scholar ideas about world economic situation 

3) He recognizes global economic importance and connectivity as two main criteria 

4) He distinguishes between accumulation and circulation in world cities 

24- The underlined word “they” in paragraph 3 is referring to: 

1) cases  2) major cities  3) social inequalities 4) world cities 

25- What is the author attitude in the passage above? 

1) ambivalent  2) informative  3) critical  4) supportive 

PASSAGE 3: 

New Urbanist doctrine emphasizes the importance of diversity in neighborhoods, yet New Urbanist 

practice offers few strategies that directly support diversity. New Urbanism supports diversity chiefly 

by encouraging the provision of a range of housing prices and housing types in each community. The 

implicit idea is that residential proximity will bring people of diverse ages, races, and incomes into 

daily interaction. In suburban “greenfield” settings, supporting diversity involves accommodating 

lower middle- or working-class residents in what are essentially middle- or upper-middle-class 

neighborhoods. Recommended housing options include single-family homes, town homes, grannie 

flats, and accessory apartments. In contrast, in HOPE VI public housing renovations, supporting 

diversity involves attracting middle-income professionals to stigmatized and marginalized poor 

communities. Here, too, subsidized, rental, and ownership units of various types are recommended. 

New Urbanism further attempts to support diversity by addressing the functional and psychological 

needs of the minority or in-moving population. For example, in upscale communities, New Urbanists 

argue that less mobile and lower- income residents are served by creating a center for the community 

to include higher density, more affordable housing near mixed uses and public transportation 

facilities. In public housing renovations, New Urbanists seek to reassure middle-class professionals by 

promoting safety, such as by carefully screening tenants and by adopting defensible space strategies 

(e.g., breaking up superblocks, assigning public space to individual households, etc.). 
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26- What does the passage mainly discuss? 

1) New urbanism and its goals regarding social and economical uphold of a community 

2) New urbanism goals in theory and practical strategies 

3) Different housing systems according to variety of needs 

4) Juxtaposition of different elements in a New Urbanist city 

27- All of the followings are mentioned in the passage as a strategy for involving middle-class in 

the public housing renovation projects EXCEPT: 

1) Increasing safety 

2) Increasing permeability by using small blocks 

3) Assigning public space to private users 

4) Carefully questioning the users 

28- Which of the followings is NOT mentioned in the passage as a strategy for supporting 

diversity? 

1) Providing HOPE IV for social integration in housing renovations 

2) Providing wide range of housing type 

3) Considering a variety of house prices in each community 

4) Addressing functional needs by providing a high-density center for low income 

29- It could be inferred from the passage that: 

1) Greenfield settings are more expensive than other areas in development 

2) Grannie flats and single-family housing have so many similar elements 

3) Different ownership methods don’t have any effect on diversity 

4) In encouraging diversity, New Urbanism has a balance between theory and practice 

30- Why author mentioned “defensible space strategies” in the passage? 

1) To remind that there is close connection between Oscar Newman and New Urbanists 

2) To show strategies for bringing safety into different communities and housing projects 

3) To demonstrate strategies and solutions for supporting diversity in public housing renovations  

4) To contrast between different ideas addressing diversity in variety of communities 

ران مباحث عمومی شهرسازی ای    

 کارآمد ترین سیستم شبکه آبرسانی کدام مورد است؟ -31

 شاخه ای (۴ ( مختلط ۳ ( انشعابی۲ حلقوی ( ۱

 کدام گزینه از معایب سیستم آبرسانی حلقوی به شمار نمی رود؟-32

 (افت فشار در طول مسیر ۲ گران بودن   (۱

 آب (محاسبات پیچیده قطر لوله و فشار ۴ (باال بودن تعداد شیرهای مصرفی ۳

 در کدام یک از انواع سامانه های شبکه ای در هنگام بارندگی خفیف آب باران وارد شبکه های فاضالب ر می گردد؟ -33

 سامانه ناحیه ای(۴ ( سامانه نیمه ترکیبی۳ ( سامانه ترکیبی۲ سامانه مجزا (۱

 در کدام یک از الگوهای شبکه فاضالب امکان احداث یک تصفیه خانه وجود دارد؟-34

 بادبزنی (۴ ( تقاطعی ۳ ( عمودی ۲ شعاعی (۱

 کدام یک از شبکه های زیر تاسیسات و تجهیزات زیربنایی نمی باشند؟-35

 (شبکه جمع آوری تصفیه و دفع پسماندها ۲ (شبکه آبرسانی ۱

 (مراکز فعالیت های صنعتی و تولیدی۴ (شبکه توزيع و نگهداری مواد غذايی۳

 ورد ویژگی های خاص قنات در ایران درست می باشد؟کدام یک از گزینه های زیر در م-36

 (طول قنات ها در ايران متفاوت و برخی بیش از هفتاد کیلومتر است. ۱



   

 

165 

 (عمق مادرچاه در قنات های ايران مختلف است و عمیق ترين مادرچاه در ايران قنات قصبه گناباد مشهد است. ۲

 لیتر در ثانیه آبدهی داشته است.   ۹۰۰حدود  (غنی ترين قنات ايران، قنات شاهرود می باشد که در ۳

 (همه گزينه ها درست می باشد. ۴

 کدام گزینه نقش باد در برنامه ریزی شهری را به درستی بیان می کند؟-37

 (عامل تعیین کننده در جهت گیری توسعه شهر، فرم گیری و جهت يابی فضايی و فرم بندب فضاهای مسکونی می باشد. ۱

 لبدی شهر و شرايط زيست تغییر ايجاد می کند. (باد بر فضاهای کا۲

 (باد در شکل يابی عناصر معمارانه شهر و تنظیم شرايط محیطی موثر می باشد. ۳

 (همه گزينه ها درست می باشد. ۴

 است؟ "سیاست"کدام گزینه معرف تعریف-38

 انجام رسد.   (فرمان،دستور و محتوی تصمیمات و اقداماتی است که منطبق بر قاعده ی منطقی شرطی به۱

 (تصور آنچه که می تواند به مثابه خواسته و نتیجه غايی، تصور شدنی باشد. ۲

 (نتیجه ای برآمده از تالشی انديشیده و خالقانه در مسیر رسیدن به هدفی مشخص ۳

 (گروهی از اقدامات که راه گروهی و محتملی را در خدمت تصمیم سازی شکل می دهد. ۴

 های آماده سازی زمین صحیح نمی باشد؟ کدام گزینه در خصوص طرح -39

 (اين فعالیت معموال در اراضی متعلق به دولت اتفاق می افتد۱

 معمول شده است   6۴(انديشه آماده سازی زمین برای سکونت فعالتی جديد بوده است و از سال ۲

 (آماده سازی زمین نوعی شهرسازی اجرايی به شمار می رود. ۳

 اجرايی کردن طرح های پیشین است.  (آماده سازی زمین در حقیقت۴

 تغییر چهره شهر تهران در زمان قاجار ابتدا در قالب کدام عناصر شهری صورت گرفته است؟ -40

 (تخريب برج و باروهای قديمی ۲ (تک بناهای عمدتا شاهی ۱

 (خیابان کشی ۴ (گسترش شهر به بیرون  ۳

 انی(تدوین می گردد؟ کدام یک از اسناد مکمل طراحی برای طرح های موضعی)مک-41

 دستور کار (۴ (چارچوب توسعه ۳ (ضوابط طراحی ۲ راهنمای طراحی  (۱

 کدام گزینه معرف فرایند آماده سازی زمین است؟ -42

 ( مکان يابی،تهیه طرح،امکان سنجی واگذاری ۲ (مکان يابی،تهیه طرح،تسطیح و اجرا۱

 اجرا و واگذاری (مکان يابی،تهیه طرح، ۴ (تهیه طرح ،تسطیح،اجرا و واگذاری ۳

پیشنهاد انتقال کاربری های نظامی از داخل محدوده شهر به خارج آن در کدام طرح صورت پذیرفت و چه پیشنهادی برای  -43

 اراضی جایگزین آن مطرح گردیده است؟ 

 فضای سبز-( طرح جامع دوم تهران ۲ فضای سبز -(طرح جامع اول تهران ۱

 ورزشی -جامع دوم تهران ( طرح ۴ ورزشی -( طرح جامع اول تهران۳

 نخستین باغ وحش یا مجمع الوحوش در ایران در کدام دوره تاسیس گردید؟ -44

 مظفرالدين شاه قاجار(۴ (ناصرالدين شاه قاجار۳ (احمدشاه قاجار۲  (محمدشاه قاجار۱

 کدام گزینه در ارتباط با -TCD45)طرح جامع تهران( نادرست است؟ 

 هرک های جديد برتانیايی بدون توجه به اهداف اجتماعی آن ها استفاده شده است. (در اين طرح از مفاهیم طراحی ش۱
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 استفاده شد.   ۲۰و برنامه ريزان قرن  ۱۹(در اين طرح از ايده ها و نظريات هاوارد به عنوان نقطه تالقی دو خط میان آرمان گرايان قرن ۲

 آرمانی و اجتماعی متمرکز شده است. (در توسعه شهرک های اقماری تهران، هدف اصلی بر دستیابی اهداف ۳

 (ديدگاه حاکم بر اين طرح مبتنی بر نظامی سلسله مراتبی برای تقسیمات شهر بوده است. ۴

 مهمترین کارکرد پایدار مداری شهرسازان چیست؟ -46

 ینش سیاسی ب (۴ هدایت سازمانی  (۳ مدیریت نظارت  (۲ ای  رشته رهیافت میان (۱

 ملل متحد برای کاربری فضای سبز چقدر است؟ سرانه توصیه شده سازمان-47

۱) 12 -7 ۲) 25 -20 ۳) 35 -25 ۴) 40 -30 

تخریب حصار و برج و باروهای قدیمی و احداث حصار و دروازههای جدید در شهر تهران در زمان کدام پادشاه صورت  -48

 گرفت؟ 

 ه قاجارمظفرالدين شا(۴ (ناصرالدين شاه قاجار۳ فتحعلی شاه  (۲ آقا محمدخان  (۱

های دانشی توسعه، لباس معنی داری به تن نماید و با هنجارها و اصول   های مردم به مفاهیمی که در شاخه تبدیل دیدگاه "-49

 تعریف کدام واژه است؟  "کلی توسعه هم زبانی پیدا کند

 سیاست اجرایی (۴ هدف عملیاتی  (۳ هدف کالن  (۲ انداز چشم (۱

های   زیست، توسعه خیابان برداری از یک دانشگاه رایگان درباره محیط ک به فقیران جامعه، بهرهها برای کم بازیافت زباله-50

 باشد؟   های ابتکاری در زمینه پایداری در کدام شهر می شهروندمداری از جمله برنامه

 آستین تگزاس  (۴ سیوانا (۳ تاکسون آريزونا  (۲ کوريچیبا  (۱

 باشد؟  ریزی پایدار نمی افع بلندمدت برنامهها و من کدام گزینه از جمله دیدگاه-51

 حذف مقررات و انتظارات دست و پا گیر توسعه متداول  (۱

 تأکید بر رويکردهای متکثر در مسیر سازندگی پايدار (۲

 های پراکنده و هدايت آنها در مسیر سازندگی پايدار  بازنگری برنامه (۳

 هیچکدام  (۴

 توسط چه کسی و با چه عنوانی مطرح شد؟  مفهوم شهر پرتراکم برای اولین بار -52

 شهر عمودی / پائولو سولری  (۲ شهر عمودی / هگزاناکیس  (۱

 دوکسیادس  /شهر ـ منطقه ( ۴ شهر معاصر / لوکوربوزيه ( ۳

 ی کریدور مجهز شکل گرفته است؟ کدام یک از الگوهای نوشهرسازی توسط ایده-53

TND۱) ی شهری  شده ريزی توسعه واحدهای برنامه لگویا  (۲  توسعه نوسنتی محالت مسکونی 

TOD۳ )الگوی واحدهای همسايگی (۴  ونقل عمومی توسعه مبتنی بر حمل 

 بندی کدام موارد هستند؟ های منطقه نامه چهار مقوله مهم در آیین-54

 تراکم، کاربری، ارتفاع، حجم  (۲ تراکم، کاربری، ضوابط، ارتفاع  (۱

 فرم، تراکم، کاربری، حجم ( ۴ اع فرم، ضوابط، کاربری، ارتف( ۳

 رابطه تراکم ساختمانی با کدام مورد به شکل مستقیم نیست؟-55

 درآمد و اعتبارات دولتی  (۲ متوسط درآمد خانوار در شهر  (۱

 قیمت نسبی مسکن  (۴ نرخ مالکیت اتومبیل ( ۳
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  مبانی نظری معماری و طراحی شهری 

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟-56

 دايی بخش های سرويس دهنده و سرويس شونده نزد های تک و لويی کان پررنگ است. ايده ج  (۱

 آيزنمن جز پنج معمار پست مدرن سفید بود که بعدها در سبک فولدينگ و پرش کیهانی پرکار بود.  (۲

 مرکز گردهمايی کلمبس اثر آيزنمن ساختمان شاخص سبک ديکانستراکشن بود.  (۳

 عار معماران سبک پرش کیهانی بود. از ش  "بیشتر متفاوت است" (۴

 ست؟ کدام یک از خصوصیات اصلی عصر رنسانس نی -57

 فردگرايی  (۴ واقع گرايی  (۳ عملکردگرايی  (۲ انسان گرايی  (۱

 چه کسی نخستین بار از بتن به عنوان مصالح معماری استفاده کرد و کدام معمار استفاده از بتن را به نهایت زیبایی رساند؟-58

 فیلیپ جانسون -آگوست پره (۲   میس وندروهه -ف لوس آدول (۱

 لوکوربوزيه -آگوست پره (۴ میس وندروهه -لويی سالیوان (۳

 کدام معمار قرابت دارد؟ "برج چند منظوره "برج هزاره توکیو توسط چه کسی طراحی شده و با انگاره -59

 لوکوربوزيه   -نورمن فاستر (۲ لوکوربوزيه -سزار پلی  (۱

 سنت الیا-نورمن فاستر (۴ سنت الیا  -سزار پلی  (۳

چه کسی نظریات جدید علمی و فلسفی را وارد معماری کرد و پایه گذار معماری پرش کیهانی شد و بخش الحاقی موزه یهود  -60

 برلین در این سبک اثر کیست؟ 

 فرانک گهری -لیبسکیند (۲ فرانک گهری -فرانک گهری (۱

 لیبسکند -نکزچارلز ج (۴ فرانک گهری -چارلز جنکز (۳

 کدام یک از موارد زیر بر معماری دیکانستراکشن مترتب نیست؟ -61

 مفهوم اکنونیت  (۲ تقابل های دوتايی (۱

 فرم نرم و منعطف و تمايل به افقی گرايی (۴ ابهام،تناقض و چند معنايی بودن (۳

Crystal Palace( صحیح نیست؟ کدام گزینه در ارتباط با قصر بلورین)-6۲  

 فاده از اجزا پیش ساخته( است۱

 پوشش سقف بصورت سنتی با قوس نیم دايره (۲

 با وجود گلخانه بودن در آن گل نگهداری نمی شده است.  (۳

 ساخته شده است.  ۱۸۵۱توسط جوزف پاکستون و در سال  (۴

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟-63

 ( جهان مدرن برخواسته از باورهای عقلی و انسانی مداری است. ۱

 مدرنیسم وضعیت و حالتی است که در تاريخ اتفاق افتاده و نوعی نگرش به هستی و زندگی است.  (۲

 در عصر مردن، انسان به عنوان نماينده عقل و انديشه محور همه چیز است.  (۳

 همه گزينه ها صحیح می باشند.  (۴

 ب مربوط به کیست؟کیفیت بی زمان و کیفیت بی نام و پایه گذار مطالعات بصری رفتاری به ترتی-64

 وايت -آلدوروسی -الکساندر  (۲ ويلیام وايت-کوين لینچ-آلدوروسی (۱
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 اپلیارد-آلدوروسی -الکساندر  (۴ اپلیارد-الکساندر -آلدوروسی (۳

 افراطی ترین ایده شهر فشرده کدام مدل می باشد؟ -65

 شهر مرکزی  (۴ کهکشان سکونتگاه ها  (۳ شهر اقماری  (۲ شهر ستاره ای  (۱

فرض یکسان بودن جمعیت و وزن معیارها، کدام گزینه به ترتیب ساختارهای کالن شهری را از سطح پایداری کمتر به بیشتر   با-66

 معرفی می کند؟

 شهر مرکزی -شهر خطی-شهر اقماری (۲ شهر اقماری -شهر ستاره ای -شهر مرکزی  (۱

 ر منطقه ای شه -شهر اقماری -شهر ستاره ای (۴ شهر ستاره ای -شهر اقماری-شهر خطی  (۳

 از نظر سای پامیر تصور دهنی از یک شهر واال و بزرگ از چه نشات می گیرد؟ -67

 کیفیت قلمرو های همگانی(۲ شکل و عملکرد قلمروهای همگانی (۱

 کمیت قلمرو های همگانی (۴ عملکرد و معنای قلمروهای همگانی (۳

 نی مرکز شهر دانست؟ کدام دسته از اصول را می توان به عنوان اصول باز آفری -68

 (آفرينش پیوندهای عملکردی/تشوبق فشردگی/ساختن يک سامانه هويتی مثبت۱

 آفرينش يک ساختار سازمان دهنده/تاکید بر کیفیت باال/اطمینان از تداوم بصری و عملکردی  (۲

 بهبود تنوع کاربری/ايجاد تنوع و جذابیت/فراهم نمودن آسايش (۳

 بت/فراهم نمودن آسايش/ايجاد تنوع و جذابیت ساختن يک سامانه هويتی مث (۴

 کدام یک جز اصول کلیدی باز آفرینی مراکز شهری نیست؟ -69

 باال بردن سهولت دسترسی  (۴ مناسبات بصری شاخص  (۳ ايجاد تراکم توسعه  (۲ تشويق فشردگی  (۱

 مراکز شهری سرزنده متناسب است؟ برگزاری مراسم و فستیوال ها در مراکز شهری بیش از همه با کدام اصل باز آفرینی-70

 باال بردن سهولت دسترسی (۲ ساختن يک سامانه هويتی مثبت (۱

 ايجاد توازن فعالیت ها  (۴ آفرينش پیوند عملکردی  (۳

 کدام یک جز مولفه های مصنوع شاخص های هویت شهر نیست؟ -71

 مولفه های ساختاری جغرافیايی(۲ تک بناهای شاخص شهری  (۱

 منظر عمومی  (۴ کانونی و نقطه ای شهری   شاخص های (۳

 مهم ترین شرط هویت مندی کدام است؟ -72

 فرهنگ  (۴ تداعی (۳ بازشناسی  (۲ تشخص (۱

 ؟باشندنمی کدام گزینه در مورد نمادها صحیح  -73

 ( نمادها در فرهنگی مفروض ثابت و شناخته شده  و بین عموم و طراحان مشترک بوده است. ۱

 ت و نه مشترک هستند. ( نمادها نه ثاب۲

 ( نمادها تک آوايی هستند. ۳

 اين چند معنايی هستند. ( نمادها تناظر يک به چند دارند و بنابر۴

 گردد؟در طراحی محیط »ارتباطات« و »معنی« به چه چیزی بر می -74

 گردد. المی از محیط به مردم بر میگردد، در حالی که »معنی« به ارتباط ک( »ارتباطات« به ارتباط کالمی و غیرکالمی مردم بر می۱

 گردد. گردد، در حالی که »ارتباطات« به ارتباط کالمی از محیط به مردم بر می( »معنی« به ارتباط کالمی و غیرکالمی محیط بر می۲

 گردد. ( هر دو به ارتباط کالمی و غیرکالمی به مردم بر می۳
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 گردد. ( هر دو به ارتباط کالمی از محیط به مردم بر می۴

 یک از افراد زیر میزان بداعت یک خبر را از طریق فرمول محاسبه کرده است؟ کدام -75

 زوکر  (۴ آبراهام مولس  (۳ جیمز جی گیبسون (۲ ای.جی.بوريگ( ۱

 یک از عوامل زیر بر محصوریت فضا تأثیرگذار نیست؟ کدام -76

 میزان پیوستگی جداره ( ۲ رنگ جداره ( ۱

 شکل مصالح کف ( ۴ کف نسبت عرض جداره به ( ۳

 های شناختی را چه گویند؟ توانایی فرد برای بیان موضع خود نسبت به محیط از طریق نقشه  -77

 هنجارسازی  (۴ خوانايی (۳ ادراک  (۲ يابی فضايی جهت ( ۱

حی به طراحی بنا گیری در مورد ابهاماتی که در ترجمه برنامه طراای از اصول که معماران را در تصمیم منظور از »مجموعه  -78

 کند« چیست؟وجود دارد، راهنمایی می 

 تئوريهای عملکردی ( ۴ تئوريهای هنجاری ( ۳ مبانی نظری معماری ( ۲ تحلیل فضاهای شهری ( ۱

 ها، پیش از اجرای آنها است.حل................ کوششی برای ابداع راه  -79

 ( طراحی ۴ ( هنجارسازی ۳ گذاری ( هدف۲ گیری( تصمیم ۱

 ( چیست؟ under design) "زیر طراحی "-80

 ناپذير و ارائه جزئیات در طرح طراحی انعطاف( ۲ پذير و عدم ارائه جزئیات در طرح طراحی انعطاف (۱

 ۳و   ۲موارد ( ۴ ها طراحی ساختارگرا و عدم توجه به فرم( ۳

 تاریخ معماری و شهرسازی 

 را به خود جلب کرده بود؟ « کنزو تانگه» نظر ها،کدام موضوعات از مفاهیم مورد بحث متابولیست -81

 ( ارتباطات، فضا، کارکردها۲ ( فضا، مکان، ارتباطات ۱

 نگاری، مکان ( کارکردها، طبیعت۴ نگاری، فرهنگ، اقتصاد( طبیعت۳

 زمان بود؟ م، با کدام رویداد سیاسی هم 839بازسازی شهر تبریز بعد از زلزله  -82

 ( شکوفايی حکومت طاهريان در خراسان۲  یستان( آغاز حکومت صفاريان در س۱

 ( آغاز حکومت سامانیان در ماوراءالنهر و شرق سرزمین ايران ۴  عباس در آذربايجان و قفقاز( پايان حکومت بنی۳

 ؟آیدنمی ی شهر قرون وسطایی به حساب دهندهکدام مورد، از عناصر و اجزای اصلی تشکیل  -83

 خیابان و ساير فضاهای تردد ( ۴ کلیسا ( ۳ بازار  (۲ کاخ ( ۱

 سابقه ی شهرسازی بر اساس طرح از پیش اندیشیده در ایران به چه دورانی باز می گردد؟  -84

 ( پیش از اسالم۲ ( قاجار                                                             ۱

  ( صفوی ۴              ( پهلوی                                                ۳

به دنبال رشد سریع شهرنشینی و سرمایه گذاری کالن در نفت و پتروشیمی، کدام شهر به عنوان اولین شهر جدید در تاریخ  -85

 معاصر ایران بعد از شهر آبادان ساخته شد و این شهر در چه منطقه ای قرار داشت؟

 ( شهر دوگنبدان، منطقه ی گچساران۲                 ( شهر مسجد سلیمان، منطقه ی جهانگیری         ۱

 ( شهر دوگنبدان، منطقه ی سربندر ۴ ( شهر خوزستان، منطقه ی سربندر                                  ۳
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 .................. بود. آشکارترین تاثیر بحران اقتصادی و سیاسی که پس از سقوط امپراتوری روم دامنگیر اروپا شد .................. و..-86

 ها فروپاشی صنعت و کارخانه (۱

 های گوناگوناز بین رفتن بهداشت و شیوع بیماری (۲

 از بین رفتن تاريخچه و کتب مرجع شهرسازی  (۳

 خرابی شهرها و پراکندگی ساکنان آنها (۴

 کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟ -87

 های قرون وسطی نوشت. را در وصف کتدرال "تدرال سفید بودزمانی که ک"جین جیکوبز کتاب خود به نام  (۱

 ها رشدی افقی داشتند. محالت قرون وسطايی کم تراکم بودند و خانه (۲

 کنند. سه ويژگی تداوم،پیچیدگی و يکنواختی طبیعت اساسی شهرهای قرون وسطايی را معین می  (۳

 ر داشت. سن مارکو مرکز سیاسی شهر ونیز در مصب گراند کانال قرا (۴

 هر یک از تعاریف زیر مربوط به کدام واژه است؟ -88

 کرد. های مسکونی را فراهم میالف(معبری که دسترسی به مجموعه 

 بست قرار داشت. ب(در سلسله مراتب ارتباطی پس از بن

 ج(در سلسله مراتب ارتباطات شهری کوچکترين سلول بافت سنتی است. 

 ساباط-گذر -( گذر۴هشتی             -کوچه-( گذر۳ساباط             -گذر -کوچه (۲هشتی          -کوچه-کوچه (۱

-دهی آن در واقع نظمباشند و نظمهای خاص محیط زیست مصنوع میهای زیستی نمونهبنا بر دیدگاه او شهرها و سایر مجتمع-89

 دهی چهار عامل فضا، مفهوم، ارتباط و زمان است. 

 ( گدس ۴( انگلس                         ۳( راپاپورت                          ۲     ( جیکوبز                     ۱

 های زیر در نزدیکی کدامین شهر امروزی واقع شده است؟هر یک از تپه-90

 تپه موشکی-تپه چشمه علی -تپه سگزآباد-تپه زاغه-تپه حصار

 ری -مرودشت-دامغان-دشت قزوين-( شهرستان قزوين۱

 مرودشت -کاشان-شهرستان قزوين-ندامغا-( کاشان۲

 مرودشت     -ری-دشت قزوين-شهرستان قزوين-( دامغان۳

 ری   -کاشان-دامغان-دشت قزوين -( روستای گیسوند۴

 موضوع اصلی دومین کنگره سیام چه بود؟  -91

 یالیستی شهرهای سوس (۲ شهرسازی حمل و نقل مبنا                                                        (۱

 روش های منطقی استقرار بنا     (۴ ( مسکن حداقل                                                                      ۳

 گذار از کدام دوره ی تاریخی، دلیل اصلی تراکم دهکده های مسکونی در منطقه خوزستان بوده است؟ -92

 کشاورزی به شهرنشینی  (۲                                                  روستانشینی به شهرنشینی              (۱

 کشاورزی ديم به آبی  (۴ بیابان گردی به کشاورزی                                                               ( ۳

سازان، نشان دهنده پیشرفت فنی و مرکز یابی  وجود آثار مربوط به صنعتگران حرفه ای همچون سفالگران، فلزکاران، مجسمه    -93

 هزار سال قبل است؟  5تا  4کدام شهر ایرانی در 

 شهداد  (۲ گودين تپه                                                                                       (۱

 سیلک (۴                                  شهر سوخته                                                   ( ۳
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 ای طراحی شد؟باشد. این شهر در چه دورهتصویر ذیل نقشه شهر سامرا می -94

  ( پیامبر )ص(  ۱

 ( عمر بن خطاب ۲

 ( منصور خلیفه عباسی۳

 ( معتصم خلیفه عباسی۴

 

  

 

 بندی در محیط اسالمی را چه کسی بنیان نهاد؟ اولین نظام منطقه -95

 ( شیخ بهايی۴ ( پیامبر )ص( ۳ ( منصور خلیفه عباسی۲ عمر بن خطاب ( ۱

 های زیر نادرست است؟ کدام یک از گزینه-96

 تپه به وجود آمد. ( نخستین نیايشگاه سربسته در گودين۱

 گرد يعنی اردوگاه پارسیان.( پارسه۲

 ر داشت. ( نقطه ثقل حکومت سلوکیان در غرب زاگرس و منطقه خاور نزديک)سوريه( قرا۳

 ( واژه خشتر امروزه به معنی شهر است.  ۴

 ؟است  از کجا بوده  گرفته  الهام شار« مادی »  اولین  -97

 اربیل  (۴ النهرين بین های تپه  ـشهر (۳ و موهنجودار (۲ بابل  ( ۱

 ؟ استیک از عبارات زیر صحیح کدام -98

 کردند. هايشان استفاده میهای برقی در طرحبرها و پلهها از باالها و خیابانها به جای کوچه( متابولیسم۱

 رفت از مشکالت شهرسازی و معماری سیام بوده است. هايی که ارائه داد، برون( هدف آرکیگرام از طرح۲

 ( الگوی حرکتی و جابه جايی مردم دغدغه اصلی آرکیگرام بود. ۳

توسط آرکیگرام پاسخی بود برای کاستن از فشارهای اقتصادی به بازار  های کپسولی ارائه شده  ( شهر متحرک رون هرون و آپارتمان۴

 زمین. 

 علمی داشت؟   -های زیر رنگ و بوی نظری یک از دوره شهرسازی کدام   -99

 ( قرون وسطی ۴ ( روم ۳ ( رنسانس۲ ( يونان۱

 های زیر در خصوص میادین قرون وسطایی نادرست است؟ یک از گزینهکدام -100

 کردند، ولی به شکل مربع بیش از اشکال ديگر نزديک بودند. دين قرون وسطايی از فرم هندسی خاصی تبعیت نمی ( با آن که میا۱

 شدند. های عمومی و مهم نیز بر روی محور تقارن ساخته نمی( میدان در اروپای قرون وسطی، متقارن نبوده و حتی جنبه۲

های عمومی  داد و چهره اصلی میدان به ساختمان هايشان تشکیل میتاجر و مغازه  های شهروندان ی میدان را خانه( تنها بخشی از جداره۳

 اختصاص داشت. 

 ( شکل میدان قرون وسطايی بیش از آن که از رويکردی نظری ناشی شده باشد، پیرو نیازهای عملی ساکنان خود بود. ۴

 ؟شهر است کدام به روبرو متعلق نقشه -101
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 ( ونیز ۱

 ( وين۲

 ردام( آمست۳

 ( پراگ۴

 

 

 ی باروک صحیح نیست؟کدام گزینه در ارتباط با شهرسازی دوره -102

 ی کاخ، اراضی فئودال و مناطق مسکونی شهروندان تشکیل شده بود. شده بود که از سه بخش عمده( شهر باروک، شهری از پیش طراحی۱

 رفته بودند. ( شهر کلیتی بود که همه اجزاء و عناصر آن در خدمت آن قرار گ۲

 های متفاوت را به روشنی از يکديگر باز شناخت. شد پاره( شهر حاصل يک نوع انسجام منطقی میان اجزاء بود و در آن می۳

 بايستی بیننده را مقهور سازد. ( شهر می۴

 ؟ بیان نشده استتفاوت شهرسازی در دوران رنسانس و باروک در کدام گزینه صحیح  -103

های کوچک  های قديم شهر پیوند خورده و دخل و تصرف به صورت جراحیهای جديد شهری به قسمت انس قسمت( در دوران رنس۱

شدند و دخل و تصرف  های نوين به صورت مجزا ساخته میبوده؛ در حالی که در دوران باروک بدون توجه به بافت قديم شهر قسمت

 بوده است. های وسیع های قديم به شکل گسترده و با جراحیدر بافت

 کرد؛ در حالی که در شهرسازی رنسانس محدوديت قدرت وجود داشت. ( قدرت استبدادی از شهرسازی باروکی حمايت می۲

 ( شهرسازی باروکی در فرانسه، آلمان و بريتانیا رواج داشت و شهرسازی رنسانس در روسیه و ايتالیا ۳

 که شهرسازی رنسانس از سکون برخوردار بود.  ( شهرسازی باروک دارای شکوه و حس پويايی بود؛ در حالی۴

 ؟ باشدمییک از عبارات زیر صحیح کدام -104

از ورود بادهای مزاحم  ( آرمان۱ با هشت مرکز و يک مرکز اصلی بود  شهر هشت ضلعی وايتروويوس که دارای هشت بخش مختلف 

 نضامی مناسبی برخوردار نبود.  -نمود، اما از امتیاز دفاعیجلوگیری می

 دانست و بر لزوم نورگیری و هوای آزاد و کافی در شهر تأکید داشت. ( آلبرتی ديدگاه نظامی در ساخت شهرها را مردود می۲

 شهر خود »اسفور تسیندا« شیوه جديد مهندسی رزمی را به نمايش گذاشت و در شهرسازی نظامی پیشرو بود. ( آنتونیو فیالرته در آرمان۳

نوا در قالب پادگانی نظامی با فرمی نه ضلعی و میدان مرکزی  شهر او پالمابود که در دوران رنسانس آرمان( اسکاموتسی نخستین کسی  ۴

 شش ضلعی جامه عمل پوشید. 

 یک از محالت قدیم تهران واقع شده است؟ »پارک شهر« در کدام-105

 ( دولت ۴ ( چال میدان ۳ ( سنگلج ۲ ( عودالجان ۱

 تحلیل فضاهای معماری و شهری

 سطح مطالعاتی در کدام مرحله از مراحل گرد آوری و تنظیم اطالعات صورت می گیرد؟   3یا  2تدقیق محدوده در  -106

 ( مرحله دوم ۲ مرحله اول  (۱

 مرحله چهارم  (۴ ( مرحله سوم ۳
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 ...... ارائه می گردند؟بر اساس طرح ها و سیاست های باال دست ...... و ..... و با توجه به امکانات و محدودیت ها ....... و . -107

 راهبردها،آلترناتیوها  –( اهداف کالن، اهداف خرد ۲ اهداف خرد،سیاست ها –اهداف کالن،راهبردها  (۱

 راهبردها،سیاست ها –اهداف کالن، اهداف خرد  (۴ اهداف خرد ،اهداف کالن  –( سیاست ها ،راهبردها ۳

 آلترناتیو ها ........  -108

 ان اما در شکل رسیدن به اهداف متفاوتند. در محتوا و روش يکس( ۱

 ( در محتوا يکسان اما در شکل رسیدن به اهداف متفاوتند. ۲

 ( در روش يکسان اما در شکل رسیدن به اهداف متفاوتند. ۳

 در محتوا يکسان اما در روش و شکل رسیدن به اهداف متفاوتند.  (۴

 آمده است؟ عبارات صحیح تعاریف زیر به ترتیب در کدام گزینه  -109

مسیر های اصلی ممکن    –منازل مطلوب و مقدور میان راه    –تفسیر اجرايی اهداف خرد    –تدوين مسیر اقدامات برای رسیدن به هدف  

 دقیق ترين، ملموس ترين، واضح ترين و بدون ابهام ترين عبارت عملی و قابل اجرا  –برای رسیدن به هدف  

 ضابطه –سیاست -اهداف خرد  –تصمیم–( راهبرد۲ ه ضابط -اهداف خرد–تصمیم–راهبرد–( سیاست۱

 ضابطه –راهبرد  -اهداف خرد –سیاست –( تصمیم۴ ضابطه  -اهداف خرد–سیاست –راهبرد–( تصمیم۳

 چه چیزی پویایی طرح را در طول زمان تضمین می کند؟   -1110

 ( اهداف کالن ۲ سیاست (۱

 ضابطه  (۴ ( تصمیم ۳

 ی است برای کنترل اقدامات؟ کدام یک از ابزار زیر ، ابزار -111

 ( دستورالعمل طراحی شهری ۲ چهارچوب طراحی شهری ( ۱

 ( ضوابط طراحی شهری ۴ ( راهنمای طراحی شهری ۳

 از دید کرمونا فرآیند طراحی شهری در چه زمینه هایی مورد بررسی قرار می گیرد؟  -112

 اجتماعی -بازار   –محلی  –جهانی ( ۱

 اجتماعی -نظارتی  –محلی  –( جهانی ۲

 اجتماعی -بازار   –محلی  –( جهانی ۳

 نظارت  -بازار   –محلی  –جهانی  (۴

 یک از عبارات زیر صحیح نیست؟ کدام -113

 بینی است.ساعته الگوهای فعالیت و استفاده از فضا کمتر قابل پیش ۲۴( در يک جامعه ۱

 افزايند. فضاهای شهری میکنند بر خوانايی زمانی ( عناصری از فضا که گذر فصول را معرفی می ۲

 دهد. دهد و ارتباطات اجتماعی را افزايش میساعته فردگرايی را در جامعه کاهش می ۲۴( جامعه ۳

 اند. زمانهای تک عملکردی و فضاهای تک مقصودی، تک( از ديدگاه کريتزمن، ساختما۴

 ست؟ های قدیمی نی یک از موارد زیر جزء دالیل و توجیهات حفظ بافتکدام -114

 های پايداری ( بحث ۴ های متنوع ( حضور کاربری ۳ ( حفظ منابع طبیعی ۲ تجاری  -های اقتصادی( ارزش۱

 ای برای گذشته است؟ یک از رویکردهایی زیر بیانگر مفهوم آیندهکدام -115

 ( حفظ بنا همراه با زمینه۲ بنا ( حفظ تک۱

 های قديمی نگهداری بافتهای حمايت  (۴ ( حفظ بنا همراه با زمینه و منظر شهری ۳
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 عبارت »تغییرات وسیع و گسترده باید تدریجی و در طول زمان شکل گیرد.« بیش از هر چیزی به کدام مفهوم اشاره دارد؟  -116

 ( پیوستگی در مکان ۲ چهارچوب زمانی تغییرات  (۱

 مديريت زمان در فضای عمومی  (۴ ( مديريت تغییرات ۳

 باشد؟ ه جزء طرق انطباق محیطی عملکردهای یک ساختمان توسط لینچ مطرح شده است؛ نمییک از موارد زیر ککدام -117

 ( فراهم آوردن امکانات ارتباطی بیش از حد معمول  ۱

 ( ايجاد امکان توسعه فضا از درون و يا بیرون۲

 ( جداسازی عوامل و عناصر ساختمانی که امکان تغییر در طول زمان را بايد دارا باشد. ۳

 هم کردن توانايی مقابله با تغییرات ( فرا ۴

 گیرد؟ فضایی که نتوان آن را به راحتی اشغال کرد، در کدام گروه از فضاهای مطروحه توسط فالستی قرار می -118

 آور (فضای ترس ۴ ( فضای خاردار ۳ ( فضای سخت ۲ ( فضای لغزنده ۱

 از عناصر کالبدی زیر است؟ یک مهمترین جنبه از تصور ذهنی مردم نسبت به شهر، شامل کدام -119

 ( حوزه ۴ ( نشانه ۳ ( راه ۲ ( گره ۱

 یک از عوامل زیر بستگی دارد؟ های شهری به کدامتقویت خوانایی در گره  -120

 های مجاور های جاری در ساختمانهای مواصالتی و سطح سازگاری فعالیت ( نقش کارکردی خیابان۱

 های مواصالتی گره و نقش کارکردی خیابان ( میزان محصوريت ۲

 های مجاور و میزان عبور عابرينهای جاری در ساختمان( سطح سازگاری فعالیت۳

 های اطراف گره ( میزان محصوريت گره و سطح گوناگونی کاربری۴

 یک از معیارهای کیفی طراحی شهری به طور بارز مورد توجه قرار گرفته است؟در مرکز پمپیدو، کدام -121

 ( نفوذپذيری بصری ۴ ( تناسبات بصری                         ۳ ( غنای حسی                          ۲                 ( رنگ تعلق       ۱

 باشد؟تر مییک از کیفیات عنوان شده، ملموسدر شکل زیر وجود کدام  -122

 
 ( رنگ تعلق ۴ ( غنای حسی بصری                   ۳        پذيری مقیاس خرد           ( انعطاف۲ ( گوناگونی                         ۱

 باشد؟کدام گزینه نادرست می  -123

 نمای خیابان يا میدان زمانی مطلوب است که: 

 ( يکنواخت و يکدست باشد. ۲ ( دارای نظم باشد. ۱

 ( دارای مقیاس، نسبت و تناسب درست باشد. ۴ ( دارای وحدت و ترکیب باشد. ۳

 دهد؟ دیم، قرار گرفتن مراکز محالت در مسیر گذرهای اصلی چه خصوصیتی را به وضوح نشان میدر بافت ق -124

 ( تناسب فضايی۴ ( هماهنگی فضايی۳ ( وحدت فضايی۲ ( نظم فضايی ۱

 آید؟ یک جزو فضاهای شهری در فرهنگ ایرانی به حساب نمی کدام  -125
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 ام کد ( هیچ ۴ ( حیاط عبوری مساجد ۳ ( چهار سوق۲ ( تکیه ۱

 ی ساخت کالبدی بخش قدیمی شهرهای ایران چیست؟عمده  ویژگی -126

 ( اصل پیوستگی فضايی ۲ ( اصل محصورکردن فضا۱

 ( اصل سادگی۴ ( اصل محرمیت ۳

 میالدی به بعد بیشتر به کدام گزینه نزدیک است؟  70های شهری دهه جو حاکم بر نظریه -127

 گ ( به رسمیت شناختن شهر بزر ۲ ( شهرستیزی۱

 گرايی( شهرستیزی و کیفیت۴ ( تأکید بر مسائل کمی و عملکردگرايی۳

 ای سنتی چه مزیت و عیبی دارد؟ مسیرهای تنگ در محله  -128

 يکنواخت  -مراتبی( سلسله۴ عدم خوانايی  -( پرکشش۳ دسترسی  -( محصوريت۲ نفوذپذير  -پذير ( انعطاف۱

 این جمله از کیست؟  -129

ی کوتاهی میان گذشته و  ی خود امیدهایی داریم، اکنون، همیشه لحظه کنیم و برای آینده گذشته زندگی می»از آنجایی که ما در 

 آینده است.« 

 ( جان راسکین ۴ ( کالین رو ۳ ( کامیلو سیته۲ ( لوکوربوزيه ۱

 داند؟ چه کسی بطن طراحی کنونی را یک حرکت کند ضد شهری می  -130

 ۳و   ۱( موارد ۴ يچارد هدمن ( ر۳ ( اسکار نیومن ۲ ( جین جیکوبز ۱
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱

 « صحیح است. ۳گزينه » -۲

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵

 « صحیح است. ۴گزينه » -6

 « صحیح است. ۴»  گزينه-7

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۰

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۱

 « صحیح است. ۱گزينه »-۱۲

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۳

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۴

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۵

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱6

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱7

 صحیح است. « ۴گزينه »-۱۸

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۹

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۰

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۱

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲۲

  « صحیح است. ۱گزينه »-۲۳

 « صحیح است. ۳گزينه »-۲۴

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۵

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲6

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲7

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۸

 یح است. « صح۱گزينه »-۲۹

 « صحیح است. ۳گزينه »-۳۰

  پاسخنامه مباحث عمومی شهرسازی ایران  

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۱
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 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران. 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۲

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران. 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۳

 در ايران. منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۴

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران. 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۵

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران. 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳6

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران. 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳7

 ای شهری در ايران. منبع: بهزادفر؛ زيرساخت ه

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۸

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۹

 . 66منبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی،ص

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۰

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۱

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۲

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۳

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۴

 . « صحیح است۳گزينه » -۴۵

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴6

 . ۱7صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴7

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۸

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۹

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۰

 .   ۹صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۱

 .  ۴۹صشهرسازی پايدار ؛ منبع: کوين کريزک،آيین 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۲

 . ۳۲منبع: عزيزی، محمدمهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۳

 . ۳۳منبع: عزيزی، محمدمهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ ص
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 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۴

 . ۳۴منبع: عزيزی، محمدمهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۵

 . ۱۱7منبع: عزيزی، محمدمهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ ص

  پاسخنامه مبانی نظری معماری و طراحی شهری   

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵6

 . ۱۹۵صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵7

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۸

 . ۵۲صاری معاصر غرب؛ منبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معم

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۹

 . ۱۵۵صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۰

 . ۲۱۲صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۱

 . ۱۸6ص منبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۲

 . ۳۲صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۳

 . ۲۲صمنبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۴

 ۹۵ص : گلکار؛آفرينش مکان پايدار؛ منبع

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۵

 . 66برانت فری؛طراحی شهری به سوی شکل پايدارتر،ص  منبع:

 « صحیح است. ۴گزينه » -66

 . 7۹منبع: برانت فری؛طراحی شهری به سوی شکل پايدارتر،ص 

 « صحیح است. ۲گزينه » -67

 . ۱۳۰صمنبع: سای پامیر؛ آفرينش مرکز شهری سرزنده؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۸

 . ۲6صنده؛ منبع: سای پامیر؛ آفرينش مرکز شهری سرز

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۹

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۰

 . ۳۲صمنبع: سای پامیر؛ آفرينش مرکز شهری سرزنده؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۱
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 « صحیح است. ۱گزينه » -7۲

 منبع:بهزادفر، هويت شهر 

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۳

 . ۵۱۱صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 صحیح است.  «۱گزينه » -7۴

 . ۱۲۹صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۵

 . ۸صمنبع: گروتر؛ زيبايی شناسی در معماری؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -76

 « صحیح است. ۱گزينه » -77

 . ۱۵۴منبع: لنگ، جان؛ آفرينش نظريه معماری؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۸

 . ۱۹نظريه معماری؛ ص منبع: لنگ، جان؛ آفرينش

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۹

 . 6۴منبع: لنگ، جان؛ آفرينش نظريه معماری؛ ص

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۰

 . ۳۹۰(؛ ص۳ها در شهرسازی )جلد  منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه
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 زبان عمومی وتخصصی 

PART A: Vocabulary 

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. 

Then mark the correct choice on your answer sheet. 

1- Women's status in most traditional societies was clearly ……………..... to that of men. 

1) apparent  2) surpass  3) inferior  4) precede  

2- These systems are inseparable and ……………..... to the problem of designing a school. 

1) opposite  2) disruptive  3) intolerable  4) intrinsic 

3- Quantum mechanics is one of the top two most ……………..... ideas in the history of physics. 

1) promoted  2) profound  3) pitfall  4) devised 

4- They have considerable difficulty ……………..... stairs, and so you may find them in 

elevators. 

1) enormous  2) summit  3) descending  4) conforming   

5- Her dad's efforts to ……………..... her to buy a computer have come into no results. 

1) persuade  2) delight  3) dormant  4) strike 

6- He sadly added that it was the current transport minister who was a/an ……………..... to 

further progress. 

1) obstacle  2) milestone  3) advent  4) copious 

7- For junior officers to become senior good officers, they must ……………..... the necessary 

virtues and skills. 

1) proceed  2) initiate  3) resent  4) acquire 

8- It appears that Hugh Parliament has about ten strong ……………..... for the six positions. 

1) apexes  2) contenders  3) commitments  4)notions 

9- in past years we didn't ……………..... enough funds to infrastructure maintenance. 

1) intrigue  2) devise  3) allocate  4) distinguish   

10- She was ……………..... , just different to the girls he had taken vague interest in before. 

1) peculiar  2) rigorous  3) shallow  4) frail 

 

PART B: Cloze Passage 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each 

space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

………(11)……..... the novel coronavirus began spreading throughout China in January, it has 

reached 104 additional countries and infected 109,577 people globally. So far, 3,809 people 

………(12)…….....  from COVID-19. To contain community outbreaks, countries have taken drastic 

measures ………(13)…….....  travel restrictions and are now contemplating audience-less sport 

matches. 

Amid widespread panic, online misinformation has thrived. For example some websites have claimed 

………(14)…….....  hot baths and hand dryers can kill the virus. Some people have even placed face 

masks on their dogs, ………(15)…….....  the fact that pets like cats and dogs likely can’t spread the 

virus to humans. 

11- 1) nevertheless 2) however  3) since  4) from the time 

12-  1) have died reportedly   2) has died reportedly 

 3) have been dying reportedly  3) has been died reportedly 

13- 1) such  2) like   3) like as  4) but such as 

14- 1) which  2) although  3) because  4) that 

15- 1) in spite  2) despite  3) because of  4) although 

 

PART C: Reading Comprehension 
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Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best 

choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

PASSAGE 1: 

Many Islamic cities are cultural descent of the Sumerian cities of ancient Mesopotamia. Morris (1972) 

distinguishes between original and later urban form determinants of Islamic cities. Original 

determinants include not only the topography, climate and construction materials (all three of a 

‘natural world’ origin), but also the absence of orthogonal grids, of legislation in the sense of a 

formally codified civil law, of aggrandizement and considerations of civil aesthetics, and of social 

segregation. Later determinants comprise the urban guidelines contained in the Qur’an and the 

Hadiths (the sayings of the Prophet) that together form the basis of the Shari’a, the Islamic Holy Law 

which covers all aspects of the public and private, communal and personal lives of the Muslims. 

Morris (1972) distinguishes three types of Islamic cities based on their origin: urban settlements of 

organic growth (exemplified by Erbil, ancient Arbela), cities of Graeco-Roman planned origins which 

were taken over by the Muslims as their empire expanded (for instance, Aleppo or Damascus); and 

third, new cities founded in conquered lands by the Muslims armies (for example, Baghdad or Tunis). 

The defensive system of an Islamic city differed little from that of the medieval European city (pre-

artillery), and included a relatively simple wall, strengthened by towers, with defensive additions at 

the gates. With few exceptions, the Kasbah (the citadel of the ruling elite) was positioned against or 

astride the city wall, a characteristic seemingly inherited from ancient Mesopotamia, that was in 

direct contrast to Western European form where the citadel was in the center. 

All elements of urban form of the Islamic city were influenced by the Shari’a. The intricate street 

system, determined by the aggregation of residential buildings, was mainly composed of two types of 

streets: the thoroughfares, allowing passage of two laden camels; and the cul-de-sac, with a more 

limited width, allowing passage for one laden camel. In this system of extremely narrow streets, the 

presence of a square, facing a mosque or comprising a market, would be an exceptional public space 

element. 

16- What is the passage mainly about? 

1) History of Islamic city in different time periods 

2) Elements of form and morphology of Islamic cities 

3) Comparison between Islamic city and European medieval cities 

4) Definition of different elements in Islamic city 

17- All of the followings are mentioned in the passage as an urban form determinant of Islamic 

city EXCEPT: 

1) Natural determinants such as topography, weather and available materials 

2) Not using orthogonal disciplined grids for the access network 

3) Urban guidelines reflected in holy writings and sayings 

4) considerations of social segregation 

18- What is the main difference between two type of streets in the intricate network of Islamic 

city? 

1) The preferences of camels and their riders to pass through 

2) The complexity in the form of one and the orthogonal shape of another 

3) The physical capacity of each to pass through in terms of traffic 

4) The connection between these street types and wider urban spaces like squares 

19- What does the word “astride” in paragraph 2 mean? 

1) in front of  2) adjacent  3) through  4) middle 

20- Which of the following descriptions is true about Kasbah? 

1) This is a building which the elites of society inhabit 

2) In all Islamic cities, this is located against the city wall  

3) This is one of the defensive elements of Islamic city 

4) This element exists in European cities analogously 

PASSAGE 2: 
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The roles played by the institutions of global capitalism, their geographical concentration, and 

transport and telecommunications are well illustrated by the rise of Tokyo as a world city. In contrast 

to London and New York, Tokyo was a late entrant into the world city league. Up to the 1930s Japan 

was a bipolar country, with Tokyo and Osaka competing for national preeminence. Significant 

investments were made at the time in colonies and other territories in eastern Asia and it was 

imperialist aspirations that were responsible for Japan entering the Second World War. Defeat and 

subsequent occupation gave rise to a geographical restructuring in the form of a concentration of 

economic activities around Tokyo, which laid the foundations for national and subsequently world 

city status. During and immediately after the war many Osaka-based industrial corporations relocated 

their headquarters to Tokyo as the center of political power, as did many non-Tokyo banks. A similar 

trend occurred in higher education and research, such that the University of Tokyo emerged as the 

dominant educational institution. The fact that research-led microelectronics is the leading sector in 

the national economy meant that Tokyo became the principal manufacturing center in Japan.  

Tokyo became a world city as a consequence of the trans-nationalization of Japanese commercial 

capital that was generated through manufacturing. In the early post-war period Japan’s foreign 

investments were aimed primarily at securing raw materials, such as oil, wood and pulp, for domestic 

industrial production. After about 1970 capital exports were liberalized and gave rise to two distinct 

waves of capital investment. The first was in factories in nearby Asian and Pacific countries with low 

labor costs, in order to manufacture electronic components and semi-conductors. The second was in 

advanced western economies, including the USA, in the form of plants through which Japanese 

electrical goods and cars could be imported and assembled. 

21- What is the organization of the information in the passage? 

1) A problem is stated and solutions are provided 

2) An Issue is raised and examples are given for solidifying it 

3) Effect is defined and causes are discussed 

4) A concept is introduced and followed chronologically  

22- According to the passage, what are the role players in Tokyo globalization? 

1) Emergence, concentration and communication of institutions of global capitalism 

2) Geographical and topographical features of Tokyo which are similar to other world cities 

3) Contrast between Tokyo, London and New York according to their league time 

4) Technological transportation which well illustrates the Tokyo social and global capital 

23- According to the passage, which of the followings could be estimated as the beginning of 

Tokyo movement towards becoming a world city? 

1) 1930s  2) 1950s  3) Before World War II 4) 1970s 

24- According to the passage, what was the main reason that Tokyo wins the competition from 

Osaka? 

1) Imperialist aspirations in Japan before world war 

2) Geographical restructuring and the concentration of economic activities 

3) Defeat in the World War and subsequent occupation 

4) Relocation of industrial corporation headquarters  

25- The word “preeminence” underlined in the first paragraph is closet in meaning to: 

1) concurrence 2) superiority  3) receding  4) popularity 

PASSAGE 3: 

There is a need for spatial planning systems and practices to “renew”. This is because of the changes 

taking place in the social, economic, cultural and political contexts, not only because of the pace of 

these changes, but also because of the challenges of bureaucracy, inflexibility, and the lack of 

innovativeness inherent in traditional planning. Most spatial planning grows out of recognition that a 

place finds itself confronted with a problem or other inadequacy, or else out of challenges that arise 

and that need to be addressed. Without this impetus, hardly any political will or sense of urgency can 

be generated to drive change. Experience teaches us that it is much more difficult to generate or 

sustain change in successful situations where everything is seen to be satisfactory, which is why 
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business has developed concepts, such as total quality management that are centered on the notion of 

continuous improvement as a means of generating challenges internally. Governments could learn 

from this concept and adapt it to their needs. Indeed, if we go on emphasizing the planning enterprise 

as a purely regulatory and problem-solving practice, it may lose its creative possibilities for structural 

change. I use the term structural change to describe those innovative changes that contribute to the 

more sustainable, qualitative, just and open places. 

26- What is the author orientation towards current spatial planning system? 

1) critical  2) indifferent  3) sarcastic  4) appraisal 

27- Which of the followings is NOT mentioned in the passage as a need for renewing the spatial 

practice system? 

1) Changes in the social, economic and cultural contexts 

2) The rapidness of changes in different dimension of context 

3) The relation between traditional system and the modernist physical determinism 

4) The challenges regarding bureaucracy and innovation deficiency  

28- The word “its” underlined in the passage refers to: 

1) practice  2) regulatory  3) planning enterprise  4) change 

29- Why does the author use the term “renew” as a requirement for spatial planning systems? 

1) To provide an example of one thing that needs to be renewed regarding new spaces and different 

dimensions of them 

2) To assert that the traditional spatial planning system is not responsive to the contemporary contexts 

3) To contrast between the traditional and contemporary challenges 

4) To show the deficiency of modern spatial planning system rather than traditional one 

30- All of the followings are mentioned in the passage as the places quality which are the outcome of 

structural change mentioned by the author EXCEPT: 

1) qualitative  2) sustainable  3) just  4) innovative   

  مباحث عمومی شهرسازی ایران  

 کیفیت کلیدی فضاهای همگانی کدام است؟  4از نظر کاتلین مدن -31

 همه شمولی  -آسايش اقلیمی -خوانايی -(کنش پذيری ۱

 آسايش اقلیمی  -اجتماع پذيری -ری (همه شمولی، کارکرد پذي ۲

 اجتماع پذيری  -کنش پذيری  -تصوير ذهنی خوب -(دسترس پذيری ۳

 خوانايی -همه شمولی   -دسترس پذيری -(اجتماع پذيری۴

 در حال حاظر رویکرد مدیران شهری به طرح های شهری در ایران چگونه است؟ -32

 مبنا -( مشارکتی۴مبنا                          -( انضباط۳                        مبنا  -( اجتماع۲منشا                        -( مکان ۱

 های سیام بطور ویژه مطرح و بررسی شد؟موضوع تامین مسکن حداقل در کدام یک از کنگره -33

 ( پنجمین ۴ ( چهارمین۳ ( دومین ۲  ( اولین۱

 ک شوند؟ورودی شهرها اساسا نباید به کدامیک از موارد ذیل در -34

 ای (  حوزه۴ای                         ( دروازه۳ای                            ( نقطه۲(داالنی                             ۱

الگوی توسعه کدامیک از شهرها به جهت پایداری، مناسب برای شهرهایی متوسطی است که هیچگونه منبعی برای راه اندازی  -35

 جدید نداشته و قصد شروع از صفر را دارند است؟ یک برنامه کامال 

 (سانتامونیکا ۴(سیاتل                       ۳( المپیا                                  ۲(چاتانوگا                                         ۱

 مل زیر است؟   بیشترین عامل در موفقیت یک مکان به عنوان یک فضای همگانی در کدامیک از عوا  -36
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 (  همه شمولی ۴(هويت مداری                ۳(  شکل کالبدی فضای عمومی           ۲(مديريت                                 ۱

 دهد؟عکس روبرو دفع پسماند جامد را به کدام روش نشان می  -37

 ( سطحی۲ای                            (ترانشه۱

 ( ساحلی ۴                   (سراشیبی        ۳

 

 

 

 

 ؟ کدامیک از افراد زیر برای برداشت رفتار مردم در فضاهای شهری هنرمشاهده را به اوج دقت در برداشت رساند-38

 ( ويلیام وايت۴(ثیل                               ۳(جک نسر                              ۲(يان گل                         ۱

کدامیک از شهرسازان زیر بر ضرورت ساخت پروژه های کوچک مقیاس در کناره پروژه های بزرگ مقیاس برای افزایش  -39

 ؟    احساس تعلق مردم به فضا تاکید دارد

 ( اسکار نیومن۴( الکساندر                               ۳( کاتلین مدن                         ۲( يان گل                              ۱

 بطور اخص در کدام قانون بصورت جامع به بحث مدیرت پسماند مواد جامع توجه شده است  -40

 قانون شهرداری ها  -۱۳۳۴(  ۲قانون شهرداری ها                                           -۱۲۸6( ۱

 حقوق شهروندی  -۱۳۹۵( ۴مجلس شورای اسالمی                                      -۱۳۸۳( ۳

 به مدل مکان پیشنهادی دکتر بهزادفر کدامیک از گزینه ها اشاره دارد؟-41

 کارکرد  -هويت  -فضا -( معنا ۲ذهن                                         -هويت  -ريخت -( کارکرد۱

 فضا -کارکرد   -ختري  -(  ذهن۴ريخت                                          -ذهن  -معنا -( کارکرد۳

-های آن بر مبنای پیشطبق ضوابط ایران، طرحی که به منظور تدوین برنامه و تعیین جهات گسترش شهر و تأمین نیازمندی -42

 شود، چه نام دارد؟ های الزم تهیه میبینی

 ( جامع شهری ۲  ( تفصیلی شهری ۱

 سازی زمین ( آماده۴ ( ايجاد شهرهای جديد ۳

 ران بر روی خندق و دیوار شمالی یک حصار احداث شده است؟کدام خیابان ته-43

 ( انقالب ۴ ( اکباتان ۳ ( طالقانی۲  ( کارگر ۱

 ها، کدام است؟ترین الگوی شبکه فاضالب در شیب دامنه تپهمناسب-44

 ( عمودی ۴ ( بادبزنی ۳ ( تقاطعی ۲  ای ( پهنه۱

 آید؟ب میکدام فرد از پیشگامان تبیین مبانی بصری در شهر به حسا-45

 ( کوين لینچ ۴ ( جان لنگ ۳ ( پل زوکر ۲ ( گوردن کالن ۱

 یک از عناصر زیر بر محور طولی میدان نقش جهان انطباق دارد؟کدام-46

  اهلل و عالی قاپو ( مسجد شیخ لطف۲  ( مسجد امام و سر در قیصريه۱

 ( حمام شیخ بهايی و چهلستون ۴ ( عالی قاپو و سر در قیصريه ۳

 بندی خدمات روستایی بر اساس مقررات شهرسازی ایران و از کل به جز کدام است؟راتب سطحسلسله م-47



   

 

187 

 ( منظومه، مجموعه، حوزه ۲  ( منطقه، ناحیه، دهستان۱

 ( حريم، محدوده، بافت ساخته شده ۴ ( شهرستان، بخش، دهستان۳

.....« برای اولین بار در متن کدام قانون تصریح و »تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده -48

 تصویب گردید؟

 ۱۳6۸( قانون احداث شهرهای جديد ۱

 ۱۳6۲های صنعتی ايران مصوب اسفند  شهرک ( قانون تاسیس شرکت۲

 ۱۳۵۳( قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن و شهرسازی ۳

 ۱۳6۸جمهوری اسالمی ايران  ( قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی۴

 پذیر است؟ ها امکان ها و محل استقرار آنبا کدام ماتریس، ارزیابی سازگاری بین کاربری-49

 ( سازگاری۴ ( ظرفیت ۳ ( مطلوبیت ۲ ( وابستگی۱

 ها« صحیح است؟ کدام عبارت، در ارتباط با »چاه -50

  زند. می های نیمه آرتزين آب با فشار از دهانه چاه بیرون (در چاه۱

 های نشتی سطح آب پیش از برداشت، همتراز با سطح آب زيرزمینی مجاور آن است. (در چاه۲

 تر از سطح آب زيرزمینی مجاور چاه است. های آرتزين سطح آب پیش از برداشت پايین( در چاه۳

به  ( در هر سه دسته چاه۴ نیاز  آرتزين و نیمه آرتزين برای استخراج آب،  پمپاژ مصنوعی آن  های نستی، 

 وجود دارد. 

شورای عالی شهرسازی   21/3/1386های فرسوده شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند، مطابق مصوبه تراکم پایه در بافت-51

 و معماری ایران چند درصد تعیین شده است؟ 

۱)6۰ ۲)۱۲۰ ۳)۱۸۰ ۴)۲۴۰ 

 وبرو است؟ در حال حاضر بهبود مدیریت شهری در ایران با چه مشکلی ر-52

  های اقتصادی اجتماعی الزم  ( فقدان زير ساخت۱

 ها و نهادهای ذی مدخل در امور شهرها ( تداخل وظايف سازمان۲

 ( ناکارآمدی و ضعف قوانین و مقررات شهرسازی در کشور ۳

 ها و نهادهای دولتی در اداره امور شهرها  ( محدود شدن مفهوم مديريت شهری به تقسیم وظايف سازمان۴

 ها کدام دو خیابان در تهران کشیده شد؟  به دنبال تصویب نقشه خیابان-53

 خرداد  ۱۵  -( سپه۴      خیام  -( بوذر جمهری ۳    سپه  -( جباخانه قديم۲   امیر کبیر   -( خیام۱

 شود؟های کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران توسط کدام نهاد بررسی می سیاست-54

 ی شهر ( شورا۲  ( وزارت کشور ۱

 ( شورای عالی شهرسازی و معماری ايران ۴  ( وزارت مسکن و شهرسازی ۳

 هدف زیر مربوط به کدام طرح است؟ -55

 ی کشور ...«  های جديد، پیشنهاد شبکه شهری آيندهيابی برای گسترش آينده شهرهای موجود و ايجاد شهرها و شهرک »مکان 

 ( طرح آمايش سرزمین ۲  ( طرح جامع سرزمین  ۱

 ( طرح توسعه و عمران )جامع( ناحیه ۴  ای  طرح کالبدی ملی و منطقه( ۳
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  مبانی نظری معماری و طراحی شهری 

 به ترتیب کدام گزینه است؟ "بیانیه منشور آتن"و  "بارز ترین شهر مدرن"-56

 برازيلیا -شانديگار(۴ ورشو-( برازيلیا۳ برازيلیا -( ورشو۲ شانديگار -برازيلیا( ۱

 ادرست است؟ کدام گزینه ن-57

 پس فرست: عکس العمل گیرنده به فرستنده (۱

 رمز: نمادهايی است که برای گروهی خاص قابل درک است.  (۲

 کد: گونه ای از نشانه است  (۳

 اطالعات موثر: آن دسته از اطالعاتی است که توسط ذهن انسان احساس می شود.  (۴

 کدام یک از ویژگی های یک فضای شهری نمی باشد؟ -58

 هر از فضاهای باز و عمومی است که به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی است. ش (۱

 فضايی است که به همه مردم اجازه می دهد که به آن دسترسی داشته باشند و در آن فعالیت کنند.  (۲

 در فضای شهری مرزهای اجتماعی شکسته شده و برخوردهای از پیش تدوين نشده به وقوع می پیوندد.  (۳

 شهر توسط يک نهاد خصوصی اداره شده تا در جهت منافع عمومی و نیازهای ان تامین شود. فضای  (۴

 جمالت زیر توصیف گر اصول کدام نهضت معماری مدرن است: -59

 "عدم وابستگی به سرزمین خاص"، "عدم رجعت به تاریخ و گذشته"، "تاکید بر تعادل به جای تقارن"، "نمایش حجم به جای جرم"

 کانستراکتیويسم(۴ ( معماری پاپ ۳ ( بروتالیسم ۲ بین الملل ( ۱

 در معماری نادرست است؟  "د اشتایل"کدام یک در ارتباط با سبک -60

 استفاده از خطوط منحنی و مورب در آثار  (۱

 نماد بارز اين سبک خانه شرودر است که توسط ريتولد طراحی شده بود. (۲

 موندريان معروف ترين نقاش در اين سبک بود. (۳

 ظر و هدف هنرمندان اين سبک، نمايش جهان به صورت انتزاعی و به ساده ترين شکل ممکن است. ن(۴

 در طراحی شهری هماهنگ ... -61

 يک گروه کنترل کل پروژه را در اختیار دارد. (۱

 عناصر زير ساختی به عنوان محرکی برای توسعه به کار گرفته می شود. (۲

 ايده کلی می کند.  يک گروه اقدام به تهیه طرح جامع يا(۳

 پیشنهاداتی که برای استقرار فعالیت در هر قطعه زمین ارائه می شود با ضوابط منطقه بندی و تشويق ها  و تنبیه ها همراه خواهد بود. (۴

 لزوم مفهوم سازی واژه طراحی شهری را نخستین بار چه کسی مطرح نمود؟ -62

 برالگه (۴ ( ارنست مای ۳ ( لینچ ۲ کامیلوسیته ( ۱

...........وضعیت و حالتی است که در تاریخ اتفاق افتاده و نوعی نگرش به هستی و زندگی است، ولی ........ بار ایدئولوژیک  -63

 دارد. از طرفی..........نیز به معنای به شکل نو در آوردن جامعه است. 

 مدرنیسم/مدرنیته/مدرنیزاسیون (۱

 مدرنیته/مدرنیسم/مدرنیزاسیون (۲

 رنیزاسیون/مدرنیسم مدرنیته/مد(۳
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 مدرنیزاسیون/مدرنیته/مدرنیسم (۴

 کدام گزینه معرف اجزای خطی در رویکرد زیرساخت های سبز است؟-64

 توالی مناظر،محورهای حفاظتی و کمربندهای سبز،محوطه های ذخیره،مناطق آبی، مناطق حفاظتی و مکان های اکولوژيکی  (۱

 مکان های اکولوژيکی،فرهنگی و تاريخیمحوطه های ذخیره،مناطق آبی،مناطق حفاظتی،(۲

 توالی مناظر،محورهای حفاظتی،کمربندهای سبز (۳

 مناطق حفاظتی،مکان های اکولوژيکی،فرهنگی و تاريخی،توالی مناظر،محورهای حفاظتی و کمربندهای سبز (۴

 ؟ استهای زیر صحیح یک از گزینه کدام -65

 تر خواهد بود. یز کامل تر باشد، مجموعه ن( هرچه هر جز به تنهايی کامل ۱

 گردد. تر باشد، با سهولت بیشتری در يک کل ادغام می تر و غیرمستقل ( هرچه يک جز ناتمام ۲

 تر خواهد بود. تر و غیرمستقل تر باشد، مجموعه نیز ناتمام تر و غیرمستقل ( هرچه يک جز ناتمام ۳

تر باشد، تعداد اجزا قابل بازشناسی در نگاه ها دقیقظم نسبی بین آن ( هرچه اندازه اشیاء بیشتر به هم شباهت داشته باشند و هرچه ن۴

 اول کمتر خواهد بود.  

 آید. قدرت بیان این کل به سه عامل بستگی دارد: از ارتباط اجزا یک کل به وجود می  -66

 فرم اجزا، عملکرد اجزا، معنای اجزا ( ۲ رنگ اجزا، شکل اجزا، محتوای اجزا (  ۱

 فرم اجزا، روابط بین اجزا، کاربرد اجزا ( ۴ دهندهنوع اجزا، سیستم نظم تعداد اجزا، ( ۳

 های کوین لینچ و گوردون کالن در خصوص ادراک محیط چیست؟ تفاوت دیدگاه  -67

 ( لینچ و کالن در خصوص مباحث ادراک دارای نظرات مغاير هستند. ۱

 کنند.  می ( لینچ و کالن در خصوص دريافت ادراک محیط از يک روش استفاده۲

 ( لینچ معتقد به دريافت ادراک جمعی است، لیکن کالن تحلیل ناظر تعلیم يافته را مالک کار خود قرار داده است.  ۳

 ( لینچ معتقد به دريافت ادراک ناظر عام است، لیکن کالن ادراک و تحلیل ناظر تعلیم يافته را مالک کار خود قرار داده است. ۴

 ها متحرک باشند، از کدام حوزه بینایی استفاده شده است؟ت و چشمدر صورتی که صورت ثاب -68

 کدام هیچ  (۴ نقطه ديد        (۳ میدان ديد ( ۲ میدان ديد مشخص ( ۱

 گیرد؟ها قرار می ، در کدام دسته از نشانه "جای پای پرنده" -69

 نشانه طبیعی (۴ نشانه تصويری  (۳ نشانه وضعی ( ۲ نشانه قراردادی ( ۱

 گیرد. س نظریه گشتالت، ادراک آدمی به ترتیب براساس .................. و ................ و ................ صورت میبراسا -70

 طرح، شکل، زمینه (۴ شکل، زمینه، طرح (۳ شکل، طرح، زمینه( ۲ زمینه، طرح، شکل ( ۱

 ؟ استهای زیر صحیح یک از گزینه کدام -71

 شود. ت، اما حريم فارغ از مکان در اطراف فرد ايجاد می( قلمرو وابسته به مکان اس۱

 شود.گیرد، اما حريم بیشتر از طرف مخاطب استنباط می( قلمرو هر شی پیرامون آن شی شکل می ۲

 کند. ( هاله همان حباب است که با قرارگیری فرد يا شی در هر مکانی تغییر می۳

شود تا اينکه شی يا فردی که حريم متعلق به اوست آن را به رخ  طب استنباط می( حريم وابسته به مکان است و بیشتر از طرف مخا۴

 کشد. 

 ترین راهبرد برای بهبود فعالیت پیاده در محدوده مرکزی شهر چیست؟مهم  -72

 پراکندگی (۴ ايجاد تراکم توسعه  (۳ بندی   پهنه ( ۲ فشردگی ( ۱
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ه فعالیت بازآفرینی شهری به هفت اصل کلیدی برای موفقیت در طراحی ی ابتکارات دو ده»سای پامیر« با اتکای بر تجربه  -73

 مراکز شهری دست یافته است. چهار مورد از این اصول عبارتند از: 

 ( نفوذپذيری کارا، بهبود تنوع کاربری، گريز از بیهودگی و اطمینان از سازوارگی۱

 يتی مثبت و گريز از بیهودگی محیطی، نفوذپذيری کارا، ساختن يک سامانه هو( تناسبات زيست۲

 ها( بهبود تنوع کاربری، تشويق فشردگی، باال بردن سهولت دسترسی و اطمینان حاصل نمودن از توازن فعالیت ۳

 محیطی ( آفرينش پیوندهای عملکردی، ساختن يک سامانه هويتی مثبت، نفوذپذيری کارا و تناسبات زيست۴

ترین نقش را در عملکرد اقتصادی مراکز شهری داشته و بزرگترین کاربرین ین و گستردهترهای زیر قوی کدام دسته از کاربری -74

 ؟و عوامل افزایش متقاضیان ساخت و سازهای فشرده مرتفع هستند

 های خدماتی ( کاربری۴ های تفريحی( کاربری۳ های تجاری ( کاربری۲ های اداری ( کاربری۱

 ؟باشدنمیمکان )مرکزی شهر(  یک از اصول زیر جزء اصول طراحیکدام -75

 ( فراهم نمودن آسايش۲ ( ايجاد تنوع و جذابیت ۱

 ( به وجود آوردن هويتی برجسته ۴ ( تأکید بر حمل و نقل عمومی ۳
 

   

 عبارت است از:  "مکان همگانی موفق مرکزی"عناصر یک  -76

 طراحی -ینیچ برنامه -اندازه   -( موقعیت استقرار۲ پیوندها  -عالئم  -منظر  -( معماری ۱

 طراحی  -تجهیزات -هانشانه -( موقعیت ۴ تجهیزات  -گیاهیپوشش -سازیکف  -منظر -( معابر۳

 ؟ شودنمیکدام عامل موجب ایجاد پدیده کژنمایی   -77

 ( يکنواختی تحريکات ۲ ( اطالعات اغواگرايانه۱

 ( اطالعات زياده بر توان سیستم ادراک افراد ۴ ( پارازيت ۳

 ؟نامند ض یا فقدان هر نوع تحریک ادراکی را چه مییکنواختی مح  -78

 ريتم ( ۴ تنش( ۳ خالء ( ۲ تکرار  (۱

 شناختی در اصل مربوط به چه زبانی است و به چه معناست؟ لغت زیبایی -79

 ( رومی، ادراک ۴ ( رومی، احساس ۳ ( يونانی، ادراک ۲ ( يونانی، احساس۱

های گوناگون فضاهای متفاوت در نظر تر گردید و برای کاربریپرداخته و فعال  بار در کدام معماری فضای داخلیبرای اولین  -80

 ؟ گرفته شد

 معماری يونان هلنیستی (۴ معماری رومی  (۳ ( معماری يونان کالسیک۲ ( معماری مصری ۱

 تاریخ معماری و شهرسازی 

 ست؟ از نظر الکساندر میچرلیخ بخش بزرگی از نابسامانی شهرها معلول کدام علت ا -81

 ( از دست رفتن تعهد شهروندی ۲ ( گسترش افقی شهرها۱

 ( مالکیت خصوصی ۴ های مسکونی بلند مرتبه ( مجتمع ۳

 چیست؟  "بعد پنهان "منظور ادوارد هال از اصطالح   -82

 ( فرهنگ ۲  ( رفتار۱

 ( سیاست۴ ( فضا ۳

 کدام متفکر ابداع کننده ساخت مسکن اجتماعی است؟  -83
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 اتو واگنر( ۴ ريموند آنوين ( ۳ راينهارد باومايستر  (۲ هرمان اشتوبن ( ۱

 کدام گزینه نماد شکست شهرسازی مدرن می باشد؟ -84

 ( برازيلیا ۲ ( شانديگار۱

  ( واشنگتن۴ ( پاريس۳

 نخستین گام ها در جهت احیای بافت های کهن شهری در اروپا در کدام کشورها برداشته شد؟ -85

 فرانسه  -( انگلستان ۲               فرانسه           -( آلمان  ۱

 فرانسه  -( ايتالیا ۴ انگلستان                                    -( آلمان  ۳

 را میتوان در کدام دوره جستجو کرد؟  6-3گیری صنوف در ایران در قرن ریشه تاریخی شکل-86

 اشکانیان (۱

 ساسانیان  (۲

 ( سامانیان۳

 ايلخانیان (۴

 آموزشی موسوم به بیت الحکمه در کدام شهر برپا شد؟ –کز علمی نخستین مر-87

 بغداد  (۱

 نیشابور  (۲

 شیراز  (۳

 اصفهان  (۴

 ابن خلدون تداوم شهرنشینی را بیش از هر چیز دیگر مدیون چه چیز می داند؟-88

 ( فرهنگ ۴          ( عصبیت            ۳تجارت                            (۲کشاورزی                        (۱

 شود؟در کدام یک از شهرهای زیر تل دیده نمی-89

 ( الرسا ۴( ارک                         ۳( اردبیل                            ۲( اور                              ۱

 را نمایش می دهد؟ باروککدام عنصر کالبدی هویت دوران -90

 ( محله ۱

 ( خیابان۲

 دشاه     ( قصر پا۳

 ( میدان   ۴

 استفاده از آجر در بناهای مذهبی در کدام دوره رواج یافت؟ -91

 سامانیان (۲ قاجاريه                                                         (۱

 صفويه     (۴ ( سلجوقیان۳

های  ار قاهره است. وجه تشابه این خانه با خانههای شخصی مملوکی در فوستتصویر ذیل مربوط به »خانه السُهِیمی« از خانه   -92

 ایرانی در چیست؟ 

 ( وجود حیاط به عنوان باغ بهشت در مرکز خانه. ۱

 گرايی و رعايت سلسله مراتب فضايی در طراحی خانه. ( درون۲

 ( حیاط و يک ايوان به عنوان عنصر معماری وارداتی سلجوقیان. ۳
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 گرايی و تمرکز ن( وجود حیاط به عنوان باغ بهشت و درو۴

 

 باشد؟ها در تهیه طرح پایتخت کشور ایران می کدام گزینه زیر اولین شرکت و حضور خارجی و اروپایی -93

 ۱۳۱6( نقشه  ۴ ۱۲۵6( نقشه دارالخالفه ناصری  ۳ ۱۲۳۳( نقشه دارالخالفه تهران  ۲ ۱۳۰۹ها  ( نقشه خیابان۱

شد. چنین شهری را در  خدماتی آن منطقه محسوب می  -مرکز اداری  در هر منطقه، حداقل یک شهر بزرگ وجود داشت که  -94

 نامیدند.صورتی که جایگاه سلطان، امیر یا حاکم مقتدری بود، .............. می 

 البالد ( شیخ۴ القری ( ام۳ البالد ( ام۲ ( دارالملک۱

شهر قدیم از کدام فضا و عنصر شهری بهره  شاه عباس برای اتصال شهر جدید و قدیم اصفهان و بهبود بخشیدن به وضعیت    -95

 برد؟ 

 مسجد  (۴ ( محالت شهری ۳ ( بازار ۲ ( میدان ۱

 الگوی جدید شهرسازی ایرانی در دوره سامانیان )سبک خراسانی( کدامند؟   -96

  نشینان  ( ارگ حکومتی، شهر میانی، حاشیه۱

 ( ارگ حکومتی، بخش سکونتی، بازار  ۲

 اند.  ها و انبارها که در کنار شارستان جای گرفتهجد جامع قرار گرفته و پس از آن سربازخانه ( کاخ شاهی که در کنار مس ۳

ها به محالت  گیرد، بازار که از طريق راستهها و جامع قرار می( دوراسته اصلی در جهات اربعه در میدان مرکزی که در اطراف آن ديوان۴

 شود. های شهر منتهی می و سپس دروازه 

 ؟نادرست استم گزینه در مورد میدان توپخانه کدا -97

 در طول  ۲۲۰در عرض و   ۱۱۰( اين میدان مستطیلی است به ابعاد  ۱

 ( تناسبات اين میدان تقلیدی است از تناسبات دوره رنساس و باروک ۲

 باشد. رسد که مهمترين آن سردر قیصريه می ( شش خیابان به میدان می۳

 شمال آن ساختمان شهرداری قرار دارد. ( میدان دو طبقه است و در ضلع ۴

 یک از دوران زیر دارد؟ های میدان در کدامتعاریف زیر اشاره به ویژگی -98

شناسی  شوند، اما هنوز از دیدگاه ریختهای شارستان و مکانی است که بازارها بدان باز می ای وسیع در جلوی دروازهالف( گستره 

 گردد. فضایی خاص را سبب نمی

ی نفوذی خود گیرند، گو اینکه میدان، مکان تحقق سلطه شهر بر منطقهها و بناهای اصلی در اطراف آن قرار میی ساختمانب( کلیه

 است. 

 سلوکیان -اشکانیان (۴ ساسانیان  -( سلوکیان۳ سلوکیان   -( ساسانیان۲ ساسانیان -( هخامنشیان۱

 چه تعداد از جمالت زیر اشتباه هستند؟   -99

 از لغت باستید برای شهرهای فرانسه، انگلستان و هلند استفاده میکنند.  "نوشهرهای قرون وسطی"الف(در کتاب

 ب( اکثريت باستیدها توسط حکام مرکزی و به منظور اعمال حاکمیت بر مناطق فتنه خیر يا گسترش حاکمیت بنا شده اند. 

 وده است. ج(مهم ترين عامل تعیین کننده فرم شهر در دوره قرون وسطی حصار شهر ب

 د( تمامی شهرهای اروپا در دوره قرون وسطی دارای حصاری در جهت حفظ امنیت و دفاع شهر بوده اند. 

 ه( به عقیده جیمز موريس، رنسانس در واقع آغاز عصر توسعه شهری در اروپا است. 

  ( يک غلط ۴ چهار غلط ( ۳ دو غلط ( ۲  ( سه غلط ۱
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 متعلق به کدام دوران بوده و در کدام شهر قرار دارند؟ بیبه ترت  تاایآنونز  اتزایو پ اینوریدالس   اتزایپ -100

 فلورانس -رنسانس -ی( قرون وسط۲                               رم -رنسانس -( رنسانس۱

   زیون -باروک -( رنسانس۴                   فلورانس -یقرون وسط -( رنسانس۳

های آن، بلکه گیاهان و درختان نیز تحت تأثیر نظم هندسی سازماندهی  های شهر و باغدر کدام دوره در اروپا نه تنها خیابان  -۱۰۱

 شدند؟می

 گوتیک  (۴ باروک  (۳ رمانسک ( ۲ روکوکو ( ۱

 ها تاریخ ذیل به ترتیب در نزدیکی کدامین شهر امروزی قرار دارند؟ مکان -102

 آباد« »نوشیجان تپه، قلعه زیویه، شهر زیرزمینی نوش

 ( شیراز، ماهنشان، سقز ۴ ( مالير، شیراز، کاشان ۳ ( سقز، شیراز، مالير ۲ سقز، کاشان  ( مالير،۱

 در زمان کدام ایلخان مغول، تبریز توسعه یافت و سبب آن چه بود؟  -103

 هوالکو، توسعه اقتصادی شهر که ناشی از سرازير شدن ثروت بغرار که هوالکو با خود به تبريز برد. ( ۱

 نظام مالیاتی و تولیدی و کشاورزی که به هدايت خواجه نصیرالدين اعمال شد. ( ارغون، اصالحات ۲

 ( غازان خان، رونق تجاری و بازرگانی شهر ناشی از استقرار دولت و قرارگیری در مرکز بازرگانی شرق و غرب. ۳

 نیاز به گسترش داشت. ( اُلجايتو، بین سلطانیه )پايتخت( و تبريز ارتباط تجاری وسیع بوجود آمد و از اين رو شهر ۴

 های شهر در پی چه رویدادی شروع به کار کرد؟اولین دوره انجمن -104

 ۱۳۳۴( قانون شهرداريهای ۴ ۱۳۲۸( قانون شهرداريهای ۳ ۱۳۰۹( قانون شهرداريهای ۲ ۱۲۸6( قانون بلديه ۱

 باشد؟ ترین شهر شناخته شده سومری می کدام گزینه بزرگ -105

 ( اوروک ۴ شان ( ان۳ ( بابل ۲ ( آکد ۱

 تحلیل فضاهای معماری و شهری

 شبکه شطرنجی نامنظم توسط چه کسی مطرح شده است و برای چه مناطقی مناسب است؟  -106

 مناطق کوچک شهری   -( کريستوفر الکساندر۲ مناطق بزرگ شهری -لوکوربوزيه (۱

 مناطق بزرگ شهری   -کريستوفر الکساندر (۴ مناطق کوچک شهری -( لوکوربوزيه۳

 جمله زیر در بیان تعریف طراحی شهری از چه کسی است؟ -107

هدف طراحی شهری عبارت است از به وجود اوردن یک محیط مناسب برای هر یک از افرادی که در شهر زندگی می کنند، از  "

 "لحظه ای که از خواب بلند می شوند تا شب که می خوابند.

 ادموند بیکن  (۴ چ       کوين لین (۳ تونی گارنیه( ۲ ( پل اشپرای ريگن۱

 اصل کلیدی در برهم کنش اجتماعی یکان محله ای........می باشد.-108

 ( اختالط کاربری ۲ آمیختگی بیشینه (۱

 بهبود همپیوندی های غیر فعال  (۴ ( همپیوندی باال میان انسان و چیزها۳

 کدام گزینه صحیح می باشد؟ -109

 کاربری <پهنه<ناحیه<حوزه<(منطقه ۱

 پهنه<کاربری<حوزه<ناحیه<نطقه ( م۲

 کاربری<پهنه<حوزه<ناحیه<( منطقه ۳
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 کاربری<پهنه<منطقه<ناحیه<( حوزه۴

 کدام گزینه جز فعالیت های اصلی در فضاهای همگانی نیست؟ -110

 بازی کردن  (۴ ايستادن        (۳ گفت و گو (۲ ( قدم زدن ۱

 از توقعات موردی کدام فضای شهری است؟ "سرسبزی"-111

 بلوار  (۴ بزرگراه        (۳ پیاده راه(۲ ( پله ۱

 متداول ترین شیوه در زمینه مطالعات زندگی همگانی برای ثبت موقعیت ها کدام است؟ -112

 ترسیمات دستی  (۴ فیلم برداری متوالی      (۳ عکس برداری (۲ ( فیلم برداری ثابت ۱

 جزاء« به کدام مفهوم اشاره دارد؟ ای خاص )نظام یافته(، هماهنگ و متقابل بین ا»وجود رابطه  -113 

 زيبايی( ۴ وحدت ( ۳ نظم ( ۲ هماهنگی ( ۱

 ؟ یک از کیفیات زیر نقش تابع زمینه استدر کدام -114

 تفوق ( ۴ تقابل ( ۳ جانس( ت۲ تضاد ( ۱

پنجگانه لینچ   های ساختار و خوانایی، فرم و حفاظت تاریخی در کدام معیار از معیارهایاز دیدگاه مایکل ساوت ورث مؤلفه -115

 ؟ گیرندقرار می

 ( معنا۴ ( کارايی ۳ ( سازگاری۲ ( سرزندگی ۱

 یک از عبارات زیر است؟تواند در ارتباط با آن قرار گیرد« بیانگر کدام»کلیه عناصر محیطی که انسان به طور بالقوه می  -116

 ( هیچکدام ۴ ( سیما ۳ ( منظر ۲ فرم  (۱

 ک از فضاهای شهری زیر است؟ی»روان بودن« ویژگی مشترک کدام -117

 ( خیابان شهری، خیابان عبوری، بزرگراه۲ بلوار، فلکه، خیابان شهری  (۱

 خیابان شهری، فلکه، بزرگراه  (۴ ( بلوار، فلکه، بزرگراه ۳

 ؟ پردازان زیر استمدل »مکان« و »حس مکان« به ترتیب متعلق به کدام نظریه  -118

 کانتر  -( راسکین۴ راسکین  -کانتر (۳ کانتر -( پانتر۲ پانتر -( کانتر۱

 ؟ طراحی اراضی عباس آباد تهران )شهستان سابق( بر عهده چه کسی بوده است -119

 ( کولمن ۴ ( برايان گودی۳ ( تیبالدز ۲ ( ساوت ورث ۱

 ... است. ترین عواملی که در جهت تمرکززدایی و در تقابل با شهرگرایی تاکنون تجربه شده است، ..........از پرتوان  -120

 و نقل عمومی  ( توسعه حمل ۲ ( فنون و صنايع جديد      ۱

 ( ارتباطات الکترونیک۴ ( گسترش مراکز صنعتی        ۳

 های زیر در مورد نسبت عرض خیابان به ارتفاع آن نادرست است؟ یک از گزینهکدام -121

 کند. تأثیرگذاری فضا در در بیننده را تشديد می  B/H=1( نسبت ۱

 شود. فضای خیابان به صورت بسیار عريض و میدان مانند احساس می B/H=6تا حدود  B/H≥3ر نسبت ( د۲

بیننده قادر است نمايی را که درآن طرف خیابان واقع شده است بدون آن که سر خود را حرکت دهد، به صورت   B/H=3( در نسبت ۳

 کامل ببیند. 

گرفته، اما امروزه اين نسبت عموماً به عنوان فضايی تنگ و باريک  ه قرار می بیشتر در قرن نوزدهم مورد استفاد B/H=1( نسبت ۴

 گردد. احساس می 
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های های جمعی و خیابان های مسکونی، پارکینگرو نیست و برای فرعی این نوع پارکینگ وابسته به جهت حرکت باند سواره  -122

 متر مناسب است.   5.5با عرض بزرگتر یا مساوی 

 درجه(  ۹۰( پارکینگ با آرايش عمودی )زاويه با باند سواره ۲ درجه(  ۰رايش طولی )زاويه با باند سواره ( پارکینگ با آ۱

 درجه(  ۴۵( پارکینگ با آرايش مايل )زاويه با باند سواره ۴ درجه(  6۰( پارکینگ با آرايش مايل )زاويه با باند سواره ۳

 شود؟انی نمی یک از موارد زیر باعث کاهش نفوذپذیری همگکدام -123

 های فضای عمومی ها در لبه ( افزايش سطح فعالیت ۲ و ساز( بزرگ در نظر گرفتن مقیاس ساخت ۱

 ( جدايی سواره و پیاده۴ مراتبی در سازماندهی عرصه طراحی کارگیری نظام سلسله ( به ۳

 کدام گزینه در مورد گوناگونی صحیح است؟  -124

 شود.خصصی با کاربری واحد باعث افزايش گوناگونی میهای ت( تبديل نواحی مختلف به حوزه ۱

 يابد.شود و در نتیجه گوناگونی افزايش میگذار بیشتر می های سرمايه( با افزايش اجاره فضا، تعداد گروه ۲

 ها، نکته کلیدی اصل گوناگونی، به مثابه يک کل می باشد. ( گوناگونی فرم۳

سنجی در سه سطح توجیه عملکردی، توجیه اجتماعی و توجیه اقتصادی بايد صورت  ان( در جهت دستیابی به هدف گوناگونی، امک۴

 گیرد.

 کدام گزینه نادرست است؟   -125

 پذيری در فضاهای بیرونی و درونی يکسان است. ( میزان اهمیت انعطاف ۱

 های پیرامونی است. ( اولین مرحله طراحی در ايجاد نفوذپذيری بررسی اتصاالت به حوزه ۲

 شود. ها میختصاصی شدن و اقتصادی بودن موجب افزايش گوناگونی کاربری( ا۳

 دهند. ها را افزايش می پذيری پیرامون ساختمان های طولی، فضای بیرونی خصوصی در حد بسیار بااليی انعطاف ( در متن بلوک ۴

 گیرد.  ....... مورد توجه قرار میپذیری مقیاس خرد در .......پذیری مقیاس کالن در .......... و انعطاف انعطاف  -126

 اولین مراحل طراحی         -( اولین مراحل طراحی۲ آخرين مراحل طراحی            -( اولین مراحل طراحی۱

 اولین مراحل طراحی    -( آخرين مراحل طراحی۴ آخرين مراحل طراحی      -( آخرين مراحل طراحی۳

 کند، عبارتست از: نزن« معرفی می غیرقابل تغییرترين المان شهری که »کا -۱۲7

  ( شبکه ارتباطی ۴ ( الگوی قطعات تفکیکی ۳ ی ساختمانها( سازه۲ ( کاربری اراضی ۱

   ی زیر اشاره دارد؟تصویر مقابل به کدام گزینه   -۱۲۸

 های شهری نتیجه عبور شبکه ارتباطی هستند. ( بلوک۱

 دارند. ( خیابانها و میادين در اين حالت، شکل کامالً رسمی ۲

 هاست. ها نتیجه نحوه قرارگیری بلوکها و میدان( الگوی خیابان۳

های رسمی دارند، اما قرارگیری ساختمانها کامالً به شکل اتفاقی ( ساختمان گونه۴

 باشد. در فضا می
 

محیط فعلی،  کدام شخصیت زیر حس بودن در مکانی خاص و »اینجا« را در برابر حس قوی دیگری در مکانی خارج از   -۱۲۹

 دهد؟ یعنی »آنجا« قرار می

  ( دانلد اپلیارد  ۴ ( گوردن کالن ۳ ( جک ناسار۲ ( لینچ ۱

 کرد؟ را اعالم  انسجامش  کامل طرح  عنوان  کرد و باز به  بزرگ مقیاس  به را مقیاس  آن توان می که  شهر است  کدام پالن   -۱۳۰

 پاريس (۴ استکهلم ( ۳ پکن  (۲ برازيلیا ( ۱
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است. ۳گزينه » -۱

 « صحیح است. ۴گزينه » -۲

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵

 « صحیح است. ۱گزينه » -6

 « صحیح است. ۴گزينه » -7

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸

 « صحیح است. ۳نه » گزي -۹

 « صحیح است. ۱گزينه »-۱۰

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۱

 « صحیح است. ۱گزينه »-۱۲

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۳

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۴

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۵

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱6

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱7

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۸

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۹

 « صحیح است. ۱»گزينه -۲۰

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲۱

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۲

  « صحیح است. ۲گزينه »-۲۳

 « صحیح است. ۳گزينه »-۲۴

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۵

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲6

 « صحیح است. ۳گزينه »-۲7

 « صحیح است. ۳گزينه »-۲۸

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۹

 « صحیح است. ۴گزينه »-۳۰

  باحث عمومی شهرسازی ایران پاسخنامه م 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۱
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 .۸صفحه  -کاتلین مدن  -چگونگی تحول يک مکانمنبع: 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۲

 .۲۱صفحه  -کاتلین مدن  -چگونگی تحول يک مکانمنبع: 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۳

 .۲7۱صفحه   -۱منبع: سیرانديشه های 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۴

 .۲۱صفحه   -بهزادفر -طراحی داالنهای شهریمنبع: 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۵

 .۸۰صفحه   -آئین شهرسازی پايدار منبع: کوين کريزک،

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳6

 .6۵صفحه  -کاتلین مدن  -چگونگی تحول يک مکانمنبع: 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳7

 .۳۵۱ص  -بهزادفر  -مديرت پسماند جامدمنبع: 

 « صحیح است. ۴ه »گزين -۳۸

 .۹۱صفحه  -کاتلین مدن  -چگونگی تحول يک مکانمنبع: 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۹

 .6۱صفحه  -کاتلین مدن  -چگونگی تحول يک مکانمنبع: 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۰

 .۱۳۸ص   -بهزادفر-کتاب مديرت پسماند جامدمنبع: 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۱

 .۱۵۳صفحه   -طراحی داالن های شهری منبع:

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۲

 .۹۵شیعه، اسماعیل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری، صفحه ی   منبع:

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۳

 .۱۲6صفحه  -محسن حبیبی -شار تا شهرمنبع: 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۴

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۵

 .۱6۳و   ۱۵6؛ صص ۲ها در شهرسازی سیر انديشهمنبع: 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴6

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴7

 .7۴صفحه   -مصوبات شورايعالی شهرسازی منبع: 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۸

 .۱۳۸۸مصوبات شورايعالی شهرسازی و معماری ايران، منبع: 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۹

 .۲۳۴صفحه  -منبع: فرآيند طراحی شهری بحرينی
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 است.   « صحیح۲گزينه » -۵۰

 .۲۹صفحه   -بهزادفر -زيرساخت های شهریمنبع: 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۱

 .۱۱۲صفحه  -مصوبات شورايعالی معماری و شهرسازیمنبع: 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۲

 ۴۸صفحه  -سبز شهرداری ها ۵منبع: جلد 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۳

 .۱6۲  -محسن حبیبی -شارتا شهرمنبع: 

 حیح است. « ص۴گزينه » -۵۴

اولین    ۱۳۵۱منبع: مصوبات شورايعالی شهرسازی و معماری ايران. طبق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ايران مصوب  

 وظیفه شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی پیشنهادهای الزم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزيران است. 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۵

 .۱7۸صفحه  -منبع: مصوبات شوريعالی شهرسازی و معماری

  پاسخنامه مبانی نظری معماری و طراحی شهری   

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵6

 . ۲۳۵منبع: بیکن، ادموند؛ طراحی شهرها؛ص

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵7

 . ۴پاکزاد؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ص منبع: 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۸

 . 7۴پاکزاد؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ص ع: منب

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۹

 . ۹۸منبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ص

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۰

 . 76منبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۱

 دار: گلکار؛آفرينش مکان پاي منبع

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۲

 : گلکار؛آفرينش مکان پايدارمنبع

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۳

 . ۲۳منبع: قباديان؛ مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب؛ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۴

 : براند فری؛طراحی شهری به سوی شکل پايدارتر شهر منبع

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۵

 . 6۳اه؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ صمنبع: پاکزاد، جهانش
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 « صحیح است. ۳گزينه » -66

 . 6۰منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -67

 . ۱7و   ۸منبع: کالن، گوردون؛ گزيده منظر شهری؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۸

 . ۱۸رآيند طراحی شهری؛ صمنبع: پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و ف

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۹

 . ۴منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ ص

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۰

 . ۱۱منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ ص

 « صحیح است. ۴گزينه » -7۱

 . ۵۲طراحی شهری؛ ص منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و فرآيند

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۲

 . ۲6منبع: بهزادفر؛ آفرينش مراکز شهری سرزنده؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۳

 ۲۵منبع: بهزادفر؛ آفرينش مراکز شهری سرزنده؛ ص

 « صحیح است. ۱گزينه » -7۴

 . ۳۵سرزنده؛ ص  یکز شهر امر نشي بهزادفر؛ آفرمنبع: 

 « صحیح است. ۳گزينه » -7۵

 . ۸۱سرزنده؛ ص  یکز شهر امر نشي بهزادفر؛ آفر منبع:

 « صحیح است. ۲گزينه » -76

 . ۱۱۴منبع: بهزادفر؛ آفرينش مراکز شهری سرزنده؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -77

 . ۱۸شناسی در معماری؛ ص منبع: گروتر، يورگ؛ زيبايی

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۸

 . ۲۳6شناسی در معماری؛ ص؛ زيبايی ، يورگمنبع: گروتر

 « صحیح است. ۲گزينه » -7۹

 . ۹۴منبع: گروتر، يورگ؛ زيبايی شناسی در معماری؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۰

 . ۱۹۰شناسی در معماری؛ ص؛ زيبايی ، يورگمنبع: گروتر

 پاسخنامه تاریخ شهرسازی و معماری  

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۱
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نی به علت از دست دادن تعهد شهروندی است. منظور او از تعهد شهروندی به  های شهری کنوبه باور میچرلیخ بخش بزرگی از نابسامانی

تواند فعاالنه  عنوان هدف و غايت هر سیر تحول اجتماعی پرورش انسانی آزاد، مستقل، مسئول، فعال و با ديدگاهی انتقادی است که می

 در سرنوشت خود و جامعه اش سهیم و موثر باشد. 

 ۲۲7؛ ص۱۳۸6؛ ۲ها در شهرسازی؛ جلد  رانديشهمنبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سی

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۲

پردازد، فرهنگ است. او اين مساله را به عنوان يکی از بعدهای مهم زندگی اجتماعی به  مسئله اصلی هال در کتاب بعد پنهان به آن می

 کنار خود جای داده است.  های مختلف را درويژه در جوامعی مانند آمريکا مطرح کرد که افراد با فرهنگ

 ۴۳۳؛ ۱۳۸6؛ ۲ها در شهرسازی؛ جلد  منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیرانديشه

 « صحیح است. ۳» گزينه -۸۳

باومايستر در راستای ارتقای شرايط زيستی کارگران اعتقاد بر اين داشته که بايستی دولت و شهرداری شروع به مسکن سازی نمايند و با 

عمل مانع از تشديد سختی زندگی برای گروه های کم درآمد شوند. از اين رو طرح ايده ساخت مساکن اجتماعی  در دست گرفتن ابتکار  

 های وی محسوب می شود. از نوآوری 

 ۱۱7؛ ص۱۳۸6؛ ۱ها در شهرسازی؛ جلد  منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیرانديشه

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۸۴

به اسکار نیماير به عنوان معمار و لوچوکاستا به عنوان شهرساز در جهت    ۵۰زيه در میانه دهه  طرح شهر برازيلیا بر پايه تفکرات لوکوربو

برنامه ريزی و طراحی يک پايتخت جديد داده شد. نقشه شهر برازيلیا برای القای توسعه و به هنگام نمودن شکل نمادين يک هواپیما را  

به دلیل عدم توجه به شرايط مک اين طرح  ان و موقعیت محلی علی رغم طراحی موفق در زمینه مسکن نماد شکست به خود گرفت. 

 شهرسازی مدرن محسوب می شود. 

 ۳۹6-۳۹۳؛ ص۱۳۸6؛ ۱ها در شهرسازی؛ جلد  منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیرانديشه

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۵

بی به ويژه در کشورهای فرانسه و انگلیس به دلیل آغاز  گام های اولیه فعالیت های مربوط به احیا بافت قديم شهرها را بايد در اروپای غر

 جستجو کرد  ۱۸۳۰-۱76۰اولیه انقالب صنعتی در دوره  

 . 7۵منبع:حبیبی، کیومرث ،بهسازی و نوسازی بافت کهن شهری،ص 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸6

 د. هجری اصناف دارای انجمن های صنفی )نشات گرفته از دوره ساسانیان( شدن 6تا   ۳در قرن 

 ۱۹۹منبع: شیعه، اسماعیل: با شهر و منطقه در ايران، ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸7

 تاسیس شد.  بغدادآموزشی موسوم به بیت الحکمه در   –نخستین مرکز علمی 

 ۱۵۳زاده، حسین: مقدمه ای بر تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران، ص منبع:سلطان

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۸

 یح است. « صح۴گزينه » -۸۹

 تل اصطالحی منحصر به تمدن بین النهرين می باشد و در ساير تمدن های شکل نمیگرفته است. 

 . ۱۹-۱۴،ص ۱۳۹۱منبع: موريس،تاريخ شکل شهر،ترجمه راضیه رضازاده،

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۰

 دگی شهری در اين دوران بوده است. خیابان در اين دوره عنصر هويت بخش بوده ، همچنین خیابان مهم ترين و اصلی ترين نماد زن
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 ۴۰۸؛ ص ۱۳۹۰منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در جهان، ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۱

پرکار و   تزيین  به  را  دوره صفوی خود  در  نهايتا  و  تکمیل شد  ايلخانیان  دوره  و  يافت  رواج  زمان سلجوقیان  در  مذهبی  بناهای  تزيین 

 داد  گسترده کاشی کاری

 ۴۳زاده، حسین: مقدمه ای بر تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران، ص منبع:سلطان

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۲

 . 6۲منبع : حشام مرتضی؛ اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۳

 . ۱۸۴منبع : حبیبی، پوراحمد و مشکینی؛ بهسازی و نوسازی بافت کهن شهری؛ ص 

 « صحیح است. ۱ينه »گز -۹۴

دارالملک اشاره خوانند، اما صورت سوال به البالد هم میالبالد و به ندرت از جهت سابقه شیخشهرهای بزرگ و قديمی مانند ری را ام

 دارد. 

 . ۱۸6ای بر تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ صزاده، حسین؛ مقدمهمنبع: سلطان

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۵

های شهر بود انتخاب کرده و آن را تا میدان نقش جهان  ترين محور فعالیتاتصال شهر جديد به قديم، بازار را که عمده شاه عباس برای

 که نقطه اتکا و مرکز ثقل شهر جديد بود ادامه دارد. 

 . ۳۱۲ريزی شهری در ايران؛ صهای برنامهزاده دهاقانی، ناصر؛ تحلیلی از ويژگیمنبع: مشهدی

 صحیح است.  «۴گزينه » -۹6

-راسته ی اصلی در جهات اربعه در میدانی مرکزی با يکديگر تالقی می کنند که در اطراف آن عالوه بر ديوانها، جامع شهر نیز قرار می  ۲

آفريند و  گیرد و دهانه ی راسته اصلی بازار به آن باز می شود. بازرا در حرکت خويش به سمت دروازه های شهر، محالت متفاوت را می

 آنها ريشه می دواند.  در

 .6۳؛ ص۱۳۹۳منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹7

 . ۱۳۹منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۸

 . ۳۴و  ۲۰منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۹

 استفاده میکنند. ولزاز لغت باستید برای شهرهای فرانسه، انگلستان و  "ای قرون وسطینوشهره"الف(در کتاب

 حصار شهر بوده است.  رنسانسج(مهم ترين عامل تعیین کننده فرم شهر در دوره 

،  د( تمامی شهرهای اروپا در دوره قرون وسطی دارای حصاری در جهت حفظ امنیت و دفاع شهر بوده اند.اين جمله صحیح نیست

 شهرهای واقع در جزيره بريتانیا)انگلستان و...( از اين قائده مستثنا هستند. 

 در واقع آغاز عصر توسعه شهری در اروپا است.  قرون وسطیه( به عقیده جیمز موريس، 

 ۱۳۹۱منبع : جیمز موريس، 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۰

 . ۱۸7منبع: موريس؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 
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 . « صحیح است ۳گزينه »  -۱۰۱

های شهر و باغات از نظمی هندسی برخوردارند، بلکه حتی  اصل حاکم در باروک بر سازماندهی میان اجزای هندسی است. نه فقط خیابان

 شدند. ها نیز به شکل مکعب، مخروط و يا هرم، هرس میدرختان و بوته

 . ۴۰6منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر؛ ص

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۲

 اکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران جلد اول منبع : پ

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۳

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۴

 .۲6۴ريزی شهری؛ ص  منبع : شیعه، اسماعیل؛ کارگاه برنامه

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۵

مايلی شمال اور واقع شده    6۰ر نزديکی فرات و در حدود  اوروک که به نام وارکا نیز خواند شده و در تورات از آن به نام ارک ياد شد، د

 بود. اين شهر بزرگترين شهر شناخته شده سومر است. 

 ۲۲منبع : جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، ص 

 پاسخنامه تحلیل فضاهای معماری و شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰6

 منبع: بحرينی،فرايند طراحی شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰7

 . ۳۴بع: بیکن، ادموند؛ طراحی شهرها؛صمن

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۸

 منبع: تلن،بازنمون طراحی شهری 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۹

 منبع: تلن،بازنمون طراحی شهری 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۰

 منبع: يانگل،مطالعه فضاهای همگانی 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۱

 . 7۴ص يند طراحی شهری؛ منبع: پاکزاد؛ مبانی نظری و فرآ

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۲

 منبع: يانگل،مطالعه فضاهای همگانی 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۱۱۳  

 . ۱۱۰ص پاکزاد؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ منبع: 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۴

 . ۱۳۰ص پاکزاد؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ منبع: 

 ست. « صحیح ا۴گزينه »  -۱۱۵

 . ۱۱۸منبع: گلکار؛ آفرينش مکان پايدار؛ ص
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 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱6

 . ۱۰۱ص پاکزاد؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ منبع: 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱7

 . ۱۱6ص پاکزاد؛ مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری؛ منبع: 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۸

 . ۱۲۵-۱۲۴منبع: گلکار؛ آفرينش مکان پايدار؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۹

 . ۱۰۵منبع: گلکار؛ آفرينش مکان پايدار؛ ص

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۰

 . ۵۲های عمومی فضاهای شهری؛ صمنبع: کرمونا، متیو؛ مکان

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۱

 . ۴۲منبع: قريب، فريدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۲

 . ۱۱۹بع: قريب، فريدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ صمن

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۳

 .  ۲۱و   ۱7های پاسخده؛ صمنبع: بنتلی، يان؛ محیط

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۴

 . 7۱های پاسخده؛ صمنبع: بنتلی، يان؛ محیط

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۵

 . 6۱های پاسخده؛ صمنبع: بنتلی، يان؛ محیط

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲6

 . ۱6۲های پاسخده؛ صمنبع: بنتلی، يان؛ محیط

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲7

 . ۱۱۸فضاهای شهری؛ ص  -های عمومیمنبع: کارمونا؛ مکان

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۸

 . ۱۳۸فضاهای شهری؛ ص  -های عمومیمنبع: کارمونا؛ مکان

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۹

 . ۲7۵فضاهای شهری؛ ص  -های عمومینمنبع: کارمونا؛ مکا

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۳۰

 . ۲۵۰منبع: بیکن، ادموند؛ طراحی شهرها؛ ص
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مقدمهناشر

سالگرد تأسیس خانه شهرسازان ایران به عنوان اولین آموزشگاه و    بیستمینرو مصادف با  سال تحصیلی پیش

مان بر آن بود تا مسئولیت خویش را  سال سعی  20مدرسه تخصصی شهرسازی در کشور است. در طول این  

شهر دانش  بیشتر  هر چه  اعتالی  به  به خدمتاس نسبت  و  داده  انجام  از  زی  ایران  شهرسازی  جامعه  رسانی 

کالس  برگزاری  دورهطریق  سایر  و  شهرسازی  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کنکور  برای  آمادگی  های  های 

 ایم. آموزشی مشغول بوده

  ب ها، درآمد داشته است اما هیچگاه کسها، خانه شهرسازان ایران همچون همه کسب و کاردر طول این سال

، بلکه آرمان اصلی در اولین و بزرگترین آموزشگاه تخصصی شهرسازی ایران، همواره  ه درآمد هدف اصلی نبود

باشد، و بدین  ارائه خدمات آموزشی باکیفیت همراه با گسترش عدالت آموزشی در جامعه شهرسازی کشور می

سال این  در  بودهمنظور  متعهد  بهره ها  ضمن  شده  حاصل  مالی  تأمین  با  و  ایم  باسابقه  اساتید  از  گیری 

ها، به  سایر کالس   ای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری یا ها اعم از آمادگی برکارآزموده برای برگزاری کالس 

رایگان   آموزشی  در کالس بارائه خدمات  شرکت  امکان  روی  هر  به  که  افرادی  ندارند،  رای  را  آموزشی  های 

 همت بگماریم.

داد و کیفیت خدمات ارائه شده خانه شهرسازان ایران افزوده شود و به بهبود  عت ما در تالشیم تا هر ساله بر  

 مداوم آن باور داریم تا از این رهگذر به رضایتمندی شما دست یابیم.

 

 

 خانه شهرسازان ایران  

 1400 مهر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ب

 فهرست
 ۳ ....................................................................................................................................... آزمون اول

 ۱۹ .......................................................................................................................... پاسخنامه آزمون اول 

 ۳۴ ..................................................................................................................................... آزمون دوم

 ۵۲ .......................................................................................................................... پاسخنامه آزمون دوم

 6۹ .................................................................................................................................... آزمون سوم

 ۸۷ ......................................................................................................................... پاسخنامه آزمون سوم

 ۱۰۴ ................................................................................................................................ آزمون چهارم 

 ۱۱۹ .................................................................................................................... پاسخنامه آزمون چهارم

 ۱۳۸ .................................................................................................................................. آزمون پنجم 

 ۱۵۵ ...................................................................................................................... پاسخنامه آزمون پنجم

 ۱۷۱ ................................................................................................................................. آزمون ششم

 ۱۸۷ ...................................................................................................................... پاسخنامه آزمون ششم 

 ۲۰۸ .................................................................................................................................. آزمون هفتم 

 ۲۲6 ...................................................................................................................... پاسخنامه آزمون هفتم

 ۲۴۴ ................................................................................................................................. آزمون هشتم

 ۲6۲ ..................................................................................................................... پاسخنامه آزمون هشتم 
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 زبان عمومی وتخصصی 

 

PART 01: VOCABULARY 

-1 The problem was really difficult, so I couldn't .......... the answer. 

1) work out     

2) check in    

3) head to    

4) depend on 

-2  Researchers claim the new discovery is a major ......... in the fight against 

malaria. 

1) consequence    

2) invention    

3) competition 

4) breakthrough 

-3  It is necessary that nitrogen be ........ in the soil for plants to grow. 

1) existed   

 2) present    

 3) nearby    

 4) filled  

-4 Metals such as silver and iron are good ....... of electricity. 

1) conductors    

2) guide    

3) current    

4) director 

-5  John hopes to move into our building as soon as an apartment becomes ……. . 

1) vacant  

2) regular     

3) occupied   

4) open  

-6  Our library`s regulations …….. the borrowing of more than four books at a time. 

1) promote   

 2)  prohibit   

 3) support   

 4) agree  

-7  Be ……. . If you are not , we will have to go to the movies without you. 

1) punctual    

2) ready   

3) accurate    

4) careful  

-8  Mary ..... my answer to the question until I showed her showed her proof 

1) differed  

2) agreed with 

3) disputed    

4) accepted 

-9  If you want to pass that exam, I..…. you to start studying for it immediately. 
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1) suggest         2) push       3) convince        4) advise  

   

-10  When we go on vacation, I want to…………. some time fishing. 

1) waste         2) spend              3) lose        4) remember  

 

PART 02: CLOZE PASSAGE 

The Tan Tock Seng hospital, for example, remains an important place today …(11)... people with 

infectious diseases. …(12)…. today, the schools of Lee Kong Chain built in Singapore still …(13)…. to 

fulfill his vision of educating young people. …(14).… both these men died many years ago, …(15)… 

they did with their money is still a blessing to many people. 

-11  1) by  2) near  3) for  4) next to 

-12   1) Although  2) Until 3) Because  4) Due  

-13   1) meet 2) make 3) occur 4) exist  

-14   1) Although  2) Since 3) Therefore  4) As  

-15   1) thus  2) that 3) what 4) so 

 

PART 03: READING COMPREHENSION 

Passage 1 

Countries may contain several culture regions within their borders. Often, these culture regions are 

based on ethnic groups. An ethnic group is a group of people who share a common culture. 

Members of ethnic groups often share certain culture traits, such as religion, language , and even 

special foods. Some countries are home to a variety of ethnic groups. For example, more than 100 

different ethnic groups live in the East African country of Tanzania. Countries with many ethnic 

groups are culturally diverse. Cultural diversity is the state of having a variety of cultures in the same 

area. While cultural diversity creates an interesting mix of ideas, behaviors and practices, it can also 

lead to conflict. 

 

-16 According to the passage , all of the following are mentioned as examples of 

culture traits except …… . 

1) religious beliefs   

2) food habits  

3) genetic roots 

4) language  

-17 A culturally diverse country contains ……….. . 

1) some culturally similar groups   

2) many modern and ancient places  

3) many different ethnic groups   

4) a variety of strange people  

-18 In line 8, " it " refers to …………. . 

1) Tanzania   

2) cultural diversity   

3) an interesting mix  

 4) area   

-19 The paragraph following the passage most probably discusses ……….. . 

1) the conflicts arising from culture diversity. 

2) the needs of a culturally diverse society. 

3) why some countries are culturally diverse. 

4) how scientists study cultural diversity. 
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-20 The passage mainly discusses ………….. . 

1) how culture regions are formed 

2) what cultural diversity is 

3) where Tanzania is located 

4) where ethnic groups live 

 

Passage 2 

In the National Forest of West Virginia, scientists have a mystery to solve : the mystery of the 

missing plant nutrients, which are substances in the soil that plants need to grow. For several years, 

the trees there have not grown as well as they should. Soil scientists believe that the soil is missing 

many of the important nutrients that the trees and other plants there need to grow. They have 

conducted many years of research to determine why the nutrients are disappearing and why the 

trees are not growing like they should. 

Mary Luck was one of the scientists who worked to solve the mystery of the missing nutrients in the 

forest. She gathered samples of the soil and tested the soil for important nutrients. She saw that the 

soil had very low levels of plant nutrients. Such as magnesium and calcium. If these nutrients are not 

in the soil ,the trees cannot grow well. She wondered why the soil had such low levels of these 

nutrients. After a little more research, She developed the hypothesis that air pollution from nearby 

factories has been putting certain chemicals, like acids, in the environment that are removing the 

nutrients from the soil. 

 

-21 In line 3 , " they " refers to ……….. . 

1) substances  

2) scientists   

3) trees  

4) nutrients 

-22 Mary Luck most probably is a ………….. . 

1) soil scientist  

2) chemical scientist   

3) food scientist   

4) climate scientist 

-23 According to Paragraph 2 , trees and other plants cannot grow well if ……. . 

1) they do not have deep roots.   

2) they are surrounded by other plants. 

3) the humidity level is too high .  

4) the soil is poor in calcium and magnesium. 

-24 It can be inferred from Paragraph 2 that the acidity of soil ………. . 

1) can be produced by some nutrients. 

2) reduces its ability to hold nutrients. 

3) is one of the causes of air pollution. 

4) improves its physical properties. 

-25 Which of the following best describes the organization of the passage? 

1) Presentation of two different views about the nature of a mystery. 

2) Presentation of facts about the size of National Forest. 

3) Discussion of steps involved in the analysis of soil samples. 

4) Description of mystery followed by a possible explanation  

 

Passage 3 
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A plant needs to transport water, minerals, food, and other materials from one part of it`s body to 

another. In general, water and minerals are taken up by the bottom part of the plant, while food is 

made in the top part. but all of the plant`s cells need water, minerals, and food. In small plants, 

materials can simply move from one cell to the next. This is why they are small. But larger plants 

need a more efficient way to transport materials farther, from one part of the plant to another. 

These plants have transporting tissue called vascular tissue. It consists of tube-like structure inside a 

plant through which water, minerals, and food move. 

 

-26 In line 2, "taken up" is closest in meaning to....... . 

1) absorbed    

2) released   

3) stored   

4) controlled  

-27 It can be inferred from the passage that some plants cannot grow tall because they ..... 

1) cannot make their own food. 

2) do not get enough sunlight. 

3) are sensitive to food shortage. 

4) have no vascular system. 

-28 The vascular tissue ........ . 

1) keeps the plant upright and standing 

2) carries materials through the plant 

3) absorbs water from the soil 

4) connects plant cells together 

-29 In line 7, ''which'' refers to...... 

1) structures   

2) small plants  

3) materials    

4) large plants 

-30 The passage mainly discusses....... 

1) how some plants make their own food. 

2) how materials are transported in plants. 

3) why plant cells need nutrients and water. 

4) what nutrients small and large plants need. 

  مباحث عمومی شهرسازی ایران  

 اولین بار گرایش به سرمایه گذاری در زمین و ملک در ایران مربوط به کدام دوران است؟ -31

 ( بعد از انقالب ۴ ( پهلوی   ۳  ( صفويه ۲ ( قاجاريه ۱

 تحول عمده در مفاهیم تاریخی در دوره قاجار بر مبنای دگرگونی کدام شرایط می باشد؟-32

 ( تغیر شرايط برونی ۲ ريخی درونی(تغیر شرايط تا۱

 (تغیر سرمايه داری غیر وابسته ۴ (تغیر شرايط تاريخی جديد ۳

 کدام گونه از شهرها در دوره قاجار رونق می یابند؟ -33

 (شهرهای مقدس و مذهبی ۱

 (شهرهايی که موقعیت مکانی و دسترسی مطلوبی دارند ۲
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  (شهرهای نوبنیاد۳

 زرگانی داشته اند(شهرهايی که از ديرباز نقش با۴

 نطفه سبک تهران با شروع تاثیرپذیری ایران از اروپا در زمان حکومت کدام پادشاه بسته می شود؟ -34

 ( رضاشاه ۴ ( آقامحمدخان   ۳ ( ناصرالدين شاه ۲ ( فتحعلی شاه ۱

 میدان اصلی شهر در دوره قاجار کدام یک از گزینه های ذیل بوده است؟ -35

 ( میدان مشق ۴ ( سبزه میدان  ۳ ان ارگ( مید۲ ( میدان توپخانه۱

 کدام مجموعه،نشانۀ به کارگیری سبک تهران به عنوان مکمل مکتب اصفهان در شهرهای بزرگ ایالتی است؟ -36

 (میدان خان يزد ۲ (مجموعه گنجعلی خان کرمان ۱

 ۳و ۲(موارد۴ (مجموعه ابراهیم خان کرمان ۳

 ات و تجهیزات شهری بوده است؟ کدام خیابان دوران قاجار،محور عمده تاسیس-37

 ( خیابان باب همايون ۴ ( خیابان مريضخانه  ۳ ( خیابان الله زار۲  ( خیابان عالالدوله۱

 تا چه سالی است؟ 1386افق طرح جامع جدید تهران مصوب -38

۱ )۱۴۰۰ ۲ )۱۴۰۵ ۳ )۱۴۰6   ۴ )۱۴۱۰ 

 دستورات می باشد؟ کدام دسته از طرح ها بصورت کدهای طراحی،نقشه،نوشته ها و -39

 ( طرح های موضوعی ۲ (طرح های موضعی ۱

 ( طرح های هادی ۴ موضوعی -( طرح های موضعی ۳

 در شهر، راه ها چند درصد از کل مساحت شهر را در بر می گیرند؟-40

 درصد۱۰( ۴ درصد  ۱۵( ۳ درصد۲۵( ۲ درصد۵۰( ۱

 این جمله متعلق به کدام یک از اندیشمندان ذیل می باشد؟ -41

 "خرین دستاورد تمدن،توانایی انسان در پر کردن هوشمندانه ایام فراغت استآ"

 ( راينهارد باومايستر ۴ (ابنزر هاوارد  ۳ ( برتراند راسل ۲ ( جوزف اشتوبن ۱

 استاندارد سرانه فضای سبز پیشنهاد شده برای کشورهای در حال توسعه چند متر مربع است؟ -42

 متر مربع 25-20( ۴    متر مربع16(۳ ع متر مرب 12-7( ۲ متر مربع  2-2/5( ۱

 اصالحیه ی کدام یک از قوانین و مقررات شهرسازی است؟  1320قانون توسعه معابر -43

 ۱۳۱۲( تعريض و توسعه معابر۲ ۱۳۱۸(آيین نامه پیش آمدگی در گذرها ۱

 (آيین نامه ساختمانی شهر تهران ۴ ۱۳۰۹( قانون شهرداری ها ۳

 یجاد تمرکز در فعالیت های برنامه ریزی شهری کدام مورد و در کدام برنامه عمرانی روی داد؟نخستین اقدام در زمینه ا -44

 برنامه عمرانی سوم  -۱۳۴۳(تاسیس وزارت وآبادانی و مسکن۱

 برنامه عمرانی دوم  -۱۳۳6(تاسیس دفتر فنی طرح های هادی در وزارت کشور۲

 مه عمرانی سوم برنا -۱۳۲۴ترومن ۴(تاسیس نهاد شهرسازی در سازمان اصل  ۳

 برنامه عمرانی اول  -۱۳۲۷(تاسیس سازمان برنامه و بودجه ۴

 قانون تملک آپارتمان ها مصوب چه سالی است؟ -45

۱ )۱۳۴۴ ۲ )۱۳۴۵ ۳)۱۳۴۷   ۴ )۱۳۵۰ 

 طرح های جامع شهری در ایران همزمان با کدام برنامه عمرانی قبل از انقالب و توسط کدام نهاد تهیه شد؟-46
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 وزارت مسکن و شهرسازی  -عمرانی (برنامه سوم۱

 وزارت مسکن و شهرسازی   -(برنامه چهارم عمرانی۲

 شورايعالی شهرسازی و معماری  -( برنامه سوم عمرانی۳

 شورايعالی شهرسازی و معماری  -( برنامه چهارم عمرانی۴

 ها بود(؟در کدام دوره طبقه ای جدید موسوم به دبیران شکل گرفت ) این طبقه جایگاهشان در شهر -47

 ( هخامنشیان ۴ (ساسانیان   ۳ ( اشکانیان۲ ( سلوکیان۱

 شروع شهرنشینی بطئی در ایران همزمان با کدام واقعه در جهان است؟-48

 ( جنگ جهانی دوم ۲ (جنگ جهانی اول ۱

 (انقالب صنعتی ۴ (انقالب فرانسه ۳

 ..............داشت. ایجاد شهرهای مهم در زمان حکومت پادشاهان هخامنشی جنبه ی......... -49

 سیاسی-(اداری۲ مذهبی -(اداری۱

 اداری -(نظامی۴ سیاسی-(نظامی۳

 کدام یک از گزینه های زیر در تغیر شکل شهرها نقش دارد؟ -50

 (پويش اقتصادی۲ (حرکت های جمعیتی ۱

 ۲و ۱(گزينه۴ (عدالت اجتماعی۳

 تعریف ذیل کدام نوع از برنامه ریزی می باشد؟-51

 "ه به وسیله ی آن برای تحقق یک راهبرد مشخص، دسته ای از فعالیت های مرتبط تعریف می شود. فرایندی است ک"

 ( برنامه ريزی تاکتیکی۲ (برنامه ريزی راهبردی ۱

 ( برنامه ريزی کالن  ۴ ( برنامه ريزی عملیاتی۳

 تفکیک زمین در خارج از محدوده های شهری به چه روشی انجام می گیرد؟ -52

 می تفکیک زمین (شیوه غیر رس۱

 ( شیوه رسمی تفکیک زمین ۲

 (بنا به شرايط می تواند به روش های متفاوتی انجام شود۳

 (هیچکدام ۴

کدام یک از گزینه های   "زمینی که به طور ممتد در کنار جاده ای قرار گرفته و مانع دسترسی قطعات پشت به معبر شده است"-53

 ذیل می باشد؟

 ( زمین نواری ۴ (زمین دو بر ۳ ( زمین سه بر ۲ ( زمین پرچمی ۱

 کدام خصیصه از مولفه های هویتی دارای بار ارزشی خنثی است؟-54

 ( ساختار شهر ۲ (طول و عرض جغرافیايی۱

 ( کالبد شهر ۴ ( لهجه ۳

 اشد؟کدام یک از گزینه های ذیل می ب  "فرایند شناختی که به تبع آن موضوع برای استفاده ابزار،معنای ضمنی پیدا می کند."-55

 ( نماد ۲ (نشانه۱

 (تعلق  ۴ ( تعبیر ۳
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ن  فضا زمانی برای ما دارای هویت خواهد بود که بتوانیم آن را موجودی...................و...................و همچنین خود نیز به عنوا-56

 موجودی.........................در آن فعالیت کنیم. 

 دهنی-( مستقل و ذهنی۲ عینی-(مستقل و ذهنی۱

 ذهنی -( مستقل و عینی۴ عینی-(مستقل و عینی۳

 احداث خیابان در تهران پس از احداث کدام یک از گزینه های ذیل آغاز شد؟-57

 ( میدان مشق ۴ (میدان توپخانه۳ ( ارگ۲ ( سبزه میدان۱

 اولین نظمیه به شیوۀ اروپایی در کدام خیابان ساخته شد؟ -58

 ( خیابان سپه ۴ (خیابان جلیل آباد ۳ الله زار( خیابان ۲ ( خیابان دوشان تپه۱

 ( کدام گزینه است؟1387ای آخرین طرح تفصیلی تهران )مقیاس پایه  -59

۱ )۱۰۰۰۰/۱ ۲ )۵۰۰۰/۱ ۳ )۲۵۰۰/۱ ۴ )۵۰۰/۱ 

 الگوی پیشنهادی برای شهر تهران در طرح جامع فرمانفرمایان چگونه و به کدام سمت بود؟  -60

 شمال  -( حلقوی ۴ تمامی جهات  -ای ( چندهسته۳ غرب  -( خطی ۲ ز مرک   -( دواير متحدالمرکز۱

 ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه

 هیپوداموس جه اصولی را در شهرسازی مورد تاکید قرار داده است؟ -61

 تامین آسايش و سهولت در تهیه نیازهای روزمره مردم ( ۱

 هر تامین فضاهای باز شهری در مرکز ش( ۲

 تقويت رابطه میان انسان و محیط مصنوع آن ( ۳

 ايجاد نظام سلسله مراتب در عرصه خدمات مورد نیاز شهروندان ( ۴

های بلندمرتبه متعلق به کیست؟ تراکم و ساختماناصطالح پدر شهرهای پر -62

 ( دوکسیاديس۴ ( همر هويت ۳ ( گلودن ۲ ( لوکوربوزيه ۱

 رتباط با الگوی خوشه ای شهرها مناسب است؟ کدام یک از گزینه های زیر در ا -63

 (الگوی خوشه ای شهرها در مناطق کشاورزی شکل می گیرد. ۱

 (الگوی خوشه ای شهرها سبب قرار گیری شهرها در طول يک مسیر می شود. ۲

 جغرافیدان آلمانی مطرح گشت.  "والتر کريستالر"(الگوی خوشه ای شهرها اولین بار توسط ۳

 رها در جاهايی می توانند رخ دهند که منابع ويژه ای )مانند کارخانجات و صنايع و معادن و ...( قرار دارند. (الگوی خوشه ای شه ۴

 های ابن خلدون و بونصر فارابی مبین آن است که:  اندیشه  -64

 کند.  ( ابن خلدون زندگی در شهر و فارابی زندگی در روستا را تايید می۱

 کند.  فارابی زندگی در شهر را تايید می  ( ابن خلدون زندگی در روستا و۲

 کنند.  ( هر دو نفر زندگی در شهر را تايید می۳

 کنند.  ( هر دو نفر زندگی در روستا را تايید می ۴

 ؟است شده مطرح کسی چه از طرف آن طبیعی شهر و محیط وحدت نظریه -65

 ( لوکوربوزيه۴ مفوردما ( لوئیس۳ سدگ ( پاتريک۲ لويدرايت ( فرانک۱

 عبارتند از :  CPTEDسه بخش اصلی برای تحقق راهبردهای  -66
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   روش های نهادی –روش های سازمانی  –روش های طراحی ( ۱

 روش ها طراحی  –روش های محافظه کارانه  –روش های مهندسی ( ۲

 روش های الکترونیکی  –روش های سازمانی  –روش های طراحی ( ۳

 روش های برنامه ريزی  –روش های طراحی  –دسی روش های مهن( ۴

 ای ماتا، چه عاملی در توسعه شهری مورد توجه قرار گرفته است؟ در طرح شهرهای نوار مانند سرا  -67

 دسترسی به خدمات شهری ( ۴ بستر طبیعی زمین( ۳ مسیر ترامواهای برقی( ۲ رودخانه ( ۱

 اشد؟بی مییای، بیشتر الگوی چه شهرهامدل ستاره -68

 ( بزرگ۴ ( متوسط۳ ( متوسط تا بزرگ۲ ( کوچک۱

 کدام گزینه در ارتباط با الگوی سلسله مراتبی شهر ها صحیح می باشد؟ -69

 ( الگوی سلسله مراتبی بیشتر بر سلسله مراتب راههای شهری توجه دارد. ۱

 ( الگوی سلسله مراتبی سلسله مراتبی شهرها در مناطق کشاورزی شکل می گیرد. ۲

 الگوی سلسله مراتبی در زمانی که شهرها در يک مسیر رديف می شوند امکان ظهور دارد. ( ۳

 ( الگوی سلسله مراتبی در جاهايی می توان رخ دهد که منابع ويژه ای وجود داشته باشد. ۴

 کدام موارد، عناصر اصلی شبکه » سازمان فضایی « است؟  -70

 جمعیتی ( مراکز شهری، نظام پراکنش کاربری ها، تراکم۱

 ( نظام فضاهای باز و سبز، تراکم جمعیتی، محورهای مهم ارتباطی ۲

 ( محورهای مهم ارتباطی، نظام فضاهای باز و سبز، تراکم های ساختمانی۳

 ( مراکز شهری، محورهای مهم ارتباطی، محورهای مهم عملکردی و کاربری های عمده ۴

 ( است؟عیار شناخت شهرهای بزرگ )مادرشهریر مهای زیک از نظریهطبق نظر هنس بلومنفلد، کدام -71

 ۴۰( شعاع ناحیه ای را که شهر مورد بحث در آن قرار دارد، میتوان با وسايلی چون قطار شهری يا اتومبیل بههه طههور متوسههط در مههدت ۱

 دقیقه طی کرد.

 دقیقه باشد. ۳۰( متوسط صرف وقت برای رسیدن به محل کار در حدود ۲

 چند متروپل ( شامل بودن يک يا۳

 ۲و  ۱( گزينه ۴

 کدام نظریه پرداز رویکر شهر خالق را بنیان نهاده است؟  -72

 ( ادوارد تی هال ۲ ( اسکار نیومن                                                    ۱

 ( ريچارد فلوريدا ۴ ( اروين کافمن                                                   ۳

 گیرد؟ریزی میان مدت برای چه افق زمانی صورت می عموال برنامه م -73

 ساله  ۲۵تا  ۲۰( ۴ ساله  ۱۵( ۳ ساله  ۷تا   ۳( ۲ ساله  ۲( ۱

 جلوگیری از تعریض و میدان سازی در مقابل بنای تاریخی در راستای رعایت کدام حریم بنا یا بافت تاریخی است؟ -74

 ( تاريخی۴ ( منظری ۳  ( فنی۲ ( کیفی ۱

 ریزی شهری یک. .. . است.برنامه  -75

 ( دانش تخصصی ۴ ایرشته( حرفه میان۳ ( رشته علمی ۲ ( دانش صرفاً نظری ۱

 بار برای کدام کشور مورد آزمون قرار گرفت؟ تئوری دوایر متحدالمرکز از کیست و نخستین -76
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 ( همر هويت، آمريکا۲ ( ارنست برگس، انگلستان ۱

 ارنست برگس، آمريکا( ۴ ( همر هويت، انگلستان۳

 چیست؟ LEED-NDگواهی  -77

 پروژه های بزرگ نوسازی  –( گواهینامه طراحی اکولوژيک ۱

 توسعه های محله ای  -( گواهینامه طراحی محیطی و انرژی۲

 پروژه های بزرگ نوسازی  -( گواهینامه طراحی محیطی و انرژی۳

 های موجود بهره برداری از ساختمان  -( گواهینامه طراحی اکولوژيک۴

 برای نخستین بار مفهوم »شهر مرکزی و زنجیره ای« توسط چه کسی مطرح شد؟  -78    

 لوش  (2 کريستالر        (1

 گدس  (4 ريدمن      (3

 کند؟معموالً کاربری مسکونی چند درصد از یک شهر را اشغال می  -79

 درصد  6۰تا  ۵۰( ۴ درصد  ۵۰تا  ۴۰( ۳ درصد  ۵۵تا  ۳۵( ۲ درصد  ۲۵تا  ۱۰( ۱

 کدام گزینه در ارتباط با مفهوم »شهر« نادرست است؟  -80

 ( شهر مرکزی است از اجتماع نفوس که در نقطهای گرد آمده و تراکم و انبوهی جمعیت در آن از حد معینی پايینتر نباشد.۱

 ( شهر عبارت است از الحاق يک مکان فیزيکی با مردم ساکن آن. ۲

یستم باز است، يعنی می تواند از هر نظر کامل و مجموعهای از تمام عناصر الزم برای ادامۀ حیات خود  ( شهر به معنای کامل يک س۳

 باشد. 

 ( جغرافیدانان شهر را به عنوان يک واحد مجزا به حساب نیاورده و ارتباط متقابل آن را با منطقه و کشور مورد مطالعه قرار میدهند. ۴

 ریفی جامع و کامل از »ده« است؟ کدام گزینه در بر گیرنده تع -81

 ( واحدی جغرافیايی که مرکز تجمع انسانی با انواع گوناگون، بر مبنای تولید محصوالت کشاورزی است. ۱

 ( واحدی قراردادی که مرکز تجمع انسانی با انواع گوناگون، بر مبنای تولید محصوالت کشاورزی است. ۲

 انواع گوناگون، بر مبنای تولیدات دامی است. ( واحدی منطقه ای که مرکز تجمع انسانی با ۳

 ( واحدهای رسمی که مرکز تجمع انسانی با انواع گوناگون، بر مبنای تولیدات دامی است. ۴

 گیرد؟می صورت  عصری  و در چه کسی چه شهر توسط  عمومی نواحی  مالکیت  کردن  مطرح  -82

 اواخر قرن نوزدهم -وزيهلوکورب ( ۲ نوزدهم  ه اواخر قرن  هيتلوزمی( کا۱

 عصر صنعت  –تونی گارنیه ( ۴ صنعت ه عصر   نرواگ ( اتو۳

 بیشتر در چه نوع شهرهای کاربرد دارد؟ از کیست و »طرح مکمل کهکشان«   -83

 کوچک -(کامیلوسیته۴    بزرگ-ويکتور گروئن( ۳بزرگ      -هاوارد ( ۲ کوچک -لوکوربوزيه( ۱

می برنامه  -84 را  نظرریزی  از  دوره   توان  به چند  نواقص،  یا  اشتباهات  جبران  و  شده  انجام  اقدامات  بررسی  خاطر  به  اجرا،  مدت 

 ؟ باشدهای زیر صحیح مییک از گزینهمشخص تقسیم نمود. دوره اجرای کدام

 سال   ۱۵و گاهی تا  ۱۰تا  ۵مدت:  ريزی میانبرنامه (۲   سال ۲۵و گاهی تا  ۲۰تا  ۱۰ريزی بلندمدت:  ( برنامه۱

 همه موارد  (۴ سال ۵الی   ۱مدت: ريزی کوتاهرنامه( ب۳

 ؟ چقدر است  خیابان  خیابانها معموالً در طول  شیب  -85

 درصد  ۴( ۴ درصد    ۵( ۳ درصد    6( ۲ درصد    ۷( ۱
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 گیرند؟طبق نظریه »ساخت عمومی شهرها« صنایع سبک کوچک در کدام منطقه قرار می  -86

 ( حاشیه شهر ۴ ( منطقه بیرونی۳ ( منطقه میانی۲ ( منطقه مرکزی ۱

برای شهر مادرید پیشنهاد شده بود و در بازسازی شهر لندن در دوران پس از جنگ   1882این طرح برای اولین بار در سال    -87

 جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت. 

 (طرح شعاعی ۴             (طرح اقماری         ۳                  (طرح خطی    ۲                (طرح گسترده     ۱

 شهر قابل زیست را می توان با کدام سه مشخصه ارزیابی کرد؟ -89

 ( ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، طبیعی۱

 ( تمدن ساز بودن، اعتدال داشتن، عدم هراس از شهر ۲

 ( مشخص های کالبدی، ديد و منظرو محوطه سازی شهر، محله بندی های مناسب.۳

 يف شده، دارا بودن هويت فرهنگی، ارزش های تاريخی. ( ساختار فضايی تعر۴

 اند؟ کدام عوامل در نیمه اول قرن بیستم، بیشترین تأثیر را در چگونگی تحول شهرنشینی و شهرسازی جهان به جای گذاشته -۹۰

 ۱۹۱۷وقوع انقالب اکتبر روسیه  -نگ جهانی اول و دوم ( بروز دو ج۱

 هور لیبرالیسم نو ظ -( بروز دو جنگ جهانی اول و دوم ۲

 پیدايش مفهوم دولت حداقل  -۱۹۱۷( وقوع انقالب اکتبر روسیه ۳

 ۱۹۱۷وقوع انقالب اکتبر روسیه   -ظهور لیبرالیسم نو   -بروز دو جنگ جهانی اول و دوم -( پیدايش سوسیال دموکراسی نوين۴

   تاریخ شهر و شهرسازی 

ه عنوان پایه ای نظری و عملی بر اساس جهان بینی نوین در شهرسازی پدیدار در پی چیرگی آریایی ها بر هند، کدام مورد ب -91

 شد؟

  استوپا( ۴ چلیپا( ۳  مانداال ( ۲   هارمیکا ( ۱

 به ترتیب فرم و بافت شهرهای مصری نظیر تل العمارانه و کاهون چگونه بوده است؟  -92

  شطرنجی -ندهپراک( ۴ شطرنجی  -خطی ( ۳ ارگانیک -خطی ( ۲  ارگانیک  -پراکنده( ۱

 در تمام تمدن های اولیه زیر به نوعی شاهد احداث دیوار و حصار به دور شهرها هستیم به جز :  -93

  بین النهرين ( ۴ هند ( ۳ چین ( ۲   مصر ( ۱

ن  اسکان های نوبنیاد و یا شهرهای بومی که با روم متحد شده و از موقعیت و مزایای کامال رومی بهره مند بودند، در زما -94

 امپراتوری روم به چه نام، نامیده می شدند؟

  سیويتاتس ( ۴ میونیسپا ( ۳ دومیوس ( ۲   کلینا( ۱

 کدام یک از متفکرین زیر اعتقاد داشته در گذشته شهر شرقی نداشتیم و علت آن را چه می دانست؟  -95

 گوردن چايلد، به دلیل عدم تشکیل نیرو کار در شهرهای شرقی ( ۱

 به دلیل عدم وجود مفهوم طبقه در شهر شرقی  ( لوئیز مامفورد،۲

 پرفسور هوپ، زيرا با مفهوم شهروند در شرق مواجه نیستیم( ۳

 ماکس وبر، چون با مفهوم شهروند در شرق مواجه نیستیم( ۴

دارند    برخی از متفکرین شهری با استناد به تظریه اقتصادی شهرها، موضوع مازاد محصوالت کشاورزی را رد کرده و اعتقاد  -96

 پیدایش شهرها مقدم بر مازاد محصوالت کشاورزی است،شهری که آنها به عنوان نمونه از آن یاد می کنند کدام است؟ 
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 اور  (۲  چاتال هیوک  (۱

 کاهون  (۴ تئوچه تیتالن ( ۳

 در کدام دوره از تاریخ بشر، شاهد شکل گیری روستاها و یکجا نشینی هستیم؟  -97

 دوران پارينه سنگی  (۲                                                         عصر برنز (۱

     عصر هومری (۴ دوران نوسنگی( ۳

 مفهوم شهروند برای اولین بار در کدام تمدن مطرح شد؟  -98

  تمدن روم  (۲ تمدن بین النهرين  (۱

 تمدن هند  (۴ تمدن يونان( ۳

 انی به ترتیب کدام است؟تپه اولیه شهر یونانی و قلب تپنده شهریون  -99

 آگورا  -آکروپلیس  (۲                                                                  آکروپلیس  -آگورا (۱

 آکروپلیس -تمنوس  (۴ آگورا  -تمنوس  ( ۳

 مهمترین تفاوت بین هنر یونانی و رومی در چیست؟ -100

 تقارن  (۲ جنس مصالح بنا  (۱

 شکل بنا  (۴                                                                     مقیاس بنا  ( ۳

 مستند ترین مرکز تمدن هاراپا کدام شهر بوده و در کجا واقع شده است؟  -101

 هند                          -هاراپا( ۴                         هند-موهنجودارو( ۳ پاکستان                         -موهنجودارو( ۲ پاکستان                         -هاراپا( ۱

 شکل پایین نقشه عمومی کدام شهر است؟ -102

 

 اور (۱

 هاراپا (۲

 اريحا (۳

 موهنجودارو  (۴

 

اوج گرایشات فضاسازی و احداث محورهای اصلی و عناصر مسلط بر فضا برای تنظیم بهتر منظر شهری را در کدام یک از  -103

 توان مشاهده کرد؟ای یونانی میشهره

 پرينه (۴ میلتوس (۳ پرگامون (۲ آتن  (۱

 یک از شهرهای زیر دست داشته است؟ ریزی کدامهیپوداموس در طرح و برنامه  -104

 پرينه  -میلتوس (۲ میلتوس  -پیرائیوس  (۱

 پیراتیوس  -پرينه -آتن  (۴ الینتوس -دورااورپوس  -( ملینوس۳

 ن در امور کشور بیشتر وجود داشته است؟ در کدام دوران مشارکت شهروندا -105

 ( يونان هلنیستی۴ ( روم جمهوری ۳ ( يونان هلنی۲ روم امپراطوری  (۱

 توان به یک »گونه« تبدیل نمود، چه کسی است؟ نویسنده کتاب »گزارش به لنارک« که اعتقاد داشت همه افراد را می -106

 ره گودن ( آند ۴ ( رابرت اوئن ۳ ( اتین کابه  ۲ ( شارل فوريه ۱

 ها« در دو تمدن یونان و روم صحیح است؟کدام گزینه در ارتباط با »جانمایی ساختمان -107
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 ( در تمدن يونان نظم مصنوعی ساختمان بر تنظیم طبیعی محیط چیره بوده است. ۱

 ز محیط. ها در امپراطوری روم بیشتر بر اساس نظم نمادين حاکم شکل گرفته است تا تبعیت ا( جانمايی ساختمان۲

 ( معماری و شهرسازی روم باستان، در قیاس با يونان، کامالً وابسته به محیط بوده است. ۳

 کرده است.  ها نسبت به يکديگر را، وضع توپوگرافیک زمین مشخص می ( هم در يونان و هم  در روم، موقعیت ساختمان۴

تقابل با فرم های چهارگوش در شکل گیری محیط های شهری   کاربرد استوانه، نیم استوانه، نیم کره و منشورهای بیضوی در  -108

 و بناهای معماری کدام تمدن زیر نقش اصاسی داشته است؟

 ( روم ۴ ( چین ۳ ( مصر ۲ يونان( ۱

 در تمدن روم باستان، کدام گزینه زیر را میتوان معادل بلوک امروزی قرار داد؟  -109

 ( دومیوس ۴ ( ايتینرا۳ ( ويسی ۲ اينسوال ( ۱

 اولین رگه های دموکراسی جهت تبادل آزادانه عقاید، در کدام عرصه جمعی شهر شکل میگیرد؟  -110

 آگوراهای يونانی (۱

 فروم های رومی  (۲

 پیاده راه های بريتانیايی ( ۳

 پله های اسپانیايی شهر رم ( ۴

 است؟ قلعه تاریخی شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق، مشابه ساختار کدام شهر باستانی   -111

 اور ( ۴ بابل ( ۳ چتل هويوک ( ۲ ممفیس( ۱

 باشد؟ ترین شهر شناخته شده سومری می کدام گزینه بزرگ -112

 ( اوروک ۴ ( انشان ۳ ( بابل ۲ ( آکد ۱

 روم در زمان اگوستوس و براساس تقسیم بندی های منطقه ای ، به چند منطقه تقسیم شد؟  -113

 منطقه   ۱۲( ۴                         منطقه ۱۴(  ۳                          زده منطقهشان(  ۲                      هجده منطقه ( ۱

 کدام گزینه اصلی ترین و مهم ترین تفاوت بین شهرهای تمدن یونان و هند است؟ -114

 وجود گرمابه  (۲ سیستم دفع فاضالب و زباله  (۱

 حصارشهری  (۴ طرح شطرنجی( ۳

 ن بین النهرین و یونان کدام گزینه است؟مهمترین تفاوت میان تمد -115

 عامل غارت و دفاع  (۲ تفاوت در ماهیت پیدايش دولت شهرها  (۱

 معابد مذهبی  (۴ تقسیم کار اجتماعی در مقابل وحدت اجتماعی کار( ۳

 ریزی ها و فنون برنامهآمار و روش

 ها کدام است؟ براساس یک مطالعه، داده های زیر جمع آوری شده اند، میانه داده  -116

1،3،3،5،4،2،3،1،4،1،2،1،3  

۱ )۳.۵  ۲ )۲ ۳ )۳  ۴ )۴ 

 در جدول فراوانی زیر مقدار مد جامعه را محاسبه کنید. -117

 حدود دسته  8-10 10-12 12-14 14-16 16-18

 فراوانی تجمعی  2 5 11 15 16
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۱ )۱۴.۵ ۲ )۱۳.۲ ۳ )۱۷.۵   ۴ )۱۱.۷ 

می   1-3-3-3به ترتیب    Bو برای چهار نفر از جامعه    1-1-3-1به ترتیب    Aنفر از جامعه    برای چهار  xمقدار عددی صفت    -118

 است؟)اعدام همگی مثبت هستند( صحیحجامعه کدام مورد  2باشد. در مقایسه 

 و    11نفر، از معدل دانش آموزان یک کالس، انحراف معیار    20براساس یافته های یک جامعه به حجم    -119

 گزارش شده است، میانگین چه مقدار است؟ 

 

۱ )۱۰ ۲ )۱۱ ۳ )۱۲  ۴ )۱۳ 

 جوامع نرمال و غیر نرمال چگونه است رابطه بین سه میانگین هندسی، حسابی و هارمونیک در  -120

کسب کرده است، اگر میانگین و   18و در درس نظریه های برنامه ریزی نمره    15دانشجویی در درس آمار و احتماالت نمره    -121

( دانشجو در کدام  ( و )ف معیار نمرات درس آمار و نظریه های برنامه ریزی به ترتیب ) انحرا

 درس عملکرد بهتری داشته است؟ 

 ( نیاز به اطالعات بیشتر است ۴ ت ( عملکرد برابر داش۳ ( نظريه های برنامه ريزی ۲ ( آمار و احتماالت ۱

ادی از کارکنان یک شرکت خدماتی به صورت زیر تنظیم شده است، انحراف چارکی این توزیع  نمرات مسئولیت پذیری تعد -122

 کدام است ؟ 

 

فاصله   15-20 20-25 25-30 30-35 35-40

 طبقاتی 

 فراوانی  8 15 19 18 16

 

۱ )۳.۹۲ ۲ )۴.۳۳ ۳ )۴.۷۵ ۴ )۵.۲۵ 

  12ماشین با سرعت    6برچسب بر دقیقه و    8سرعت  ماشین با    4ماشین برچسب زنی در کارگاهی موجود است،    10تعداد    -123

 برچسب بر دقیقه کار میکنند، به طور متوسط در دقیقه چند برچسب زده می شود؟

 برچسب بردقیقه  ۱۲( ۴ برچسب بر دقیقه  ۱۰(۳ برچسب بر دقیقه   ۸( ۲ برچسب بر دقیقه   6( ۱

 مقدار میانگین را در جامعه زیر محاسبه کنید  -124

 

 میانگین هر دو جامعه مساوی است( ۲ میانه هر دو جامعه مساوی است  ( ۱

 تغییرات هر دو جامعه مساوی است. ضريب ( ۴ واريانس هر دو جامعه مساوی است(   ۳

 هارمونیک<هندسی<در جوامع نرمال : حسابی ( ۱

 در جوامع نامعلوم: حسابی = هندسی = هارمونیک     

 هارمونیک<حسابی<در جوامع نرمال : هندسی ( ۲

 هارمونیک <در جوامع نامعلوم: حسابی = هندسی     

 کهارمونی> هندسی>در جوامع نرمال : حسابی (   ۳

 هارمونیک <هندسی   <در جوامع نامعلوم: حسابی     

 هارمونیک<هندسی<در جوامع نرمال : حسابی ( ۴

 هارمونیک <هندسی   <در جوامع نامعلوم: حسابی     

 حدود دسته  8-10 10-12 12-14 14-16 16-18

 ۱۲.۸۷۵( ۲ ۱۳.۱۲۵( ۱ فراوانی مطلق  2 3 6 4 1
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 چه مقدار است؟ باشد، انحراف معیار   16برابر با  اگر واریانس داده   -125

۱ )۰.۵ ۲ )۴- ۳ )۲  ۴ )۱- 

 ؟نمی باشدهای گرایش به مرکز کدام یک از شاخص های زیر از جمله شاخص  -126

باشد، آنگاه چولگی جامعه به کدام   0.1اگر مقدار ضریب تغییرات برابر با    24و میانه    24.6در یک جامعه آماری با میانگین    -127

 سمت بوده و در مواجهه به جامعه نرمال چه وضعیتی دارد؟ 

 برای اندازه گیری حجم بارش ساالنه یک شهر از چه مقیاس اندازه گیری استفاده میشود؟  -128

 ترتیبی( ۴  ( اسمی ۳ ( فاصله ای ۲ ( نسبی ۱

 سه طبقه متوالی از یک جدول طبقه بندی شده باشند، فاصله طبقات کدام است؟  54-45و  44-35و  34-25اگر  -129

۱ )۱۰   ۲ )۹.۵-۱۰   ۳ )۹.۵  ۴ )۹ 

در زمان بحران های انسانی، زمانی که نیاز به اهدای خون می باشد، کدام شاخص مرکزی برای براورد نیاز میتواند مناسب    -130

 شد؟ با

 ( انحراف معیار۴ ( مد ۳ ( میانه۲ ( میانگین۱

  تکراری حرفی می توان ساخت که الزاما دارای حروف    3چند رمز عبور    Khane shahrsazanبا استفاده از حروف کلمه    -131

 ؟ باشد

۱ )۸6 ۲ )۹۲ ۳ )۷۸  ۴ )۸۴ 

 کرد؟  انتخابحرف  4می توان با چند حالت   CALCULUSبا استفاده از حروف کلمه  -132

۱ )۲6 ۲ )۲۴ ۳ )۳۴  ۴ )۳6 

زوج را دور یک میز گرد نشاند که دارای صندلی های دونفره است، به گونه ای که جای یک زوج   5به چند طریق میتوان    -133

 همواره ثابت باشد؟

۱ )۷6۸ ۲ )۴6۰ ۳ )۹6۰  ۴ )۱۲۸۰ 

اثر و به سایر موزه ها به   3وری که به بزرگترین موزه  موزه تقسیم کرد، به ط  4اثر هنری را بین    9به چند طریق می توان    -134

 تعداد برابر اثر هنری برسد؟

۱ )۳۸۹۰ ۲ )۹6۵۰ ۳ )۵۲۸۰  ۴ )۷۵6۰ 

 باشد، میانگین نرخ تورم در طی دوره مزبور حدودا برابر است با :  %50و  %30اگر در طی دو سال نرخ تورم به ترتیب  -135

۱ )۳۳ % ۲ )۳۲ % ۳ )۴۰ %  ۴ )۴۵ % 

ترکیب    4و واریانس    %8با ده داده آماری دیگر با ضریب تغییرات    9و واریانس    %15پانزده داده آماری با ضریب تغییرات    -136

 شده اند، واریانس جامعه جدید کدام است؟

۱ )۱۳ ۲ )۱۲ ۳ )۱۱ ۴ )۷ 

۳ )۱۴.۸۵ ۴ )۱۱.۳6۵ 

 واريانس( ۲ نما  ( ۱

 صدک پنجاهم ( ۴ میانگین حسابی (   ۳

 چوله به چپ، تفاوت فاحشی با نرمال ( ۲ وله به راست، تفاوت فاحشی با نرمال چ( ۱

 چوله به چپ، تقريبا نرمال ( ۴ چوله به راست، تفاوت اندکی با نرمال (   ۳
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 در داده های دسته بندی شده زیر، ضریب چولگی چارکی تقریبا کدام است ؟  -137

 

 طول دسته  15-18 18-21 21-24 24-27 27-30

 فراوانی  12 11 15 9 13

 

۱ )۰.۰۴۵ ۲ )۰.۰۵۴ ۳ )۰.۰۵۴-  ۴ )۰.۰6۵ 

( قرار میگیرند، واریانس این  55،85از نمرات شرکت کننده در یک آزمون در بازه ) %91طبق قضیه چی بی شف حداقل  -138

 توزیع کدام است؟ 

۱ )۱۲.۲۵ ۲ )۱6 ۳ )۲۰.۲۵ ۴ )۲۵ 

 4مقدار نومان باشد،  2باشد و مقدار انحراف معیار برابر با  0.5ریب کشیدگی در یک جامعه آماری ده عضوی برابر با اگر ض  -139

 را محاسبه کنید. 

۱ )۵6۰ ۲ )۳۰۴ ۳ )۴۱۰  ۴ )۳۸۰ 

 اگر ضریب کشیدگی یک جامعه بیشتر از نرمال باشد کدام گزینه صحیح خواهد بود؟  -140

 ( کشیدگی صفر است ۴  ( فشردگی بیشتر است ۳ شیدگی کمتر است ( ک ۲ ( پراکندگی بیشتر است ۱
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آزمون اول پاسخنامه    
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱

 « صحیح است. ۴گزينه » -۲

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵

 « صحیح است. ۲گزينه » -6

 « صحیح است. ۱گزينه » -۷

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۰

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۱

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۲

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۳

 « صحیح است. ۱گزينه »-۱۴

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۵

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱6

 « صحیح است. ۳ه »گزين-۱۷

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۸

 « صحیح است. ۱گزينه »-۱۹

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۰

 « صحیح است. ۳گزينه »-۲۱

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۲

  « صحیح است. ۴گزينه »-۲۳

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۴

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲۵

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲6

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲۷

 « صحیح است. ۲»گزينه -۲۸

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۹

 « صحیح است. ۲گزينه »-۳۰
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  پاسخنامه مباحث عمومی شهرسازی ایران  

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۱

 . ۱۲۰ص منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۲

 . ۱۲۱ص منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 است. « صحیح  ۴گزينه » -۳۳

 . ۱۲۳ص منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۴

 . ۱۳۰ص منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۵

 . ۱۳۲ص منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳6

 . ۱۴۵صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۷

 . ۱۳۵صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۸

 . ۲۸۷صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۹

 . 66صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۰

 . ۱۵6صح ها و برنامه های شهرسازی؛ منبع: بهزادفر؛ طر

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۱

 . ۱۵۹صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۲

 . ۱6۲صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۳

 . ۱6۷صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۲نه »گزي  -۴۴

 . ۱۹۴صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۵

 . ۱۹۹صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴6

 . ۱۱۹صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۷
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 . ۱۱صی های برنامه ريزی شهری در ايران؛ منبع: دهاقانی؛ تحلیلی از ويژگ

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۸

 . ۴6صمنبع: دهاقانی؛ تحلیلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۹

 . ۲۰۲صمنبع: دهاقانی؛ تحلیلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۰

 . ۱ص؛  ۱بز شهرداری ها،جلدمنبع:کتاب س

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۱

 . ۲۳ص؛  ۱منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۲

 . ۴6ص؛  ۲منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۳

 . ۵۴ص؛  ۲منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۴

 . ۵۷صمنبع: بهزادفر؛ هويت شهر؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۵

 . 6۱صمنبع: بهزادفر؛ هويت شهر؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵6

 . 6۵صمنبع: بهزادفر؛ هويت شهر؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۷

 . ۱۱۷صمنبع: بهزادفر؛ هويت شهر؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۸

 . ۱۳۷صمنبع: بهزادفر؛ هويت شهر؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۹

 . ۴۷های شهرسازی؛ چاپ اول؛ صر ؛ طرحها و برنامهمنبع: بهزادف

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۰

 . ۱۸۵های شهرسازی؛ چاپ اول؛ صمنبع: بهزادفر ؛ طرحها و برنامه

 ای و مدیریت شهری ریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه پاسخنامه 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۱

 . ۳۸ص ری شیعه، اسماعیل؛ مبانی برنامه ريزی شهمنبع : 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۲

 ۵۴ص  ؛ ريزی شهریمبانی برنامهمنبع: شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بر 

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۳

 . ۲۱منبع: انجمن شهرسازی آمريکا، استانداردهای برنامه ريزی و طراحی شهری جلد چهارم، ص 
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 « صحیح است. ۲»گزينه  -6۴

 ۱۵۲، ص: ۱۳۹۴فکوهی،منبع:

 «صحیح است.۲ينه»گز -6۵

 .۴۰ريزی شهری؛ صای بر مبانی برنامهمنبع: شیعه، اسماعیل؛ مقدمه

 « صحیح است. ۳گزينه » -66

                                           
 . ۲۸۷منبع: انجمن شهرسازی آمريکا، استانداردهای برنامه ريزی و طراحی شهری جلد چهارم، ص 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۷

توجه به آنکه در همان دوران ترامواهای برقی تازه بکار افتاده بود، همین امر توجه سوريا ايماتا را به اهمیت فراوان وسائط نقلیه در  با

شهرسازی جلب نمود. در طرح وی، شهر در امتداد خطوط تراموا به صورت نوار مانند ادامه می يابد و نواحی مسکونی و صنعتی، در دو  

 ط قرار می گیرند. جانب اين خطو

 . ۴۴-۴۱مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری، ص  شیعه، اسماعیل؛ : منبع

 «صحیح است.۲گزينه» -6۸

 دارای يک هسته مرکزی با کاربردهای متفاوت باشد. توانداين الگو می 

  .۷۰صمقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری،  شیعه، اسماعیل؛منبع:

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۹

الگوی سلسله مراتبی شهرها در مناطق کشاورزی شکل می گیرد. فروش کاال و ارائه خدمات به مناطق اطراف و به ويژه نواحی  

روستانشین، پايگاه مطمئنی برای حمايت از اين الگو است. شهرهايی که اين عملکر را به عهده دارند مکان های مرکزی يا مراکز خدماتی  

 نامیده می شوند. 

 . ۲۲ص   -۴نجمن شهرسازی آمريکا، استاندارد های برنامه ريزی و طراحی شهری جلد  منبع: ا

 « صحیح است. ۴گزينه » -۷۰

مقصود از » سازمان فضايی «، شبکه ای است که عناصر آن را مراکز شهری )مراکز مختلط تجاری، اداری، فرهنگی و نظاير اينها در مقیاس 

هم ارتباطی )معابر اصلی و خطوط مترو(، محورهای مهم عملکردی و کاربری های عمده  کل شهر و مناطق و نواحی آن(، محورهای م

 )در مقیاس شهر و مناطق و نواحی آن( تشکیل می دهد. 

 . ۱۲۸منبع : بهزادفر،مصطفی؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ ص 

 است. « صحیح۴گزينه » -۷۱

 .۲۹و ص  ۲۸هری، ص مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی ش شیعه، اسماعیل؛منبع:

 « صحیح است. ۴گزينه » -۷۲
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 . ۱۳رفیعیان، محسن، مناطق خالق شهری، مجله ی شهرداريها، ، ص  -منبع: رفیعیان، مجتبی

 « صحیح است.  ۲گزينه » -۷۳

 ۸۸ص  ؛ ريزی شهریمبانی برنامهمنبع: شیعه، اسماعیل، 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۷۴

 . 6۰مشکینی، ابولفضل، بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری، ص   -پوراحمد، احمد -منبع: حبیبی، کیومرث

 « صحیح است. ۳گزينه » -۷۵

 « صحیح است. ۴گزينه » -۷6

 6۰ص   ؛ريزی شهریمبانی برنامهمنبع: شیعه، اسماعیل، 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷۷

 دست تدوين شده است: ( تا کنون برای مواردی از اين LEEDاستانداردهای راهنمای طراحی محیطی و انرژی ) 

 (؛LEED-NCساخت و سازهای تجاری جديد و پروژه های بزرگ نوسازی )  -

 (؛ LEED-EBبهره برداری از ساختمان های موجود ) -

 (؛LEED-CIپروژه های فضای داخلی  و کاربری های تجاری ) -

 (؛ LEED-CSپروژه های مرتبط با مرکز و پوسته ساختمان ) -

 (؛ و LEED-NDتوسعه های محلی ) -

 (. LEED-Hنه ها )خا -

 . ۳۲۰ص   -منبع: انجمن شهرسازی آمريکا، استاندارهای برنامه ريزی و طراحی شهری جلد چهارم

 « صحیح است. ۴گزينه » -۷۸

 . ۹۴منبع: اسمیث موريس، برنامه ريزی و طراحی شهری در مهد شهرسازی)بريتانیا(، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۷۹

 ۱۷۳ص  ؛ يزی شهریرمبانی برنامهمنبع: شیعه، اسماعیل، 

 « صحیح می باشد.۳گزينه » -۸۰

 .6تا ص  ۴ص مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری،  شیعه، اسماعیل؛منبع:

 . است« صحیح  ۱گزينه » -۸۱

 )پاورقی( ۳مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری، ص  شیعه، اسماعیل؛منبع:

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۲

طراف شهر مالکیت عمومی يابند تا قیمت زمین دستخوش سودجويی زمین بازان قرار نگیرد و نظارت بر  واگنر خواستار شد تا نواحی ا

 گسترش شهر میسر باشد. 

 . ۳۰ريزی شهری؛ صای بر مبانی برنامهمنبع: شیعه، اسماعیل؛ مقدمه 

 «صحیح است. ۳گزينه» -۸۳

 تر در شهرهای بزرگ کاربرد دارد. را تشکیل می دهد، بیش  (Gruen)اين طرح که اساس نظر ويکتورگروئن  

 ۷۲. صمقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری،  شیعه، اسماعیل؛منبع:

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۴

 سال نیز میرسد.  ۲۵سال است و گاهس به  ۲۰تا  ۱۰برنامه ريزی بلند مدت که مدت اجرای آن از  

 . سال است ۷تا  ۳برنامه ريزی میان مدت که مدت اجرای آن بین  
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 سال است.  ۲الی   ۱برنامه ريزی کوتاه مدت که مدت اجرای آن بین 

 . ۸۳ريزی شهری؛ صای بر مبانی برنامهمنبع: شیعه، اسماعیل؛ مقدمه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۵

 .۱۷۵ريزی شهری؛ صای بر مبانی برنامهمنبع: شیعه، اسماعیل؛ مقدمه

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸6

 . 6۱دمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری، صمق شیعه، اسماعیل؛منبع:

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۷

طرح خطی توسط سورياايماتا از اهالی اسپانیا در قرن نوزدهم عنوان شده است. ين طرح در بازسازی شهر لندن در دوران پس از جنگ 

اهها، شبکه هاب عمده ارتباطی، رودها و  جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت.طرح خطی گسترش شهر را به تبعیت از راه آهن، شاهر

 آبراهه ها به صورت خطی و در نواحی اطراف اين مسیرها میکشاند. 

 . 6۹و   6۸ريزی شهری؛ صای بر مبانی برنامهمنبع: شیعه، اسماعیل؛ مقدمه 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۹

 « صحیح است. ۱گزينه » -۹۰

 . ۵سعه شهری؛ ص ريزی راهبردی توزاده، جواد؛ برنامهمنبع: مهدی 

  پاسخنامه تاریخ شهر و شهرسازی 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۱

ويلر در کتاب »تمدنهای دره سند و ماوراء آن« می نويسد که پس از آنکه تمدن هاراپا بدست اقوام بدوی و وحشی سفید پوست آريائی 

نی اختالفات فرهنگی، که بی شباهت به اختالفات  که حتی نمی دانستند با مراکز شهری دشت سند چه کنند سقوط کرد يک دوره طوال

فرهنگی نخستین آن نبوده بوجود آمد، اما اين بار اختالفات از عناصر فرهنگی بیگانه و دورتری نیز نشأت می گرفت. »تازه واردين پس 

« می نويسد، »به تدريج دهکده  از مدتی تبديل به کشاورزانی يکجانشین شدند« و چنانکه آندره ولواهسن در کتاب »معماری زنده هندی

های سران قبايل به شهرها بدل گشت و مراکز استانهای کوچک ايالتی را بوجود آوردند« اجداد اين سازندگان جديد شهری، تمدن شهری  

ه روستائی آنها  سند را بکلی از بین برده و حتی در افسانه های آنان نیز نامی از اين تمدن ديده نمی شود. به همین دلیل تحول تمدن ساد

 ( ۳۱: ۱۳۹۱به تمدن پیچیده تر شهری، بدون ارتباط و حتی يادی از شهرسازی ماهرانه پشتیبان تداوم يافت.)جیمز موريس،  

اين  از  پیروی  باشد.  می  کامالً مذهبی شهرسازی  اصول  اساس  بر  و عملی  نظری  ای  پايه  ايجاد  تمدن جديد  اين  مهم  بسیار  يک جنبه 

 ( ۳۱و بکارگیری يک نقشه مناسب و از پیش تعیین شده بنام مانداال می باشد.)همان :  اصول، مستلزم انتخاب

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۲

نقشه شهرها نشان دهنده توسعه خطی در طول رود نیل می باشد و شهرها به دلیل اينکه در کوتاه ترين زمان ممکن بايد ساخته شوند،  

 دارای بافت شطرنجی بوده اند. 

 (. ۲۵-۲۴:  ۱۳۹۱جیمز موريس، منبع : )

 « صحیح است. ۱گزينه » -۹۳

شهرهای مصری فاقد ديوار بودند، احتماال علت اصلی و تعیین کننده اين امر، امنیت ديرباز داخلی در سرزمین مصر و جهانبینی فراعنه و  

 توجه به زندگی پس از مرگ دانست 

 (. ۲۳: ۱۳۹۱منبع: )جیمز موريس، 

  « صحیح است. ۱گزينه » -۹۴
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ازموقعیت و   متحد شده و  با روم  که  بومی  يا شهرهای  اسکان های نوبنیاد و  کلینا،  از:  بودند  امپراتوری عبارت  سه گروه اصلی شهرهای 

مراکز قبیله ای مهمی که موقعیتی رسمی بدان تنفیض می شد امام ساکنین آن تنها نیمه شهروند    -مزايای کامال رومی بهره میبردند، میونیسپا

 مراکز تجاری و اداری قبايل محلی که به شکل رومی در آمده بودند.  -سوب میشدند و سیويتاتسرومی مح

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۵

از نظر وبر شهر مصری، ايرانی، بین النهرينی و کال شرقی نداشته ايم زيرا در آنها استقالل نسبی و حقوق سیاسی شهروندان و اتکا به  

 د. منشورهای شهروندی وجود ندار

 « صحیح است. ۱گزينه » -۹6

جین جیکبز از متفکرينی است که اعتقاد داشته، شکل گیری شهرها پیش از مازاد کشاورزی به وقوع پیوسته است و به طور جدی نظريه 

 استناد کرده است.  چتل هیوکو  اريحاتقدم کشاورزی بر پیدايش شهر را زير سوال برد) نظريه گولدن چايلد( وی به دو شهر 

 . ۴۰۵بع : جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه من

  « صحیح است. ۳گزينه » -۹۷

 

پورتونئولتیک)میان  پالئولتیک )پارينه سنگی(  

 سنگی(

 برنز )شهری(  نئولتیک )نوسنگی( 

میلیون سال پیش تا   ۱۰ سال

هزار سال قبل   ۱۰  

  ۸هزار سال تا   ۱۰

 هزار سال پیش 

  6تا هزار سال پیش  ۸-۹

 هزار سال پیش 

هزار سال پیش تا  6

عصر  ۱۷۸6کنون)

 صنعت( 

يکجانشینی در قالب  يکجانشینی روستا  کوچ نشینی غار محل سکونت 

 شهر 

خوشه چینی –شکار  شیوه معیشت  غالت -کشاوری دامداری، دامپروری   پرورش گیاه و کشت،   

 پرورش حیوانات و... 

 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۸

 . م راضیه رضازاده،  تاريخ شکل شهر،مترجمنبع: جیمز موريس

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۹

 . ۴۲منبع: جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه  

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۰

ای به نام مهندسی مهم ترين نکته ای که می توان در زمینه هنر، معماری و کارهای عمرانی رومی ها نسبت به يونانیان بیان کرد، مقوله  

 رومی است که در مقیاس بسیار کالن چه در زمینه ساختمان سازی و چه در زمینه فضاهای شهری و تاسیسات می توان به آن اشاره کرد. 

 . 6۲-6۰منبع : جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۱

 هنجودارو است که بر کران راست سند واقع در پاکستان واقع شده است. مستندترين مرکز تمدن هاراپا مو

 . ۲۹منبع: جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه  

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۲

 نقشه شهر هاراپا در حاشیه کتاب مصور شده است. 
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 . ۳۱منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

 ست. « صحیح ا۲گزينه »  -۱۰۳

در شهرسازی هلنیستی: گرايشات فضاسازی، اهمیت بیشتری يافته بود و در اواخر دوره احداث محورهای اصلی و عناصر مسلط بر فضا  

 توان در شهر پرگامون مشاهده کرد. ها را میبرای تنظیم بهتر منظر شهری اوج اين کوشش

 . ۴۷منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا؛ ص 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۴

 . ۴۰منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۵

 . ۲۴-۲۳ص؛ جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰6

 . ۵۱ها در شهرسازی؛ جلد اول؛ صمنبع: پاکزاد، سیرانديشه

 . « صحیح است ۲»  گزينه -۱۰۷

 . ۱۴۵تا   ۱۴۳شناسی در معماری؛ صمنبع: گروتر؛ زيبايی

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۸

 . ۸۵منبع : بیکن؛ طراحی شهرها؛ صفحه  

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۹

دو نوع کلی مسکن در شهر رومی وجود داشت، دومیوس که به اسکان های تک خانواری ممتاز اختصاص داشت و اينسوال )بلوک های  

 (که بع تعدادی اپارتمان يا ساناکوال تقسیم می شد. ساختانی

 . 6۸منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۰

 . 6۸منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۱

سال مسکون بوده است.   ۸۰۰۰تا   6۰۰۰به مدت اربیل)اربالی قديم( که درشمال شرقی عراق و در دامنه کوهستانی قرار دارد کم و بیش 

 اگر عکس هوايی منطقه مسکونی اور را مشاهده کنید، احتماال چیزی بسیار شبیه به عکس هوايی اربیل خواهد بود

 . ۱۹ص  ۱-۱۱موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ شکل  منبع : 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۲

مايلی شمال اور واقع شده    6۰ورات از آن به نام ارک ياد شد، در نزديکی فرات و در حدود  اوروک که به نام وارکا نیز خواند شده و در ت

 بود. اين شهر بزرگترين شهر شناخته شده سومر است. 

 . ۲۲منبع : جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، ص 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۳

وده است و در اين دوره شهر گلین و خشتی رم تبديل به يک  اوج شکوفايی روم مربوط به دوره آگوستوس بوده که دوره امپراتوری ب 

 منطقه تقسیم کرد.   ۱۴شهر مرمرين شد و درضمن اگوستوس شهر را به  

 . 6۵-66منبع : جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، ص 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۴

 منبع : جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، 
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 ینی در اروپاجهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشمنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۵

 منبع : جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، 

 جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 ریزی ها و فنون برنامهآمار و روش پاسخنامه  

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱6

ابتدا داده ها را به صورت صعودی مرتب میکنیم، سپس محل  برای محاسبه مقدار شاخص مرکزی میانه در داده های طبقه بندی نشده، 

 پیدا میکنیم، لذا خواهیم داشت :  میانه را از طريق فرمول میانه که برابر است با : 

۵،۴،۴،۳،۳،۳،۳،۲،۲،۱،۱،۱،۱   

 
 ۳که برابر است با عدد 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۷

 

 

 

 جمعی بايد به فراوانی مطلق تبديل شود . نکته: دقت کنید جدول فراوانی از ت

۱۸-۱6  ۱6-۱۴  ۱۴-۱۲  ۱۲-۱۰  ۱۰-۸  حدود دسته 

 فراوانی تجمعی  ۲ ۵ ۱۱ ۱۵ ۱6

 فراوانی مطلق  ۲ ۳ 6 ۴ ۱

 

 دسته مد دار در جدول باال مشخص شده است، بنابراين طبق فرمول باال اقدام میکنیم:

 
 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۸

که مقدار میانه و میانگین دو جامعه باهم برابر نیست، بنابراين مقدار ضريب تغییرات هم نمیتواند برابر باشد، لذا   راه حل تستی: میدانیم

 میتواند صحیح باشد  ۳تنها گزينه 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۹

 با توجه به داده های مسئله از فرمول محاسبه واريانس بهره میبريم : 

 
 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۰

 
 رابطه بین میانگین ها در تمامی جوامع به صورت مقابل خواهد بود. 
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 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۱

 بهره بگیريم : لذا خواهیم داشت :  Zبرای پی بردن به اينکه در کدام درس عملکرد بهتری داشته بايد از مفهوم متغیر استاندارد

 
 بنابراين در درس آمار عملکرد بهتری داشته است. 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۲

 
 

 
۴۰-۳۵  ۳۵-۳۰  ۳۰-۲۵  ۲۵-۲۰  ۲۰-۱۵ فاصله  

 طبقاتی 

 فراوانی ۸ ۱۵ ۱۹ ۱۸ ۱6

فراوانی  ۸ ۲۳ ۴۲ 6۰ ۷6

 تجمعی 

 محل چارک اول و سوم رو می يابیم :

 
 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۳
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 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۴

 

 

 

 

 

 

 
 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۵

 
  

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲6

 شاخص های مرکزی شامل، مد ، میانه و میانگین می باشد. ) صدک پنجاهم همان میانه می باشد( 

 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۷

 

 

۱۸-۱6  ۱6-۱۴  ۱۴-۱۲  ۱۲-۱۰  ۱۰-۸  حدود دسته 

 فراوانی مطلق  ۲ ۳ 6 ۴ ۱

۲ ۱ ۰ ۱-  ۲-  
 

۲ ۴ ۰ ۳-  ۴-   

، مهه ال  واحددد ترکیبددیشههود کههه مشههاهدات مهها مقیههاس می)همساز، يا تههوافقی معکههوس( زمههانی اسههتفاده    هارمونیکمیانگین  

 یلومتر بر ساعت، ريال در لیتر، دور در دقیقه دارند.سرعت در ثانیه )ترکیبی از سرعت و زمان( و يا ک

 ها برابر است با:( باشند، میانگین هارمونیک دادهif( يا فراوانی نسبی)iF( دارای فراوانی مطلق )iXاگر مشاهدات)
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است لذا دارای تفاوت   ۰.۵بنابراين چوله به راست دارد و از آنجايی که مقدار به دست آمده بیش از   مقدار ضريب چولگی م بت است،

 فاحش است. 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۸

 
 میزان بارش سالیانه يک عدد حقیقی بزرگتر مساوی صفر خواهد بود، بنابراين مقیاس اندازه گیری نسبی خواهد بود. 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۹

 طبقه را پیوسته میکنیم، برای اين امر نیم واحد به طرفین اضافه میکنیم تا پیوستگی اتفاق بیفتد .

۵۴-۴۵  ۴۴-۳۵  ۳۴-۲۵  گسسته  

۵۴.۵-۴۴.۵  ۴۴.۵-۳۴.۵  ۳۴.۵-۲۴.۵  پیوسته  

 خواهد بود.  ۱۰بنابراين طول دسته برابر با 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۳۰

 است.  مده های کیفی مورد استفاده قرار بگیرد تنها شاخص مرکزی که میتوانند در داد

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۱

Z R S E N A H K 

1 1 2 1 2 4 3 1 

 از آنجايی که فقط به دنبال رمز عبورهای با تکرار هستیم طبق روابط زير عمل میکنیم : 

 

 
 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۲

نیازی به ساخت کلمه يا رمز عبور نیست، در اين حالت بديهی است که نیاز به  حرف انتخاب کنیم و  ۴نکته: دقت کنید قرار است  

 محاسبه جايگشت نداريم. 

S U L A C 
1 2 2 1 2 
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 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۳۳

 
نوبت به   حالت برای قرارگیری داريم، پس از جانمايی يک زوج ۵زوج داريم بنابراين  ۵از آنجايی که يک زوج جای ثابتی دارد و ما 

 زوج را نیز در نظر بگیرم بنابراين خواهیم داشت:  ۵زوج به دور میز است . نیاز است جايگشت اين   ۴چیدمان 

 
 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۳۴

 

 

 

 
 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۳۵

 

 
 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳6

 

 
 

 
 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۷

 
 

۳۰-۲۷  ۲۷-۲۴  ۲۴-۲۱  ۲۱-۱۸  ۱۸-۱۵  

۱۳ ۹ ۱۵ ۱۱ ۱۲ 

6۰ ۴۷ ۳۸ ۲۳ ۱۲ 
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 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۳۸

 

 

 
 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۹

 
 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۴۰
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 زبان عمومی وتخصصی 

 

PART ONE: VOCABULARY 

1- Will you accept to pay the price for it, or will you leave your child to have a ……………………….'s 
funeral?' 
1) Pauper   2) Prosecute   3) Venture  4) Quench 
2- Three things have happened, either one of which would alone have been a …………………………… . 
1) Collapse  2) Calamity   3) Squander   4) Utter 
3- I have done nothing that could ………………………….. the group or weaken our vote in this district. 
1) Beckon  2) Disrupt  3) Despite  4) Feeble 
4- These attempts were, however, unsuccessful, on account of the ………………………. leakage at the 
joints of the pipes. 
1) Thrifty  2) Promote  3) Illustrate  4) Excessive 
5- Special Children Courts have been established for the trial of ………………………….. offenders. 
1) Juvenile  2) Mourn  3) Daze   4) Maim 
6- Particularly stubborn terrorists face even greater ………………………. in response to their 
behaviors. 
1) Exempt  2) Torment  3) Prejudice  4) Mumble 
7- A moral decision must …………………………………. any real advance. 
1) Retain  2) Precede  3) Spontaneous  4) Utensil 
8- This drug can also be used to help ………………………. aches and pains any were on your body. 
1) Redeem  2) Soothe  3) Refrain  4) Illegal 
9- The plan is to …………………………….. present capabilities for making other states excited for 
voting. 
1) Prompt  2) Augment  3) Implant  4) Inject 
10- Teens from affluent or …………………….. homes both can and do abuse drugs. 
1) Tangible  2) Prosper  3) Prestige  4) Impoverish 
 

PART TWO: CLOZE PASSAGE 

Football is a family of team sports ………11………. involve, to varying degrees, kicking a ball 

………12………. a goal. Unqualified, the word football normally means the form of football that is 

………13………. where the word is used. Sports commonly ………14………. football include association 

football (known as soccer in some countries); gridiron football (specifically American football or 

Canadian football); Australian rules football; rugby football (either rugby league or rugby union); and 

Gaelic football. These various forms of football ………15………. as football codes. 

11- 1) that  2) which  3) who   4) whose 

12- 1) scoring  2) to scoring  3) which scores  4) to score 

13- 1) more popular than 2) the most popular 3) most popular  4) much more 

popular 

14- 1) that called 2) called  3) which was called  4) who are called 

15- 1) is known  2) are knowing  4) is used to know 4) are known 

 

  PART THREE: READING COMPREHESION 

PASSAGE 1 

As Philadelphia grew from a small town into a city in the first half of the eighteenth century, it 

became an increasingly important marketing center for a vast and growing agricultural hinterland. 

Market days saw the crowded city even more crowded, as farmers from within a radius of 24 or 
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more kilometers brought their sheep, cows, pigs, vegetables, cider, and other products for direct 

sale to the townspeople. The High Street Market was continuously enlarged throughout the period 

until 1736, when it reached from Front Street to Third. By 1745 New Market was opened on Second 

Street between Pine and Cedar. The next year the Callowhill Market began operation. 

Along with market days, the institution of twice-yearly fairs persisted in Philadelphia even after 

similar trading days had been discontinued in other colonial cities. The fairs provided a means of 

bringing handmade goods from outlying places to would-be buyers in the city. Linens and stockings 

from Germantown, for example, were popular items. 

Auctions were another popular form of occasional trade. Because of the competition, retail 

merchants opposed these as well as the fairs. Although governmental attempts to eradicate fairs 

and auctions were less than successful, the ordinary course of economic development was on the 

merchants' side, as increasing business specialization became the order of the day. Export 

merchants became differentiated from their importing counterparts, and specialty shops began to 

appear in addition to general stores selling a variety of goods. 

One of the reasons Philadelphia's merchants generally prospered was because the surrounding area 

was undergoing tremendous economic and demographic growth. They did their business, after all, in 

the capital city of the province. Not only did they cater to the governor and his circle, but citizens 

from all over the colony came to the capital for legislative sessions of the assembly and council and 

the meetings of the courts of justice. 

 

 

16- What does the passage mainly discuss? 

1) Philadelphia's agriculture importance 

2) Philadelphia's development as a marketing center 

3) The sale of imported goods in Philadelphia 

4) The administration of the city of Philadelphia 

17- It can be inferred from the passage that new markets opened in Philadelphia because 

1) they provided more modem facilities than older markets 

2) the High Street Market was forced to close 

3) existing markets were unable to serve the growing population 

4) farmers wanted markets that were closer to the farms. 

18- The word "hinterland " underlined in the passage is closest in meaning to 

1) tradition 2) association 3) produce 4) region 

19- The word "it" underlined in the passage refers to 

1) the crowded city  2) a radius 

3) the High Street Market 4) the period 

20- The word "persisted" underlined in the passage in meaning to 

1) returned 2) started 3) declined 4) continued 

 

PASSAGE 2 

Aviculturists, people who raise birds for commercial sale, have not yet learned how to simulate the 

natural incubation of parrot eggs in the wild. They continue to look for better ways to increase egg 

production and to improve chick survival rates. When parrots incubate their eggs in the wild, the 

temperature and humidity of the nest are controlled naturally. Heat is transferred from the bird's 

skin to the top portion of the eggshell, leaving the sides and bottom of the egg at a cooler 

temperature. This temperature gradient may be vital to successful hatching. Nest construction can 

contribute to this temperature gradient Nests of loosely arranged sticks, rocks, or dirt are cooler in 

temperature at the bottom where the egg contacts the nesting material. Such nests also act as 
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humidity regulators by allowing rain to drain into the bottom sections of the nest so that the eggs 

are not in direct contact with the water. As the water that collects in the bottom of the nest 

evaporates, the water vapor rises and is heated by the incubating bird, which adds significant 

humidity to the incubation environment. 

In artificial incubation programs, aviculturists remove eggs from the nests of parrots and incubate 

them under laboratory conditions. Most commercial incubators heat the eggs fairly evenly from top 

to bottom, thus ignoring the bird's method of natural incubation, and perhaps reducing the viability 

and survivability of the hatching chicks. When incubators are not used, aviculturists sometimes 

suspend wooden boxes outdoors to use as nests in which to place eggs. In areas where weather can 

become cold after eggs are laid, it is very important to maintain a deep foundation of nesting 

material to act as insulator against the cold bottom of the box. If eggs rest against the wooden 

bottom in extremely cold weather conditions, they can become chilled to a point where the embryo 

can no longer survive. Similarly, these boxes should be protected from direct sunlight to avoid high 

temperatures that are also fatal to the growing embryo. Nesting material should be added in 

sufficient amounts to avoid both extreme temperature situations mentioned above and assure that 

the eggs have a soft, secure place to rest. 

 

 

21- The word "They" underlined in the passage refers to 

1) aviculturists  2) birds  3) eggs  4) rates 

22- According to paragraph 2, when the temperature of the sides and bottom of the egg are cooler 

than the top, then 

1) there may be a good chance for successful incubation 

2) the embryo will not develop normally 

3) the incubating parent moves the egg to a new position. 

4) the incubation process is slowed down 

23- According to paragraph 2, sticks, rocks, or dirt are used to 

1) soften the bottom of the nest for the newly hatched chick 

2) hold the nest together 

3) help lower the temperature at the bottom of the nest 

4) make the nest bigger 

24- According to paragraph 2, the construction of the nest allows water to 

1) provide a beneficial source of humidity in the nest 

2) loosen the materials at the bottom of the nest 

3) keep the nest in a clean condition 

4) touch the bottom of the eggs 

25- All of the following are part of a parrot's incubation method EXCEPT 

1) heating the water vapor as it rises from the bottom of the nest 

2) arranging nesting material at the bottom of the nest 

3) transferring heat from the parent to the top of the eggshell 

4) maintaining a constant temperature on the eggshell 

 

PASSAGE 3 

A number of factors related to the voice reveal the personality of the speaker. The first is the broad 

area of communication, which includes imparting information by use of language, communicating 

with a group or an individual, and specialized communication through performance. A person 

conveys thoughts and ideas through choice of words, by a tone of voice that is pleasant or 

unpleasant, gentle or harsh, by the rhythm that is inherent within the language itself, and by speech 
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rhythms that are flowing and regular or uneven and hesitant, and finally, by the pitch and melody of 

the utterance. When speaking before a group, a person's tone may indicate unsureness or fright, 

confidence or calm. At interpersonal levels, the tone may reflect ideas and feelings over and above 

the words chosen, or may belie them. Here the conversant's tone can consciously or unconsciously 

reflect intuitive sympathy or antipathy, lack of concern or interest, fatigue, anxiety, enthusiasm or 

excitement, all of which are usually discernible by the acute listener. Public performance is a manner 

of communication that is highly specialized with its own techniques for obtaining effects by voice 

and /or gesture. The motivation derived from the text, and in the case of singing, the music, in 

combination with the performer's skills, personality, and ability to create empathy will determine 

the success of artistic, political, or pedagogic communication. 

Second, the voice gives psychological clues to a person's self-image, perception of others, and 

emotional health. Self-image can be indicated by a tone of voice that is confident, pretentious, shy, 

aggressive, outgoing, or exuberant, to name only a few personality traits. Also the sound may give a 

clue to the facade or mask of that person, for example, a shy person hiding behind an overconfident 

front. How a speaker perceives the listener's receptiveness, interest, or sympathy in any given 

conversation can drastically alter the tone of presentation, by encouraging or discouraging the 

speaker. Emotional health is evidenced in the voice by free and melodic sounds of the happy, by 

constricted and harsh sound of the angry, and by dull and lethargic qualities of the depressed 

 

26- What does the passage mainly discuss? 

1) The function of the voice in performance 

2) The connection between voice and personality 

3) Communication styles 

4) The production of speech 

27- The word "Here" underlined in the passage refers to 

1) interpersonal interactions 2) the tone 

3) ideas and feelings  4) words chosen 

28- The word "derived" underlined in the passage is closest in meaning to 

1) discussed 2) prepared 3) registered 4) obtained 

29- According to the passage, an exuberant tone of voice, may be an indication of a person's 

1) general physical health 2) personality 

3) ability to communicate 4) vocal quality 

30- According to the passage, an overconfident front may hide 

1) hostility 2) shyness 3) friendliness 4) strength 

  مباحث عمومی شهرسازی ایران  

اولین حرکت برنامه ای برای گذار از اقتصاد کارگاهی به اقتصاد کارخانه ای با ایجاد قطب های صنعتی در کدام شهرها اتفاق -31

 افتاد؟ 

    کرمانشاه -قزوين-اراک -( اصفهان۲ قزوين -تبريز-اصفهان -(تهران۱

    همدان -قزوين-ک ارا-( اصفهان۴ کرمانشاه -تبريز-اصفهان -( تهران ۳

زمینه توسعه محالت جدید تهران مانند مجیدیه و عباس آباد و قسمت هایی از بازار توسط کدام رویداد و در زمان کدام  -32

 پادشاه قاجار رخ داد؟ 

 مظفرالدين شاه-( ورود اتومبیل به ايران۱
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 محمدشاه قاجار-( انتخاب تهران به عنوان پايتخت۲

 محمدشاه قاجار -انتقال آب آن به تهران ( احداث نهر آب کرج و۳

 ناصرالدين شاه قاجار-( رواج استفاده از کالسکه برای رفت و آمد۴

 کند؟نقشه مقابل ساختار شهر تهران در کدام دوره را بیان می-33

 ( دوره قاجار تا زمان ناصرالدين شاه۲ ( دوره صفويه و زنديه ۱

 ( دوره پهلوی اول ۴ ( از آغاز دوره سلطنت ناصرالدين شاه۳

 کدام گزینه از جمله ویژگی های دوران پهلوی اول نمی باشد؟ -34

 (گسترش نهادهای دولتی و موسسات اجتماعی و اقتصادی ۱

 (تغییر چهره تهران به جامعه اداری و صنعتی۲

 (احداث خیابان های عريض ۳

 (الگوی ارگانیک خیابان ها و منطقه بندی فعالیت ها۴

 یران بر مبنای شرایط بیرونی و بدون اتکا به تحول بومی را برای اولین بار در کدام دوران نظاره گر می باشیم؟دگرگونی های ا-35

 (افشاريه ۲ (زنديه ۱

 ( پهلوی ۴  (قاجاريه۳

تصویر مقابل ساختار شهر تهران در دوره پهلوی اول را نشان می دهد. نام خیابان های واقع در ضلع غربی و جنوبی در این  -36

 دوره به ترتیب کدام یک از گزینه های ذیل می باشد؟ 

 مولوی -(خیام۲ مولوی -(سی متری ۱

 شوش -( شهباز۴ شوش -( سی متری ۳

 کدام نقشه،اولین نقشه شهرسازی تدارک شده در دولت پهلوی برای گسترش و توسعه شهر تهران است؟-37

۱)۱۲۵6 ۲)۱۳۰۹ ۳)۱۳۱6 ۴)۱۳۲۰ 

 رتمند کدام سبک معماری به عنوان الگوی نوین توسعه شهری هستیم؟در دوره پهلوی شاهد حضور قد-38

 (سبک بین الملل ۲ (سبک کالسیک ۱

 ( سبک تهران ۴ ( سبک مکتب اصفهان ۳
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 این جمله متعلق به کدام یک از افراد ذیل می باشد؟-39

 "انسان از طریق سکونت گرفتن به بودن دست می یابد."

 (مارکس ۴ (رلف۳ (هايدگر ۲ (شولتز ۱

 کدام یک از محالت ذیل به بهانه ی ایجاد بنای بورس تخریب شد؟-40

 (محله ارگ۴ (محله سنگلج ۳ (محله چال میدان۲ (محله عودالجان۱

بیجار به زبان انگلیسی توسط کارشناسان آمریکایی در چارچوب اصل -سنندج-تهیه برنامه های جامع برای شهرهای اصفهان-41

 نجام شد؟ترومن در کدام برنامه عمرانی ا

 ( برنامه عمرانی چهارم ۴ ( برنامه عمرانی سوم ۳ ( برنامه عمرانی دوم ۲ (برنامه عمرانی اول۱

 ،کدام یک از گزینه های ذیل می باشد؟1363مصوب  12موضوع شرح خدمات تیپ -42

 (وضع قانون در زمینه چگونگی الزام مالکان به دريافت پروانه ساختمانی۱

 برنامه های شهری  (ارائه تعاريفی کامل تر از۲

 (مطالعه وضع موجود،پیش بینی آينده و تعیین الگوی توسعه آتی شهر ۳

 (تعريف اراضی شهری،موات ، باير و داير۴

در طرح های.............نه تنها خود شهر، بلکه منطقه آن نیز مورد توجه و مطالعه قرار می گیرد همچنین افزون بر سیستم کاربرد  -43

 ی و زیرساخت ها نیز از لحاظ شناخت اجزا و عناصر شهری مورد توجه قرار می گیرد. اراضی،شبکه ارتباط

 ( طرح آمايش سرزمین ۴ ( طرح هادی۳ ( طرح تفصیلی۲ (طرح جامع ۱

 محتوی کدام یک از طرح های ذیل عبارت است از مساحت ها،سرانه ها،شبکه ارتباطی،کاربری اراضی.-44

 ( طرح اجرايی ۴ ادی( طرح ه۳ ( طرح تفصیلی۲ (طرح جامع ۱

..................تنظیم رابطه بین انسان،فضا و فعالیت های انسان در فضاست،به منظور بهره برداری منطقی از جمیع امکانات در  -45

 جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع بر اساس ارزش های اقتصادی،سوابق فرهنگی و با ابزار علم و تجربه در طول زمان. 

 (طرح جامع ناحیه ای ۲ منطقه ای -کالبدی ملی (طرح ۱

 ( طرح آمايش سرزمین ۴ ( طرح سازماندهی فضا و سکونتگاه های روستايی۳

 متعلق به کدام یک از افراد ذیل می باشد؟"نگرش سیستمی برنامه ریزی"کتاب-46

 ( مک لويین ۴ ( پاتريک گدس ۳ ( برتالنفی۲ (جرج چدويک ۱

و ابنزر هاوارد در ایده باغشهر به ایجاد مجموعه هایی از اماکن مسکونی حول کدام یک از    گارنیه در طراحی شهر صنعتی-47

 عناصر زیر گرایش داشتند؟

 ( پارک۴ ( مدرسه ابتدايی ۳ ( دانشگاه ۲ (درمانگاه ۱

له را چند کالرنس پری اولین بار فرم فیزیکی واحد همسایگی را تعریف کرده است.پری حداکثر مسافت از خانه تا مرکز مح-48

 متر می داند؟ 

 متر ۱6۰۰(۴ متر ۸۰۰( ۳ متر 6۰۰( ۲ متر ۴۰۰(۱

 نخستین شهرساز و یا نخستین کسی به بیان اصولی در زمینه شهرسازی پرداخت چه کسی بود؟-49

 (باومايستر ۴ ( تونی گارنیه ۳ ( هیپوداموس ۲ (ويتروويوس ۱

 یران وجود داشته است.نمونه بارز آن کدام شهر است؟زمینه شهرهای باغ مانند،قبل از هاوارد در بعضی شهر های ا-50
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 (کرمانشاه ۴ ( تبريز ۳ ( اصفهان ۲ (قزوين ۱

 تصویر رو به رو مربوط به کدام نظریه می باشد؟-51

   نظريه ارنست برگس-(ساخت دواير متحدالمرکز۱

 نظريه هومر هويت-(ساخت قطاعی شهر۲

  هريسنظريه ادوارد اولمن و چانسی -(ساخت چند هسته ای ۳

 نظريه رابرت ديکنسن-(ساخت عمومی شهر۴

 تعریف ذیل مربوط به کدام نوع برنامه ریزی می باشد؟-52

 "این نوع برنامه ریزی در بخش های مختلف تولیدی و اجتماعی صورت می گیرد "

 (برنامه ريزی ناحیه ای ۴ ( برنامه ريزی در سطح خرد ۳ ( برنامه ريزی بخشی ۲ (برنامه ريزی کالن۱

 ر کدام گزینه تقسیمات کالبدی از پایین به باال صحیح است؟ د-53

 ناحیه -برزن-محله-گروه-(کوی۱

 ناحیه -برزن-محله-کوی-(گروه۲

 ناحیه -محله-برزن -گروه-(کوی۳

 ناحیه -محله-برزن -کوی-(گروه۴

 شروع بحث مربوط به خودیاری و مشارکت مردمی مربوط به کدام برنامه عمرانی می باشد؟ -54

 ( برنامه عمرانی پنجم ۴ ( برنامه عمرانی چهارم ۳ ( برنامه عمرانی سوم ۲ انی دوم (برنامه عمر۱

 تصویر مقابل متعلق به کدام شهر می باشد؟ -55

 (اردشیرخوره يا فیروزآباد ۲ (دارابگرد ۱

 ( بیشاپور ۴ ( هترا ۳

 شهر بیشاپور به سه قسمت تقسیم می شده است... -56

 ه ها پاسدارخان-نواحی خارج شهر-(شهر خاص۱

 نواحی خارج شهر -نواحی منفصل شهری -(شهر خاص۲
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 پاسدارخانه ها-شهرعام-(شهر خاص۳

 نواحی خارج شهر -شهر عام-(شهر خاص۴

 ه.ق در کنار خرابه های تیسفون به دستور منصور خلیفه عباسی بنا شد،نقشه شهر به چه شکلی بود؟ 145کدام شهر در سال  -57

 دايره ای -(تخت سلیمان۲ مربع -(بغداد۱

 مربع -( تخت سلیمان۴ دايره ای -( بغداد۳

 فعالیت اساسی معماری و شهرسازی از زمان کدام پادشاه شروع شد؟-58

 ( رضاشاه پهلوی ۴ ( نادرشاه افشار ۳ ( شاه عباس صفوی ۲ (ناصرالدين شاه قاجار ۱

 عوامل سازنده سیمای خارجی شهرهای ایرانی عبارتند از: -59

 عناصر مهم کالبدی شهر -میدان اصلی شهر-(فضاهای سبز۱

 عناصر مهم کالبدی شهر -خط آسمان -(فضاهای سبز۲

 گنبد و مناره -میدان اصلی شهر -(خط آسمان۳

 عناصر مهم کالبدی شهر -میدان اصلی شهر -( خط آسمان۴

 پیش از اسالم کدام دو عامل موجب پیدایش فضاهای آموزشی شد؟-60

 تجاری-( مذهبی۴ سیاسی -( مذهبی۳ مذهبی -( اداری۲ سیاسی -(اداری۱

 ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه

 گزاره زیر توسط کدام یک از پژوهشگران شهری ارائه شده است؟ -61

-های صنعتی، شکل اصیل شهری به نحو بازیافت ناپذیری گم شده و توسط ساختمان»در بسیاری از شهرهای تحت استقرار فعالیت

 شده است.«  های نامتناسبی مدفون

 ( مک هارگ ۲ ( استفان ويلر۱

 ( فرانک کوپا ۴ ( پاتريک گدس ۳

 ریزی را به میان آورد؟کدام یک از اندشمندان زیر، برای اولین بار سخن از »هندسه اقلیدسی و غیراقلیدسی« در نظریه برنامه -62

 نتیس( اليپ۲ ( اورن ايفتاشل۱

 ( فلیپ آلمندينگر ۴ ( جان فريدمن ۳

لین کالرک« تکامل جوامع شهری را چگونه دسته طبقه بندی می کند و طبق این تقسیم یندی هم اکنون در کدام دسته  »کو -63

 قرار داریم؟  

 جامعه ی جهانی / هم اکنون در دوره ی سوم يعنی جامعه ی جهانی قرار داريم.   -جامعه شهری   –( جامعه روستايی ۱

 ه مصرفی / عمده جهان هم اکنون در محله ی دوم يعنی جامعه ی رقابتی به سر می برند. جامع –جامعه رقابتی   -( جامعه تولیدی ۲

 جامعه فراصنعتی /  عمده جهان هم اکنون در مرحله دوم يعنی جامعه صنعتی است.  –جامعه صنعتی   -( جامعه قبل از صنعت ۳

 م يعنی جامعه ی پست مدرن قرار داريم.  جامعه پست مدرن / هم اکنون در دوره ی سو –جامعه مدرن    -( جامعه سنتی ۴

(، راهکار اصلی خروج از 1935 - 1929کشورهای غربی پیشگام انقالب صنعتی، در رویارویی با رکود بزرگ اقتصادی ) -64

 ای است؟ بحران را پیگیری نظرات کدام اقتصاددان دانسته و این نظریه ناظر بر چه نوع برنامه 

 ريزی بر پايه جامعه مدنی و آزادی برنامه –( میلتون فريدمن ۲ ريزی متمرکز و دستوری مهبرنا –( جان مینیارد کینز ۱

 برنامه ارشادی با ابزار تشويقی و نه اجباری  –( جان مینیارد کینز ۴ ريزی بر پايه انتظام و نظريه نظم برنامه –( رابرت بوير ۳
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 ی مرسومِ »علم مساویِ استقراء« پرداخت؟گزاره  پردازان لیبرال، اولین بار به نقدکدام یک از نظریه  -65

 ( والتر بنیامین۴ ( کارل ريموند پوپر ۳ ( تئودور آدورنو۲ ( يورگن هابرماس ۱

 های فلسفی با کدام یک از مکاتب زیر پیوند دارند؟ریزی سیستمی به لحاظ ریشهپردازان برنامهنظریه -66

 شناسی و ساختارگرايی ( نشانه۲ شناسی و پساساختارگرايی  ( نشانه۱

 گرايی ( تفسیرگرايی و پسا اثبات۴ گرايی گرايی و اثبات( تجربه۳

 شود؟ گرا محسوب میریزی اثباتهای اصلی برنامههای زیر، از ویژگیکدام یک از گزینه -67

 ريزی ( سیاسی بودن برنامه۲ ريزی( سیاسی نبودن برنامه۱

 بودن و کنش ارتباطی ( تفسیری ۴ ها ( ساخت اجتماعی واقعیت۳

 شود؟ ریز معاصر هلندی به عنوان اولین معمار مدرن در این کشور شناخته می برنامه -کدام معمار   -68

 ( آندرياس فالودی ۲ هايک( آلدو فن ۱

 ( هنريک پترس برالگه ۴ تونن ( يوهان هنريک فون۳

 شود؟ های زمینه آبی« شناخته می ا »نقشهریزی، به صورت نمادین بهای برنامهکدام یک از ادوار نظریه -69

 ای ريزی سامانه( برنامه۲ ريزی سیناپتیک ( برنامه۱

 ريزی همکارانه ( برنامه۴ ريزی فرآيند عقالنی ( برنامه۳

 ت؟ ریزی شهری جنبه رسمی و قانونی پیدا کرده اسبر اساس منابع مختلف، برای نخستین بار در کدام یک از ادوار زیر، برنامه -70

 ( نئولیبرالیسم  ۴ ( سوسیال دموکراسی ۳ ( سوسیالیسم ۲ ( لیبرالیسم ۱

های توسعه (« در مورد طرحP.A.Gریزی بریتانیا )کدام گزینه زیر به درستی، به یکی از انتقادهای اساسی»گروه مشاور برنامه -71

 «، اشاره کرده است؟ 1947به سبک » قانون 

 شهری   –ضد ( نقد آرمانشهرگرايی و زيباشناسی  ۱

 ناپذيری و مقیاس طرح( نقد به انعطاف۲

 ( نقد آرمانشهرگرايی و نگرش نظم به ساختار شهر۳

 شهری و نگر نظم به ساختار شهر  –شناسی  ضد ( نقد زيبايی۴

 ی کلی تقسیم کرد؟ریزی سنتی را به دو دورههای برنامهتوان ریشهبه زعم کدام یک از اندیشمندان زیر، می -72

 ( ويلدافسکی و ارنست الکساندر ۲ ( آندرياس فالودی و ارنست الکساندر ۱

 ( ويور و همکاران ۴ ( پتسی هیلی و تیم شاو ۳

 گرایی در عصر حاضر بوده است؟کدام یک از پژوهشگران شهری زیر، از مدافعین جنبش آرمانشهر  -73

 ( جین جیکوبز ۲ ( جان فريدمن ۱

 ( اُنبِرتو  اِکو ۴ ( توماس مور ۳

 های آرمانگرا« در مواجهه با مشکالت شهری، چگونه بوده است؟ حل اصلی »سوسیالیستراه -74

 گرايی، علم و فن ( کاربرد عقل۲ ( اصالح درونی شهرهای موجود ۱

 ای و سیستمی ( کاربرد تفکر اليه۴ ( اشاعه دموکراسی و آزادی در شهرها۳

 شدن دانست؟   کدام گزینه را می توان به عنوان کلید صنعتی -75

 ( حمل و نقل ۴ اختراع ماشین آالت جديد  (۳ ( کشف ماشین چاپ ۲ ( کشف باروت ۱
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ی »راه سوم« به منظور تشریح کدامین موضوع، توسط وی تدوین و های ساختارگرایانه آنتونی گیدنز، رسالهبر اساس تحلیل -76

 تدقیق گردید؟

 سی يا اقتصاد مختلط( سوسیال دموکرا۲ ( شهر و شهرنشینی در عصر معاصر ۱

 ( Gray Space( فضاهای خاکستری )Neglected space ) ۴( فضاهای فراموش شده )۳

 تدقیق و ترسیم گردید؟ 1853تا  1844های طرح »شهر صنعتی کوپلی« توسط کدام یک از متخصصین زیر، طی سال -77

 ( لرد لور هلم ۲ ( روبرت لوول ۱

 ( جرج گیلبرت اسکات ۴ ( تیتوس سالت ۳

 گزاره زیر توسط کدام یک از اندیشمندان حوزه مسائل شهری مطرح گردیده است؟  -78

 »شهر عصر صنعت شهر گمراهی و فساد است« 

 ( وگان ۴ ( ريهل ۳ ( آدام اسمیت ۲ ( ولتر ۱

، معماری یا  های )اعم از واقعی و خیالی( ارائه شده توسط کدام یک از اندیشمندان زیر با محوریت »جبرگرایی فیزیکیبرنامه -79

 محیطی« بوده است؟ 

 ( لوئیز کیبل ۲ ( پاتريک گدس ۱

 ( آلن ويلسون ۴ الفلین( برايان مک۳

 ترین نوع برنامه ریزی محسوب می شود؟  ( کدام یک، کامل Conceptualاز نگاه مفهومی ) -80

 ( طرح مجموعه ی شهری ۲                     ( طرح جامع                                                                      ۱

 ( برنامه ريزی آماده سازی زمین۴ ( برنامه مجموعه ی شهری                                                                         ۳

 گزاره های زیر به کدام گزینه اشاره دارد؟  -81

 در مدت زمان مشخص به دست آید شرح می دهد. ای است که وضعیت خاص آتی را، که باید بیانیه -

 ای برای سنجش و ارزیابی هدف کلی محسوب کرد.توان آن را زمینهمی -

 اهداف کالن  (۴ اهداف مکتوم         (۳ اهداف بارز           ( ۲ دار يا عملیاتی              اهداف زمان( ۱

 ریزی است؟ آل، در کدامین دوره نظریه برنامهایدهریز های یک برنامهگزاره زیر، تشریحی از ویژگی  -82

های مرتبط با توسعه یک شهر است. به عالوه،  »دارای یک درک »فراگیر« است. کسی که دارای مهارت در نظرگرفتن همه جنبه

 توانایی »یکپارچه ساختن« همه آنهارا در قالب یک طرح واحد دارد« 

 ريزی سنتیمه( دوره برنا۲ ريزی سیستمی ( دوره برنامه۱

 ريزی حمايتی( دوره برنامه۴ ريزی خردگرا ( دوره برنامه۳

 های اساسی زیر بود؟ ریزی شهری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا به دنبال کدام یک از هدفاز دیدگاه پیتر هال، برنامه -83

 ال ( تأمین مسکن اقشار ضعیف، بهبود اشتغ۲ ( پاکسازی مناطق فرسوده، بهبود دسترسی۱

 ( بهبود کیفیت محیط فیزيکی شهرها، بهبود دسترسی۴ ی ارتباطی، تأمین مسکن ( گسترش و بهبود شبکه۳

 ریزی اشاره کرده است؟ های زیر به کدام یک از اندیشمندان برنامهگزاره -84

 ریزی عقالنی اثباتی در دوره جدیدگذارِ برنامهترین چهره و و بنیانالف( اصلی

 2000ریزی عقالنی اثباتی در سال »نگاهی دوباره به عقالنیت و خردمندی« و طرفداری از برنامه ب( تألیف رساله

 بوجیفرانکو آرکی –( آندرياس فالودی ۲ آندرياس فالودی  –( ارنست الکساندر ۱

 ارنست الکساندر  –( آندرياس فالودی ۴ آندرياس فالودی   –( پاتريک گدس ۳
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 پذیرد؟ لی، جهات و محورهای توسعه در کدام یک از اسناد توسعه شهری صورت می های اصتشخیص حوزه کاربری  -85

 طرح جامع  (۴ طرح تفصیلی  (۳ طرح آمايش ملی( ۲ طرح آماده سازی ( ۱

 ریزی زیر، توسط کدام یک از اندیشندان مطرح گردیده است؟ تعریف برنامه -86

 های ارتباطی« ها و شریانن»هنر و علمِ نظم بخشیدن به کاربری زمین، جانمایی ساختما

 ( ديويدف و رانیر ۴ ( هیل هورست ۳ ( لوئیس کیبل ۲  ( فريدمن ۱

 ریزی شهری بوده است؟ هایِ مختلفِ عمل در برنامههایِ مختلف دانش با فرمکدام یک از اندیشمندان زیر، در پی ارتباطِ فرم -87

 من ( فريد۴ ( میشل فوکو ۳ ( هیلی و شاو ۲ ( ويلدافسکی و کوکمن ۱

 به نظر کدام یک از اندیشمندان زیر، شهرسازی دارای یک هدف کلی به شرح ذیل است؟  -88

 »باید سبب بقای بشر و ارزش خصایص عالی بشر شود« 

 ( آلدو فن هايک۲ ( لوئیز مامفورد ۱

 ( جین جیکوبز ۴ ( آندره گوتن ۳

 بر کدام بنیان زیر استوار بود؟   "تاچریسم "اساس مکتب فکری -89

 ( حفظ منابع موجود برای انتقال به نسل آينده  ۲ ريزیهای برنامه ای کردن فعالیت نطقه ( م۱

 ( استفاده از نظام کاربری مختلط در تعیین کاربری اراضی شهری ۴ ( محدود کردن نقش دولت در زندگی۳

 ؟ رودنمیزی شهری انگلستان به شمار رییک از متفکرین زیر از پیشگامان و نمایندگان اصلی رویکرد سیستمی در برنامهکدام -90

 برايان مک لوين ( ۴ آنتونی گیدنز( ۳ آالن ويلسون ( ۲  جورج چدويک ( ۱

   تاریخ شهر و شهرسازی 

 میالدی بزرگترین قصرساخته شده در تاریخ ژاپن در کجا واقع شده و ساخته چه کسی  بود ؟ 17تا قرن  -91

 هیرابو  -( نانیوا۴ اياسو -یوانان( ۳  هیرابو  -ادو ( ۲   اياسو -( ادو  ۱

 چه تعداد از جمالت زیر اشتباه هستند؟  -92

 از لغت باستید برای شهرهای فرانسه، انگلستان و هلند استفاده میکنند. "نوشهرهای قرون وسطی"الف(در کتاب

 کمیت بنا شده اند. ب( اکثریت باستیدها توسط حکام مرکزی و به منظور اعمال حاکمیت بر مناطق فتنه خیر یا گسترش حا 

 ج(مهم ترین عامل تعیین کننده فرم شهر در دوره قرون وسطی حصار شهر بوده است. 

 د( تمامی شهرهای اروپا در دوره قرون وسطی دارای حصاری در جهت حفظ امنیت و دفاع شهر بوده اند.

 ه( به عقیده جیمز موریس، رنسانس در واقع آغاز عصر توسعه شهری در اروپا است. 

  ( يک غلط ۴ چهار غلط ( ۳ دو غلط ( ۲  سه غلط  (۱

باشد و همچنین به عقیده »وبر« شهر جایی است که این های زیر بیانگر کدام دسته از شهرهای قرون وسطی می ویژگی -93

 ها را داشته باشد؟ویژگی

حق  -و انعقاد قرار داد حق داشتن مهر -حق خودگردانی داخل حصار -حق داشتن بازار دائمی -حق داشتن بارویی مستحکم

 گیلدها -منشور شهر و شهروندی -حق ایجاد دادگاه مدنی -ضرب سکه

 ها ( اورب۴ ها( سیويتاتس۳ ها ( بورگ۲ ها ( پوبالسیون۱

 عناصر اصلی تشکیل دهنده شهرهای قرون وسطی کدام اند؟  -94
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 کلیسا  -بازار  -حصار( ۱

 کلیسا  -حصار  -( خیابان ها۲

 غات با -کتدرال-( حصار۳

 حصار به دورشهر  -مناطق تجاری-( فضاهای باز۴

 باشد؟کدام عبارت در ارتباط با جنبش رنسانس می  -95

 ( نوزايی و تجديد حیات شهرهای کهن ۱

 طلبی فرهنگی شهروندان در مقابل فئودالیسم ( نهضت استقالل ۲

 گزينی عمیق از فرهنگ يونان قديم ( دوری ۳

 کاتولیک و فئودالیسم حاکم بودند.  ( بازتاب شرايطی که در آن کلیسای ۴

 نامید؟ باغشهرسر پاتریک ابرکرامبی کدام شهر را در عین اینکه اجتماعی کامال شهری است یک  -96

 فرنس  (۲  اگستر  (۱

 چیچستر  (۴ مونیخ ( ۳

 کدامیک از علل زیر در احیای اقتصادی اروپا در اواخر قرن دهم تأثیر بیشترین داشت؟  -97

 های صلیبی ( پايان جنگ۱

 آورانه در رشد علم و دانشهای فن( دگرگونی۲

 های فنی در کشاورزی، تأثیر شهرهای بندری و اسکان آخرين اقوام مهاجر به اروپا ( نوآوری۳

 ها با همديگر  ها و وايکینگسلت -های مختلف اروپايی نظیر مجارها( رو در رويی تمدن ۴

 ه ماهیتی نشأت گرفت؟ سبک گوتیک از کدام کشور و با چ -98

 مذهبی  -فرانسه  (۴ روحانی -ايتالیا (۳ درباری  -فرانسه ( ۲ هنری  -ايتالیا( ۱

 خیابان شعاعی از کیست؟  16پر با  طرح آرمانی ستاره هشت  -99

 ( فیالرته ۴ ( اسکاموتسی۳ ( دی مارتینی ۲ ( آلبرتی ۱

 ؟ شودمی »سیویتاتس« به کدام دسته از شهرهای قرون وسطایی گفته  -100

 ( شهر اسقفی ۴ ( باستیدها۳ ( شهرهای نوبنیاد۲ ( شهرهای رومی مبدأ ۱

 کدام گزینه مبین تفاوت بین معماری رنسانس و باروک است؟  -101

 گردد و باروک به يونان. ( رنسانس از نظر مقیاس، به روم باز می۱

 ( هنر رنسانس، تأثیر پايدار و ثابت ندارد و زودگذر و آنی است. ۲

 تحرک هستیم.( در رنسانس شاهد ايجاد فضاهای محدود و بی۳

 ترين فضای شهر رنسانس میدان است.( مهمترين نماد شهر باروکی، خیابان و اصلی۴

 اصول طراحی رنسانس کدام است؟  -102

 فضاهای بسته -شبکه شطرنجی -( خیابان اصلی مستقیم۱

 انسداد مناظر -تقارن -( شبکه شطرنجی۲

 شبکه شطرنجی -فضاهای بسته -تقارن -کتیو( پرسپ۳

 پرسپکتیو -انسداد مناظر -( تقارن۴

 شد؟شهرسازی رنسانس عمالً به طور عمده به چه اموری محدود می  -103
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 گسترش مناطق شهری موجود  -( ايجاد شهرهای جديد ۱

 ايجاد شهرهای جديد  -های شهرها ( بازسازی تمامی بخش۲

 هايی از شهر بازسازی بخش -( گسترش مناطق شهری موجود ۳

 ( تنها محدود به گسترش مناطق شهری موجود بود. ۴

 علمی داشت؟   -های زیر رنگ و بوی نظری یک از دوره شهرسازی کدام -104

 ( قرون وسطی ۴ ( روم ۳ ( رنسانس۲ ( باروک ۱

 در کدام دوران دارند؟   دانیم  اتیاشاره به خصوص  ب یموارد الف، ب و ج به ترت-105

عناصر موجود احتماالً   یبر فضا، بلکه توسط هماهنگ یادمان یعنصر   کیتسلط  لهیمحصور نه به وس  یفضا ای  دانیم ( خلقالف

 دوره بود.  نی در ا دهیپد  نتریجالب

 ساکنان بود.  یعمل یازهاین  رویشده باشد، پ   یناش ینظر   یکردیاز آن که از رو  شیدوره ب نیدر ا دانی( شکل مب

 یفاتیتشر   یبه فضا لیشهروندان را از دست داده، تبد یماعاجت تعامل و تجمع محل  لکرد خود به مثابهعم دانیدوره، م نی( در اج

 شد.

 باروک  -یقرون وسط -( رنسانس۲                              باروک -رنسانس -ی( قرون وسط۱

 نسانسر -باروک   -ی( قرون وسط۴      ی                      قرون وسط -رنسانس -( باروک۳

 ست؟ین  حیباروک صح  یدوره یدر ارتباط با شهرساز  نهیکدام گز-106

شده   لیشهروندان تشک یفئودال و مناطق مسکون  یکاخ، اراض  یبود که از سه بخش عمده  شده یطراح  شیاز پ  ی( شهر باروک، شهر۱

 بود. 

 بود که همه اجزاء و عناصر آن در خدمت آن قرار گرفته بودند.  یتی( شهر کل۲

 باز شناخت.  گري کدي از  یمتفاوت را به روشن هایپاره شدیاجزاء بود و در آن م انیم ینوع انسجام منطق  کي شهر حاصل ( ۳

 را مقهور سازد.  نندهیب یستباي ی( شهر م۴

 »میدان کاپیتول« اثر چه کسی و درکدام شهر قرار دارد؟  -107

 سی ينا -ل آنژ( میک۴ رم -( میکل آنژ۳ رم  -( آلدورسی ۲ ونیز  -( آلدورسی۱

 کدام شخصیت ها، بنیان گذاران نظریه پردازی در شهرسازی رنسانس بودند؟ -108

 داوينجی و واگنر ( ۲                  آلبرتی و فیالرته                           ( ۱

 ی بلترامی و آلبرت( ۴                              فیالرته و بلترامی                     ( ۳

 کدام جمله صحیح است؟  -109

 ( مهمترين تفاوت بین باستیدها و شهرهای نوبنیاد در فرم و عملکرد آنها است. ۱

 های دفاعی شهرهای نوبنیاد جمهوری فلورانس تحت تأثیر قسطنطنیه است.( سیستم۲

 ( وين، چلسی و سالزبری از مهمترين باستیدهای انگلیس است.۳

 ز، اگ مورته و کارکاسون هستند.( مهمترين باستیدهای ول۴

اولین طرفدار ساختار شهر خطی چند طبقه، یاسطوح جداگانه پیاده و سواره اختصاصی که بعدها الهام بخش ایده های   -110

 شد کدام شخصیت است؟  "اوژن هنارد"

 ( لئوناردو داوينچی۴ ( سوريای ماتا۳ ( ژولیوس سزار ۲ ( جین جیکبز۱

 ترین ارگان شهر و مهمترین فضای ساخته شده در شهر در رقابت با کلیسا به ترتیب کدام است؟ در قرون وسطی مهم  -111
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 (شورای شهر، پارويس۴ (گیلد، پارويس ۳ (شورای شهر، تاالر شهر ۲ (گیلد، تاالر شهر ۱

 دارند؟متعلق به کدام دوران بوده و در کدام شهر قرار  بیبه ترت  اتایآنونز  اتزایو پ اینوریدالس   اتزایپ -112

 فلورانس -رنسانس -ی( قرون وسط۲                               رم -رنسانس -( رنسانس۱

   زیون -باروک -( رنسانس۴                   فلورانس -یقرون وسط -( رنسانس۳

 ؟ شود نمییک از شهرهای زیر دیده ایده شهر خطی ایماتا در کدام -113

 وين ( ۴ دريد ما( ۳ نودگورود ( ۲ استالینگراد  (۱

 ای داده شد؟طرح شهر »کارلسروهه« در چه دوره -114

 ( نئوکالسی سیزم ۴ ( قرون وسطی ۳ ( رنسانس۲ ( باروک ۱

 پیشنهاد شهر جدید زیر از کیست؟ -115

از مزیت  ماندگار  ترکیبی  نواحی روستایی موجود دارای  از  ها و کاستی »هم شهرهای موجود و هم  نوع جدیدی  ها هستند. 

ها ترکیب کند. های هر دو را بدون هیچ یک از کاستیتواند مزیت ریزی شده میروستای برنامه   -تگاه یعنی یک شهرسکون

ای از  خانه در هر هکتار است و در رشد سلولی خود به مجموعه   37این شکل نوین دارای تراکم مسکونی باالیی به اندازه  

 « تبدیل خواهد شد.«شهرهای چند مرکزی پیچیده با عنوان »شهر اجتماعی

 ( آلفرين و پارکر در نوشتار »هیچ چیز با ازدحام بیش از حد به دست نیامد.« ۱

 شهرهای فردا« ( ابنزرهاوارد در کتاب »باغ۲

 ( پاتريک گدس در کتاب »شهرها و تحول« ۳

 ( کالرنس اشتین در »طرح راد برن« ۴

 

 ریزی ها و فنون برنامهآمار و روش

 "میلی متر باران باریده است  120ساعت گذشته در رامسر دقیقا  24رش سازمان هواشناسی ظرف طبق گزا "عبارت  -116

  

 ( نمیتوان نظر قطعی داد ۴  ( آزمون نیاز دارد ۳ ( صحیح است ۲  ( غلط است ۱

 کدام است ؟  Bدر  Aباشد، ضرب مقدار 6اگر مقدار امید ریاضی برابر با  در جدول تابع احتمال زیر  -117

A 2 5 4 x 

2B 0.3 B 0.1 f 

 

۱ )۰.۳6 ۲ )۲ ۳ )۱.۵   ۴ )۴.۵ 

 کدام است؟ xبه صورت زیر است. امید ریاضی متغیر تصادفی  xاحتمال متغیر تصادفی   تجمعیتابع  -118

 
 

۱  ) ۲  ) ۳  )   ۴  ) 
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محاسبه شده   و    مقادیر    yو    xدر تابع احتمال دو متغیر تصادفی    -119

 کدام است؟  اند، مقدار  

 

۱ )۴۸ ۲ )۴۹ ۳ )۵۲  ۴ )۵۳ 

 قابل توضیح است؟  Xتوسط متغیر  Yدر جدول تغییرات زیر چند درصد از تغییرات   -120

۱ )۸۵ ۲ )۸۷ ۳ )۹۱  ۴ )۱۰۰ 

 کدام است؟  cباشد، مقدار ثابت  و  ادفی پیوسته و تابع احتمال آن به صورت  اگر متغیر تص -121

۱ ) ۲  ) ۳  )  ۴  ) 

ی زیر است ، با کدام  با تابع چگال  xنسبت افرادی  که به یک نظر سنجی پاسخ مطلوب می دهند . متغیر تصادفی پیوسته  -122

 مخاطبان به آن پاسخ مطلوب می دهند ؟  3/2و کمتر از  3/1احتمال بیش از 

 
 

۱  ) ۲  ) ۳  ) ۴  ) 

کدام  دارای تابع چگالی احتمال به صورت زیر است. مقدار  x، متغیر تصادفی  aبه ازای یک مقدار  -123

 است؟  

 
 

۱  ) ۲  ) ۳ ) ۴  ) 

 ؟   کدام است در توزیع احتمال جدول مقابل  -124

10 8 6 4 2 X 

0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 F(x) 

 

 

 

 

 

12 6 4 2 x 

9 6 5 4 y 

۱ )۰.۲۸ ۲ )۰.۳6 

۳ )۱.۲۵ ۴ )۷ 
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 کدام است؟ باشد، آنگاه میانگین   باشد و    3برابر با  xاگر میانگین  -125

۱ )۸ ۲ )۱۰.۵ ۳ )۷.۵  ۴ )۱۱.۵ 

که بر طبق رابطه    yمی باشد، امید ریاضی کمیت تصادفی    16و واریانس    40در جامعه ای دارای میانگین    Xکمیت تصادفی    -126

 تبعیت می کند کدام است ؟ xاز کمیت  

 به صورت زیر می باشد، مقدار تابع احتمال آن کدام است؟  xتابع احتمال تجمعی متغیر تصادفی  -127

 

 

 در جدول زیر کدام است؟ yو  xضریب همبستگی بین دو صفت  -128

 

 

 

 

 

 کدام است ؟   x = 14در مقدار  yدر سوال باال، با استفاده از مدل رگرسیون خطی ساده مقدار پیش گویی  -129

۱ )۷.۷۵ ۲ )۷.۵ ۳) ۷.۲۵ ۴) ۷.۴۵ 

 کدام است؟ ست، مقدار  به صورت زیر ا yو  xفرض کنید جدول تابع احتمال توام  -130

 

۳ ۲ ۱ y x 

۰.۱۸ ۰.۲۴ ۰.۱۸ ۰ 

۰.۱۲ ۰.۱6 ۰.۱۲ ۱ 

 

۱ )۰.۷ ۲ )۰.۵۸ ۳) ۰.۵ ۴) ۰.۴۲ 

 توان گفت دو متغیر .......... باشد، می r = 0اگر  -131

 ها ضعیف است ( همبستگی آن ۲ همبستگی باهم ندارند  (۱

 ها غیرخطی است ن ( همبستگی آ۴ ( همبستگی خطی باهم ندارند ۳

در پرتاب یک تاس معیوب احتمال آمدن هر عدد دو برابر خود آن عدد است، با کدام احتمال در پرتاب این تاس، عدد اول    -132

 ظاهر خواهد شد؟
 

۱) ۴۰   ۲ )۱۲۰ 

۳    )۱۳۴ ۴ )۵۴ 

۱  ) ۲  ) 

۳    ) ۴  ) 

۱۸ ۱۱ ۱۵ ۱۹ ۱۷ 
 

۷ 6 ۸ ۱۰ ۹ y 

۱ ) ۰.۷۵ ۲  )  ۰.۷۲ 

۳ ) ۰.۷۸ ۴ ) ۰.۸ 

۱  ) ۲ )۱ ۳  ) ۴  ) 
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 است؟      در تابع چگالی مقابل مقدار دهک سوم تقریبا چه مقدار -133

 

 

 

 باشد. معادله رگرسیون برابر است با:   اگر  -134

۱ )y = -x+1 ۲ )y = x-1 ۳) y = x+1 ۴) y =  

 صفر باشد:  yو  xنس نرمال باشد. در این صورت اگر کوواریا yو xهای مشترک دو متغیر فرض کنیم تابع چگالی احتمال -135

 توانند مستقل نباشند. می y,x (۲ م بت است.  yو    xضريب همبستگی  (۱

۳ )y,x  .ضريب همبستگی  (۴ حتما مستقل از هم هستندy,x  .منفی است 

 مقادیر ثابت هستند.(؟   cو aکننده امید ریاضی غلط است )کدام تساوی در مورد عمل -136

۱)   ۲  ) 

۳  ) ۴ )E(a)=a 

 های زیر درست است؟ یک از عبارات یا گزاره کدام -137

۱  ) 

 ، همبستگی کامل، معکوس است. -r>۱<۰( اگر  ۲

    E(xy)=E(x)E(y) وابسته باشند، آنگاه yو  xاگر   (۳

 دهد. را نشان میy  و x + که جهت ارتباط خطی بین∞تا   -∞( کوواريانس شاخصی است عددی بین ۴

 ؟ کدام است x نمای،    در تابع چگالی -138

 

۱ )   ۲) ۱ ۳ )۲ ۴ )۴ 

 : برابر است با در اینصورت  0.812R=و   اگر -139

۱ )۰.۹ ۲ )۰.۱۷ ۳) ۰.۹- ۴) ۰.۱۷- 

 به صورت زیر است؛ کوواریانس آن کدام است؟   yو  x تابع احتمال توام دو متغیر تصادفی  -140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ ) ۰.۵ ۲  )  ۲.۰۱ 

۳ ) ۱.۷ ۴ ) ۲.۷ 

4 2 1    x  
y 

۰.۱۵ ۰.۱ ۰.۲ ۰ 

۰.۲ ۰.۲۵ ۰.۱ ۳ 

۱ ) -0.12 ۲  ) -0.14 

۳ ) 0.18 ۴ ) 0.24 
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آزمون دوم پاسخنامه    
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱

 است.  « صحیح۲گزينه » -۲

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵

 « صحیح است. ۲گزينه » -6

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۰

 « صحیح است. ۱گزينه »-۱۱

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۲

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۳

 « صحیح است. ۲زينه »گ-۱۴

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۵

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱6

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۷

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۸

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۹

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲۰

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۱

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۲

 « صحیح است. ۳گزينه »-۲۳

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۴

 « صحیح است. ۴ه »گزين-۲۵

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲6

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۷

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲۸

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۹

 « صحیح است. ۲گزينه »-۳۰

 

  پاسخنامه مباحث عمومی شهرسازی ایران  
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« صحیح است. ۱گزينه » -۳۱  

. ۱۹۷ص منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛   

است.   « صحیح۳گزينه » -۳۲  

. ۱۷۲صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛   

« صحیح است. ۱گزينه » -۳۳  

. ۱۷۲صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛   

« صحیح است. ۴گزينه » -۳۴  

. ۱۷۷صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛   

« صحیح است. ۴گزينه » -۳۵  

. ۱6۱ص ر تا شهر؛ منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شا  

« صحیح است. ۳گزينه » -۳6  

. ۱۷۸صمنبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛   

« صحیح است. ۳گزينه » -۳۷  

. ۱6۵صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛   

« صحیح است. ۲گزينه » -۳۸  

. ۱۹۰صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛   

« صحیح است. ۲گزينه » -۳۹  

. ۱۷۳صحبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛  منبع:  

« صحیح است. ۳گزينه » -۴۰  

. ۱6۵صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛   

« صحیح است. ۱گزينه » -۴۱  

. ۲۱ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد  

« صحیح است. ۳گزينه » -۴۲  

. ۲۷ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد  

« صحیح است. ۱گزينه » -۴۳  

. ۳۱ص؛  ۵کتاب سبز شهرداری ها،جلدمنبع:  

« صحیح است. ۲گزينه » -۴۴  

. ۳۸ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد  

« صحیح است. ۴گزينه » -۴۵  

. 6۰ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد  

« صحیح است. ۱گزينه » -۴6  

. ۱۲۲ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد  

« صحیح است. ۳گزينه » -۴۷  

. ۵۷ص؛  ۴ی ها،جلدمنبع:کتاب سبز شهردار  

« صحیح است. ۱گزينه » -۴۸  



 

 

55 

. 66ص؛  ۴منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد  

« صحیح است. ۲گزينه » -۴۹  

. ۳۱ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛   

« صحیح است. ۲گزينه » -۵۰  

. ۳۹ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛   

« صحیح است. ۲گزينه » -۵۱  

. ۸6ص بع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ من  

« صحیح است. ۲گزينه » -۵۲  

. ۴6ص؛  ۲منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد  

« صحیح است. ۲گزينه » -۵۳  

. ۱۷ص؛  ۴منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد  

« صحیح است. ۳گزينه » -۵۴  

. ۲۱ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد  

« صحیح است. ۲گزينه » -۵۵  

. ۲۱۹صنبع: دهاقانی؛ تحلیلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران؛ م  

« صحیح است. ۱گزينه » -۵6  

. ۲۱۸صمنبع: دهاقانی؛ تحلیلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران؛   

« صحیح است. ۳گزينه » -۵۷  

. ۲۳۲صمنبع: دهاقانی؛ تحلیلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران؛   

« صحیح است. ۲زينه »گ -۵۸  

. ۲۳۹صمنبع: دهاقانی؛ تحلیلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران؛   

  « صحیح است. ۲گزينه » -۵۹

. ۲۵۴صمنبع: دهاقانی؛ تحلیلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران؛   

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۰

. ۲۸۳صدر ايران؛ منبع: دهاقانی؛ تحلیلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری   

 ای و مدیریت شهری ریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه پاسخنامه 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۱

های های صنعتی، شکل اصیل شهری به نحو بازيافت ناپذيری گم شده و توسط ساختماندر بسیاری از شهرهای تحت استقرار فعالیت

و ناخواسته  طور  به  است.  شده  مدفون  رودخانهندانسته  نامتناسبی  تپهای  شده،  بسته  جويبارهای  شده،  محصور  شده،  های  صاف  های 

 ( 6۸:  ۱۳۹۰پله شده را نتیجه داده است. )شیعه، های پلههای کاهش يافته و سراشیبی کوههای پرشده، جنگل باتالق

  « صحیح است. ۳گزينه » -6۲

بستانی( و مبتنی بر   -ريزی، هنجاری، نوآورانه، سیاسی، انتقالی)بده  برنامه  ريزی غیراقلیدسی دارای پنج ويژگی است. اين نوعمدل برنامه

ريزی هنجاری است، اما مدل قديمی از لحاظ هنجاری خن ی است. معیار اصلی آن کارايی در  يادگیری اجتماعی است. مدل جديد برنامه

ريزی نوآورانه است )در اين مدل تعريف عمل  يد برنامهاند. مدل جدنیل به اهداف کالن و خردی است که از لحاظ خارجی تعريف شده 
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يابی های کاربری زمین و مکانعبارت از »چیزی جديد در دنیا نهادن« است( حال آنکه پارادايم قديمی بر تخصیص منابع در بودجه، تقشه

ها را در  هوم که اجرای راهبرد و تاکنیکريزان بايد سیاسی باشند، به اين مفتسهیالت عمومی متمرکز است. بر اساس مدل جديد، برنامه

طرفی و عمل غیرسیاسی مطرح است.  ريزی، پايبندی شديد به ضوابط خدمات شهری با بینظر بگیرند. حال آنکه در مدل قديمی برنامه

-ه سلب اختیار میبستانی( واختیار دهنده است، اما مدل تمرکزگرای قديمی ب  -ريزی انتقالی )بده  در مدل جديد سخن از سبک برنامه

انجامد. سرانجام مدل جديد بر يادگیری اجتماعی استوار است، اما مدل قديمی مبتنی بر اسناد است. اين مدل عمدتاً به روی مردم بسته  

 ( ۱۳۷۹است و از اين رو امکان يادگیری ندارد. )فريدمن، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۳

گیرد. وی معتقد است که برای شهر  أثیر نوع فعالیت و اشتغال جمعیت صورت میبه نظر کولین کالرک، تکامل جوامع شهری تحت ت

 توان سه دوره از روند تکاملی را مورد بررسی قرار دارد. می

 جامعه قبل از صنعتی : که در اين دوره قسمت اعظم جمعیت به کار کشاورزی مشغول است.  •

حدود   • که   : صنعتی  کار    ۳۰جامعه  نیروی  از  بیشتر  يا  در  درصد  اشتغال  درصد  و  است  مشغول  کار  با  صنعتی  کاالی  تولید  در 

 گذارد. کشاورزی کاهش داشته و درصد مشاغل خدماتی رو به افزايش می

رسد. در اين صورت صنعت رو به کاهش  درصد می  ۱۰جامعه فراصنعتی : يا جامعه سوم که درصد اشتغال در کشاورزی به زير   •

های اداری،  های گوناگون مانند تخصصها و فعالیتابد. سهم بااليی از جمعیت در تخصصي نهاده و مشاغل خدماتی افزايش می

 بازرگانی، ارتباطات، آموزش و تحقیق به کار اشتغال دارند. 

دوم   مرحله  در  اکنون  گیرد، عمده جهان هم  قرار  مبنا  نظر کالرک  پیشرفته     -جامعه صنعتی  –چنانچه  از کشورهای  بعضی  در  است. 

 ( ۸۳:  ۱۳۹۰حله گذار از جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی آغاز شده است. )شیعه،  صنعتی، مر

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۴

ايدئولوژی سرمايه بر پايه  انقالب صنعتی که  بازار مخالف بودند، در  کشورهای غربی پیشگام  اقتصاد  با هرگونه دخالت دولت در  داری 

اقتصادی در س بزرگ  با بحران رکود  برنامه  ۱۹۳۵تا    ۱۹۲۹های  الرويارويی  که  پرداختند  ملی و دخالتبه تجديد نظرهايی  های  ريزی 

های بازار پذيرفت. در اين چارچوب نقض دولت برطرف کردن نارسايیمحدود دولت به نفع رفع بیکاری و ايجاد رونق اقتصادی را می

ريزی محدودو ارشادی با ابزارهای تشويقی و نه  به عبارت ديگر برنامه  بود و نه آنکه مانند »اقتصاد با برنامه« به جانشین بازار بدل شود.

 ها به کار گرفته شد.  اجباری، به منظور اشتغال کامل و ت بیت قیمت

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۵

يا مقام گردآوری )کشف( و داوری )توجیه( تمايز قائل شد. پوپر بر خالف پوزيتويست ب پوپر میان زمینه  ی نظری  ه زمینههای منطقی، 

ی تجربی نیست بلکه بر خالقیتِ عالمانه تأکید  اعتقاد دارد و از اين منظر به کانت نزديک است. در مقام کشف معتقد به استقرا و مشاهده

ا استقراء«  ی »علم مساویِ بکند. بدين ترتیب پوپر با معادله گذارد. همچنین در مقام آزمون يا توجیه نظريه بر آزمون قیاسی تأکید میمی

 ( ۲6: ۱۳۹۴کند. )رفیعیان و جهانزاد،  مخالفت می 

 « صحیح است. ۳گزينه » -66

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۷

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۸

ه  ريزان در دور ترين برنامهريزان معمار بودند. سه تن از معروفريزان شهریِ فعال در اوايل دوره پس از جنگ، در واقع، برنامهاک ر برنامه

پس از جنگ در انگلستان عبارتند از : پاتريک ابرکرامبی، فردريک گیبرد و توماس شارپ، که همگی آنها معمار بودند. اين شرايط در  

وجود داشت. اولین معمار مدرنیست در اين   ۱۹۳۰ديگر کشورهای اروپايی نیز مانند هلند و از اواخر جنگ جهانی اول تا اواسط دهه  

های پس از جنگ، معمار معروف  ريزی و طراحی گسترش بخش جنوبی آمستردام بود  در سالالگ مسئول برنامهکشور هنريک پترس بر 
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:  ۱۳۹۴شود. )تايلور،  ريزی شهری میهای برنامهها و طرحمدرنیست به نام لوکوربوزيه از سوی شهرهای مختلفی، مأمور آماده کردن نقشه

۲6  ) 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۹

ريزی فیزيکی و طراحی  تر از آن( اساساً  به عنوان يک فعالیت در برنامهای در دوره پس از جنگ )و بسیار قبلی شهری و منطقهريزبرنامه

توانیم از هم تشخیص  اصلی را می  شد. اما چنین شرح کلی نیازمند توضیحات بیشتری است. اما در چنین نگرشی سه مؤلفهنگريسته می

 دهیم : 

 ريزی »فیزيکی« ی به عنوان برنامهريزی هشربرنامه (۱

 ريزی شهری »طراحی« به عنوان موضوع محوری در برنامه (۲

 ( ۲۲: ۱۳۹۴های زمینه آبی« است. )تايلور، های جامع« يا »نقشهريزی شهری الزاماً شامل تهیه »طرحاين فرض که برنامه (۳

 « صحیح است. ۳گزينه » -۷۰

ريزی مختلط يا سوسیال دموکراسی در کشورهای غربی رواج پیدا کرد. در نتیجه نقش برنامهبا کنار زده شدن اقتصاد آزاد، نظريه اقتصاد  

سازمان و  نهاد  توسعه  به  رو  دولتی  مديريت  و  عرصهعمومی  در  زيادی  مقررات  و  بینها  و  ملی  برنامهی  برای  توسعهالمللی  ی  ريزی 

ريزی شهری،  ها، الگوی برنامهدر اين دوره، زير نظر و فشار دولت  اجتماعی، از جمله توسعه و عمران شهری به وجود آمد.  –اقتصادی  

های  ها برای تهیه، تصويب و اجرای طرحها و سازمانی رسمی و قانونی پیدا کرد و انواع مقررات، روش تقريباً در سراسر جهان جنبه

عرصه به  میشهری  جمله  از  رسید.  ظهور  )ی  آتن  منشور  اصول  رواج  به  ت۱۹۳۳توان  برنامه(،  قوانین  کامل  تصويب  شهری،  ريزی 

شهرسازی در اروپا و آمريکا و رواج الگوی طرح جامع اشاره کرد. در تمام اين تحوالت، آثار جنبش سوسیال دموکراسی، به طور مستقیم  

 ( ۱۲:  ۱۳۹۳شود. )مهديزاده، يا غیرمستقیم، مشاهده می

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷۱

برنامه از طرحدر گزارش گروه مشاور  انتقاد اصلی  اين دلیل  تر است. اول، طرحاز همه مهم  ۱۹۴۷های توسعه به سبک  ريزی سه  به  ها 

انتقاد قرار می »انعطافمورد  اين رو  از  »مقیاس« طرحگیرند که بسیار تفصیلی و  به  های توسعه  ناپذير« هستند. دوم، نقد اساسی مربوط 

ها اشاره دارد. به طوری که از يک ین نقد اساسی، به ويژگی متناقض اين قبیل طرحاست. و سوم  ۱۹۴۷شهری بر اساس قانون مصوب  

از سوی ديگر، در برخی زمینهکفايت نمی  ۱۹۴۷های توسعه سبک  سو، برای برخی اهداف، طرح  ها به شکل بسیار مفصل عمل  کند و 

 ( ۸۱-۷۹:  ۱۳۹۴ود. )تايلور، شکند اما در برخی جهان، به اندازه کافی به جزئیات موضوع پرداخته نمیمی

 « صحیح است. ۴گزينه » -۷۲

، دوم  ۱۹۳۵تا    ۱۸۵۰های  ی کلی تقسیم کرد. نخست تفکراتِ تأثیرگذار بر آن، از سالريزی سنتی را به دو دورههای برنامهتوان ريشهمی

نامند. )رفیعیان و جهانزاد،  ندی علمی مینگری تجربی و دومی را همپیو، ويور و همکاران، دوره اول را کل۱۹۵۰تا    ۱۹۳۵های  از سال

۱۳۹۴ :۹۷ ) 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۷۳

 نويسد : ی »شهر خوب« در دفاع از آرمانشهرگرايی میجان فريدمن در رساله 

آينده آينده،  از  کردن سیمايی  تخیل  توانايی  يعنی  آرمانشهری  آرم»تفکر  تفکر  دارد.  فرق  امروزمان  روز  و  با حال  بُن  از  که  انشهری،  ای 

های روزمره خیلِ وسیعی از امکانات شکستن قید و بندهای معهود و گذار به قلمروی تخیل است؛ گذار به سپهری که در آن، ورای تجربه 

فکر  های رويايی بیافرينیم ... ترا پیش روی خود داريم ... اما نیازمند سیمای سازنده از آينده هستیم تا با آن بتوانیم به طرق گوناگون جهان

جدايی طور  به  که  دارد  وجه  دو  سويهآرمانشهری  دارند،  پیوند  يکديگر  با  ابعاد  ناپذيری  به  انتقادی  سويه  سازنده.  سويه  و  انتقادی  ی 

 ( ۹۹: ۱۳۹۴زيست و ... « )رفیعیان و جهانزاد، عدالتی، ظلم، زوال محیطتازد، مانند : بیمشخصی از وضع موجود می

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷۴
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جايی، شهرها گسترش يافتند و مسائل و مشکالتی نظیر آلودگی هوا و  ونقل و تسهیل در جابهپی انقالب صنعتی و توسعه نظام حمل  در

نظمی  ابتدا در انگلستان و سپس در ساير شهرهای اروپا به پیدايی آمد. در واکنش به اين بی ضعفِ بهداشت عمومی پديدار شد. اين پديده

مُ آلودگی شهری،  ارائهو  با  که  آن شدند  بر  میان چهره صلحانی  اين  آيند. در  فايق  بر مشکالت  الگوهايی  تفکر  ی  بر  تأثیرگذار  که  هايی 

های آرمانگرا مفهوم  های پس از جنگ دوم بودند، عبارتند از : رابرت اوون، شارل فوريه، ابنزر هاوارد. سوسیالیستريزی در سالبرنامه

گرايی، علم و فن حل کرد. در نگاه تمام  توان با نوعی عقلتند. از نظر آنها مسائل و مشکالت شهری را میمشترکی از انسان و منطق داش

شود، اما با الگویِ فضايیِ رايج در شهرها مشکل دارند.)رفیعیان و بینی به شهر صنعتی و تکنولوژی ديده میاين متفکرين نوعی خوش

 ( ۱۰۰:  ۱۳۹۴جهانزاد، 

 است. « صحیح  ۴گزينه » -۷۵

ونقل، کلید  بود. حمل  ۱۷6۵ترين اتفاقی که بر فضای شهری اثر گذارد، کشف قوه بخار در سال  پس از کشف باروت در چین، شايد مهم

ها آورده شود و پس از ساخته شدن و تغییر و تبديل در  صنعتی شدن بود تا از اين طريق مواد طبیعی بتواند از نقاط مختلف به کارخانه

توانست راه به  آمد، انقالب صنعتی نمیها به بازارهای فروش ارسال گردد. چنانچه اين امکان به وجود نمیاز طريق همین راه   آنها، مجدداً

 ( ۱۰:  ۱۳۹۰جايی ببرد. )شیعه، 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷6

دموکراسی به عنوا »راه سوم« ياد الشناس انگلیسی، از راهبردهای جديد سوسیپردازان بنام معاصر م ل آنتونی گیدنز جامعهبرخی نظريه

 ( ۲۰:  ۱۳۹۳دموکراسی قديم موافق است و نه با لیبرالیسم جديد. )مهديزاده، اند که نه با سوسیالکرده

 « صحیح است. ۴گزينه » -۷۷

نیز   ۱۸۳۲ال  نفر شاغل صنعتی را پیشنهاد نمود. در س  ۱۲۰۰رابرت اوئن طرح ايجاد يک شهر صنعتی برای سکونت و کار    ۱۸۱6در سال  

نفر بوجود می آمد؛ که موقعیت صنايع و سکونتگاههای وابسته به آن در يک   ۱6۲۰شارل فوريه در زمینه ی فاالنسترها ارائه کرد، که برای 

فضای اجتماعی مطرح شده بود. نظرات اوئن در آمريکا پیگری شد و روبرت لوول بر همین اساس شهر کارکنان صنايع آرد در نیوانگلند 

ساخته شد، شهر جديد صنعتی لوول نام    ۱۸۸۲طراحی کرد. که در آن نیازمندی های عمومی پیش بینی شده بود. اين شهر که در سال    را

نفر شاغل را پذيرا شود، مأمور به    ۱۰۰۰گرفت. در بريتانیای معاصر نیز جیمز بوکینگهام به منظور ايجاد چند شهر جديد صنعتی هر يک  

نفر طرح شد.    ۴۵۰۰شهر جديد سالتیر به عنوان يک شهر جديد خودکفای صنعتی توسط تیتوس سالت برای    ۱۸۵۰خدمت شد. در سال  

نیز در فرانسه بابتیست گودن، نظرات شارل فوريه را مبنی بر طرح فضاهای اجتماعی و ايپجاد مسکن برای کارگران صنعتی  ۱۸6۰در دهه 

سال بعد    ۱۱هکتار از اراضی به وجود آمد، که    ۱6۰۰ن در ايلی نويز آمريکا در  نیز شهر جديد صنعتی پولم  ۱۸۸۰دنبال کرد. در دهه  

نیز شهر جديد گاری در اياالت متحده، مورد ساخت و ساز قرار گرفت. از شهرهای صنعتی    ۱۹۰۵نفر جمعیت داشت. در سال    ۸۰۰۰

ساخته شد و شهر صنعت صابون    ۱۸۷۵تا    ۱۸6۳ديگری مانند شهر صنعتی کروپ در نزديکی شهر اسن در آلمان که در فاصله سالهای  

  ۱۸۵۳ – ۱۸۴۴توسط لرد لورهم در نزديکی شهر لیورپول و شهر صنعتی کوپلی که در فاصله سالهای  ۱۸۸۹سازی سان اليت که در سال 

بیرمنگام که    توسط جرج گیلبرت اسکات به وجود آمد، نام برده می شود. همچنین شهر جديد بون ويل برای کارخانه شکالت سازی در

 ( ۵۵  - ۵۴: ۱۳۹۰ساخته شد، نیاز به يادآوری دارد.)شیعه،  ۱۸۹۵در سال 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۷۸

دو نفر از اولین نويسندگانی که به ارزيابی شهرهای اروپا به سوی جامعه نوين صنعتی پرداختندف يکی تاريخدان و روحانی انگلیسی  

اند. وگان بر مطالبی را انگاشته  ۱۸۴۰شناس آلمانی هنريش ريهل است. اين دو نفر از دهه  معهنگار و جاروبرت وگان و ديگری روزنامه

گذارد. او معتقد است که شهرها عرصه کار مسئولین سیاسی و بخش خصوصی است و آنها  اند، صحه میآنچه ولتر و آدام اسمیت گفته

آورد که در شهرها را بهبود بخشند. يک دهه بعد، ريهل صحبتی را به میان میتوانند با ترويج هنر و مهیا کردن آموزش، زندگی ساکنان می

نقطه مقابل نظر وگان قرار داشت. او معتقد بود، شهر عصر صنعت شهر گمراهی و فساد است. مردان و زنان جوان را به تخريب روستاها 
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ند. در حالی که سالمتی و بهداشت، در شهرهای کوچک و  کشاو مزارع کوچک خود واداشته و به منظور اقتصاد بهتر به سوی شهرها می 

  6۳: ۱۳۹۰کرد که شهر بزرگ و صنعتی قرن نوزدهم، تمدن اروپا را افسون کرده است )شیعه، شود. ريهل احساس میغیرصنعتی تأمین می

- 6۴ ) 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷۹

ريزیِ آن زمان، کامالً از يک نقش تصادی تأثیر بگذارد، در انديشه برنامه تواند بر زندگی اجتماعی و اقاين نگرش که فرم فیزيکیِ محیط می 

-گیرد. به طوری که بر اساس آن، اين چنین فرض میمحوری برخوردار است. گاهی اوقات چنین نگرشی يک شکل افراطی به خود می

و اقتصادی را »تعیین« نمايد. از اين تز عموماً  تواند کیفیت زندگی اجتماعی  ها و فضاها میشود که فرم و چارچوب فیزيکیِ ساختمان

)لوئیز کیبل( که پس از جنگ در    Mark 1جديد   برند. به عنوان م ال شهرکتحت عنوان »جبرگرايی فیزيکی، معماری يا محیطی« نام می

 ( ۲۴: ۱۳۹۴شدند. )تايلور، انگلستان، بر اساس اين فرضِ رايج طراحی می

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۰

کاملطر برنامهح جامع  نوع  راهبردها، خطترين  اهداف،  هر طرح جامعی،  در  است.  و  ها، سیاستمشیريزی  مالی  برآورد  اجرايی،  های 

شود،  گیرد. طرح جامع که گاهی برنامه توسعه و عمران نیز نامیده مینیروی انسانی و اسناد و مدارک به طور کامل مورد توجه قرار می

جانبه و يکپارچه است. اين  ای کلی و همه گردد و در واقع برنامههای سازنده فرم و عملکرد واحد شهر را شامل می ها و بخش کلیه حوزه

گردد. عنوان طرح جامع ای و محلی( تهیه میای و ناحیههای جغرافیايی مختلفی )شامل سطح ملی، منطقهطرح معموالً در سطوح و دوره

واژه  با  ذهنی  تبادر  انگلیسدر  پروژهمی  Master Planو    Comprehensive Planی  های  و  برنامه  شامل  و  تواند  موضوعی  های 

فراپوشاننده مداخلهموضعی  عوامل  همه  م ال، میی  برای  بشود.  نیز  برد.  کننده  نام  مکان خاص  يک  از طرح جامع طرحی شهری  توان 

 ( ۴۴:  ۱۳۹۲)بهزادفر، 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۱

 ( lsGoaالف( اهداف کالن )

 کند. ای است که در زمینه کلی، وضعیت مطلوب آتی را تبیین میهدف کالن، بیانیه

 ( Objectivesدار يا عملیاتی )ب( اهداف زمان

ای است که دار يا عملیاتی، بیانیهای نیز که بتوان برسنجید و ارزيابی کرد، تعیین شود. هدف زمانبايست زمینههمراه با اهداف کالن، می

دهد. به طور کلی تعداد اين  ص آتی يک حوزه، موضوع يا موضع را )که بايد در مدت زمان مشخص به دست آيد( شرح میوضعیت خا

 ( ۳۵:  ۱۳۹۲شود. )بهزادفر،  دهی میاهداف بیش از اهداف کالن است و بر حسب موضوعات اهداف کالن سازمان

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۲

ريز  شود، يک برنامهگونه که در نگرش يک طراح در آن دوره ديده می»بايد« جامع باشد. همانريز  شد که يک برنامه همچنین فرض می

های مرتبط با توسعه يک شهر است.  آل کسی است که دارای يک درک »فراگیر« است. کسی که دارای مهارت در نظرگرفتن همه جنبهايده

 ( ۴۸: ۱۳۹۴ک طرح واحد دارد. )تايلور، به عالوه، توانايی »يکپارچه ساختن« همه آنهارا در قالب ي 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۳

می بیان  هال  برنامهپیتر  مقیاس شهری،  در  که  محیط  کند  کیفیت  بهبود  يکی  بود.  اساسی  دو هدف  دنبال  به  از جنگ  ريزی شهری پس 

مسئل دو  اين  درون شهرها.  در  دسترسی  قابلیت  بهبود  به  تمايل  ديگری  و  مناطق شهری،  در گزاش  فیزيکی  آشکارا  آنها،  بین  تنش  و  ه 

 ( ۵۱: ۱۳۹۴دهد. )تايلور، مشهور کولین بوکانان با عنوان »ترافیک در شهرها« خود را نشان می

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۴

 « صحیح است. ۴گزينه »  -85

 « صحیح است. ۲گزينه »  -86
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به قريزی شهری و حومه، صرفاً به مسائل کالبدی میبرنامه برنامهپرداخت و  اقتصادی دارد  ول لوئیس کیبل در تضاد  ريزی اجتماعی و 

-ها و شريانزمین، جانمايی ساختمان  توان علم و هنر نظم بخشیدن به کاربریريزی شهری و حومه را مینويسد : »برنامهدارد. کیبل می

برنامه  ... دانست  ارتباطی  در  های  داريم  کار  و  سر  آن  با  ما  که  معنا  اين  در  برنامهوهله ريزی  و  دارد  کار  و  سر  زمین  با  اول  ريزی  ی 

ها ياری شايانی برساند«. )رفیعیان و جهانزاد،  ريزیتوان به تحقیق اهداف اين نوع برنامهاجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیست. اگر چه می

۳۹۴  :۹6 ) 

  « صحیح است. ۴گزينه »  -87

باشد. )فريدمن،  های عمل و در قلمرو عمومی میهای دانش با شکل اط دادن شکلای است که به دنبال ارتبريزی نوعی کار حرفهبرنامه

۱۳۷۹ ) 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -88

از نظر آندره گوتن هر قدمی که در معماری شهر، ترکیب بناها و حتی طرز ساختمان بناها برداشته شود، بايد در خدمت بشر و آسايش او  

ی يک هدف دارد و آن ايجاد محیطی است که سبب بقای بشر و ارزش خصايص عالی بشر شود.  کند که شهرسازباشد. گوتن اضافه می

 (۷۰:  ۱۳۹۰اش به عوامل طبیعی و انسانی و نیازهای متقابل بین آنها برای بشر باشد. )شیعه،  شهرسازی بايد توجه

 « صحیح است. ۳گزينه » -89

 در زندگی است. اساس مکاتب تاچريسم و ريگانیسم، محدود کردن نقش دولت 

 . ۱۲۷ريزی راهبردی توسعه شهری، ص زاده، جواد، برنامهمنبع: مهدی 

 « صحیح است. ۳گزينه » -90

 . ۱۱۲ريزی راهبردی توسعه شهری، ص زاده، جواد، برنامهمنبع: مهدی 

  پاسخنامه تاریخ شهر و شهرسازی 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۹۱

 قصر در تاريخ ژاپن محسوب می شد قصر ادو ساخته اياسو بزرگترين  ۱6۳۹در سال 

 (. ۳۹۵: ص۱۳۹۱منبع : )جیمز موريس، 

  « صحیح است. ۳گزينه » -۹۲

 استفاده میکنند. ولزاز لغت باستید برای شهرهای فرانسه، انگلستان و  "نوشهرهای قرون وسطی"الف(در کتاب

 حصار شهر بوده است.  رنسانسج(مهم ترين عامل تعیین کننده فرم شهر در دوره 

( تمامی شهرهای اروپا در دوره قرون وسطی دارای حصاری در جهت حفظ امنیت و دفاع شهر بوده اند.اين جمله صحیح نیست،  د

 شهرهای واقع در جزيره بريتانیا)انگلستان و...( از اين قائده مست نا هستند. 

 در واقع آغاز عصر توسعه شهری در اروپا است.  قرون وسطیه( به عقیده جیمز موريس، 

 (. ۱۳۹۱منبع : )جیمز موريس، 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۳

شد که هنوز  های تجاری يا بازرگانی گفته میدر تمدن روم به معنای شهر بود و در دوره متقدم قرون وسطی به سکونتگاه urbاورب يا 

 ها را به وجود آوردند. شده و بورگها بعدها با ايجاد حصاری مستحکم تبديل به سکونتگاه دائم به مقام شهر نرسیده بودند. اورب

 . ۲۱۸ص؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

  « صحیح است. ۱گزينه » -۹۴
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ها و دروازه های مربوطه خیابان ها و ساير عناصر و اجزای اصلی تشکیل دهنده شهر قرون وسطايی به طور کلی عبارتند از: حصار با برج

ای بازار که احتماال بازار و ساير ساختمان های تجاری را دربر می گرفت. کلیسا که معموال در محل خاص خود قرار  فضاهای تردد، فض

 داشت و به طور کلی ساختمان ها و باغات خصوصی مربوطه 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۵

 طلبی فرهنگی شهروندان در مقابل فئودالیسم دانست. رنسانس را بايد نهضت استقالل

 . ۳۰۵ص؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپاع: پاکزاد، منب

 « صحیح است. 2گزينه » -۹6

جمله:   از  عمومی  متعدد  های  ساختمان  با  اصیل  و  مرکزی  فضای  با  فالندر  در  فرنس  کوچک  شهر  ابرکرامبی  پاتريک  سر  نظر  در 

شهر قرون وسطی را بیان میکند، اين شهر در عین حال که  کاتدرال،کلیسای شهر، عمارت شهرداری، دادگاه ها و غیره همگی مفهوم يک  

 اجتماعی کامال شهری است میتوان يک باغشهر نامید. 

 . ۴۰۵منبع : جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه 

 « صحیح است.  ۴گزينه » -۹۷

 . ۷ص منبع: بنه ولو، لئوناردو؛ تاريخ شهر؛ 

 « صحیح است.  ۲گزينه » -۹۸

 . ۵۲صبع: بنه ولو، لئوناردو؛ تاريخ شهر؛ من

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۹

پر  ۸طراحی شده و شامل يک ستاره  "اصول و مبانی معماری"آرمانشهر آنتونیوفیالرته که به نام اسفورنسیند شهرت داشته براساس کتاب 

 خیابان شعاعی است.  ۱6و 

 . ۱۸۲اده، صفحه  منبع: جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضاز

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۰

يک  محدوده  را  اسقفی  قلمروی  محدوده  و  داد  قرار  خود  کلیسائی  نظام  براساس  را  امپراتوری  سیاسی  تقسیمات  کلیسا  کلی  طور  به 

 سیويتاس تعیین نمود. 

 . 6۲-6۰منبع : جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه 

 یح است. « صح۴گزينه »  -۱۰۱

 « صحیح است.  ۴گزينه »  -۱۰۲

ترکیب ساختمان های منفرد به   -۳انسداد مناظر با قراردادن دقیق ستون های يادبود   -۲تقارن   -۱چهار اصل طراحی در دوره رنسانس: 

 تئوری پرسپکتیو -۴صورت يک واحد منسجم معماری  

 . ۱۷۱منبع: جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، ص

 است. « صحیح ۱گزينه »  -۱۰۳

 . ۴۷منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا؛ ص 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۴

پردازان  عملی يافت.نظريه -ی رنسانس در مقايسه با برخورد عملی و غیرنظری قرون وسطی، رنگ و بويی نظریشهرسازی دوره

شناختی انتزاعی و نمادپردازی نجومی  مرکزگرايی حاکمان اشرافی، زيبايیمحور خود را با ترنسانسی، سعی داشتند تا تمايالت کلی انسان

 از يک سو و از ديگر سو با مهندسی رزمی ناشی از کاربرد توپ و توپخانه آشتی دهند. 

 . ۳۲۲منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا؛ ص
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 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۵

 . ۴۰۷و  ۳۴۵و   ۲۳۳؛ ص شهر و شهرنشینی در اروپا جهانشاه؛ تاريخمنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰6

 . ۴۰۵ص؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۳»  گزينه -۱۰۷

 ه است. تپه شهر رم است به دست میکل آنژ ساخته شد ۷میدان کاپتول بر روی تپه کاپتول که معروف ترين تپه از مجموع  

 . ۲۰۱منبع: جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۸

از جمله   نیز  آنتونیوفیالراته  به  ملقب  آورلینو  آنتونیو  او  کنار  پرداز شهرسازی رنسانس مطرح شده و در  نظريه  به عوان نخستین  آلبرتی 

 تاثیر خود را بر سرتاسر اروپا گذاشت "معماریمبانی "نخستین نظريه پردازانی بود که با انتشار کتاب خود با عنوان

 . ۱۸۳-۱۸۲منبع : جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، صفحه 

 « صحیح است.  ۱گزينه »  -۱۰۹

در باستیدهای  فرانسه، انگلیس و ولز ويزگی های مشترک بسیاری می توان يافت، اما با اين همه تفاوت های مهم چندی در فرم و  

 يکديگر وجود دارد عملکرد اين باستید ها با 

 . ۱۳۱منبع: جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، صفحه 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۰

 . ۱۸۴منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۱

ر شهر، در  شورای شهر به م ابه مهمترين ارگان شهر نیاز به تاالری برای تجمع داشت. به همین خاطر مهمترين فضای ساخته شده د

 رقابت با کلیسا، تاالر شهر يا به بیانی ديگر محل اجالس شورای شهر بود. 

 منبع: پاکزاد، جهانشاه؛، تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا. 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۲

 . ۱۸۷منبع: موريس؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۳

 . ۱۷۴-۱۷۲؛ جلد اول؛ ص ها در شهر سازیمنبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

« صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۴  

 ۱۷۱و  ۱۷۰منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

  « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۵

 . ۱۹۴؛ ص ۱۳۸۵ها در شهرسازی؛ جلد اول؛  منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیر انديشه 

 ریزی ها و فنون برنامهآمار و روش پاسخنامه  

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱6
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 خواهد بود.  صفراحتمال اينکه دقیقا اين مقدار بارش داشته باشیم برابر با 

 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۷

 
A ۲ ۵ ۴ x 

۰.۴ ۰.۳ ۰.۲ ۰.۱ f 

 
 

 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۸

ر از تابع مشتق میگیريم، راه حل : تايع يک عبارت تجمعی است، در گام نخست آن را به تابع احتمال تبديل میکنیم، برای اين امر يک با

 در ادامه مقدار امید رياضی را محاسبه میکنیم.

 
 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۹

 با توجه به فرمول کلی واريانس مجموع داريم :  

 
 را محاسبه میکنیم :  yو  xبنابراين در گام نخست، مقدار کواريانس بین 

 

 
   « صحیح است.۴گزينه »  -۱۲۰

 گین را محاسبه میکنیم ودر ادامه جدول را تشکیل میدهیم : در ابتدا مقدار میان

 
 

 

 

 

 

 

 

     y x 

8 4 16 2- 4- 4 2 

2 1 4 1- 2- 5 4 

0 0 0 0 0 6 6 

18 9 36 3 6 9 12 

28= 14= 56=     

 است .   صفرابر با همواره بر پیوستهدر توابع چگالی احتمال  aنکته آموزشی : مقدار احتمال بر روی يک نقطه ثابت مانند 
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اط برقرار است، بناراين از آنجايی ( بین تمام نقراه حل تستی: با کمی دقت بین هر دو زوج متوجه خواهیم شد که رابطه )

خواهد بود و ضريب تعیین و   "ارتباط خطی مستقیم و با شدت کامل"که شیب خط م بت است و تمامی نقاط در رابطه صدق می کنند، 

 خواهد بود.  ۱ضريب همبستگی برابر با  

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۱

 را پیدا میکنیم :   cقدار مجهول مقدارتابع احتمال را برابر با يک در نظر میگیريم و م

 
 « صحیح است. ۲و  ۳نه » گزي  -۱۲۲

 از تابع مقابل مقدار انتگرال را در بازه مورد نظر محاسبه میکنیم:

 
 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۳

 را بدست می اوريم و سپس مقار انتگرال را در بازه مورد نظر محاسبه میکنیم:  aدر گام نخست مقدار مجهول 

 

 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۴

۱۰۰ 6۴ ۳6 ۱6 ۴  

۱۰ ۸ 6 ۴ ۲ X 

۰.۳ ۰.۲۵ ۰.۲ ۰.۱۵ ۰.۱ F(x) 

 

 

 

 

 
 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۵
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 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲6

 جمع و تفريق به همراه ضرب و تقسیم در محاسبه امید رياضی لحاظ میگردد. 

 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۷

 ر مشتق میگیريم:  برای بدست آوردن يک با

 
 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۸

 

      

 

x y (x- ) (y- )    

۱۷ ۹ +1 +1 +1 1 1 

۱۹ ۱۰ ۳+ ۲+ 6+ ۹ 4 

۱۵ ۸ ۱- ۰ ۰ ۱ 0 

۱۱ 6 -5 ۲- 10 25 4 

۱۸ ۷ +2 -1 -2 4 1 

    
   

 

 
صحیح است   ۳گزينه  -۱۲۹  

 برای محاسبه، نیاز است معادله خط را در ابتدا تشکیل دهیم، بنابراين خواهیم داشت : 

      

 

x y (x- ) (y- )   

۱۷ ۹ +1 +1 +1 1 

۱۹ ۱۰ ۳+ ۲+ 6+ ۹ 

۱۵ ۸ ۱- ۰ ۰ ۱ 

۱۱ 6 -5 ۲- 10 25 

۱۸ ۷ +2 -1 -2 4 
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مقادير متوسط  حال x و   y را جايگذاری میکنیم تا بتوانیم عرض از مبدا را محاسبه کنیم    

 
                  بدست آوردx =14 را به ازای  yحال میتوان مقدار 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۰

 توابع کناره ای را مینويسیم

F(x) ۳ ۲ ۱ y x 

0.6 ۰.۱۸ ۰.۲۴ ۰.۱۸ ۰ 

0.4 ۰.۱۲ ۰.۱6 ۰.۱۲ ۱ 

1 0.3 0.4 0.3 F(y) 

 
 « صحیح است. ۳گزينه »   -۱۳۱

 
 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۲

 خواهد بود   ۱در توابع احتمال گسسته و پیوسته مجموع تمام احتماالت در تمام طول بازه همواره برابر با 

 بنابراين داريم: 

 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۳۳

را بدست بیاوريم، برای انجام اين کار ، میدانیم مقدار تابع احتمال در بازه مورد نظرش   cت مقدار مجهول ضروری است در گام نخس

 را محاسبه کنیم :   cاست، در نتیجه میتوانیم مقار مجهول  ۱برابر با  

 

 ( xشماره تاس ) 1 2 3 4 5 6

12x 10x 8x 6x 4x 2x P(x) 

 

 بخش پذير باشند.   ۱اطالق میگردد که يا بر خورد و يا فقط بر  ۱تعريف عدد اول : به اعداد بزرگتر از  

   5،  3، 2:    اعداد اول شامل موارد مقابل است 
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 ابر با دهک سوم قرار میدهیم: در گام دوم بايد به دنبال محل چارک سوم در تابع احتمال باشیم؛ بنابراين مقدار تابع احتمال را بر

 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۳۴

 

 

 

 « صحیح است. ۲گزينه »  ۱۳۵

 شد کواريانس زمانی برابر با صفر است که دو متغیر يا رابطه ای با هم نداشته باشند و يا اگر رابطه ای دارند اين رابطه از نوع غیرخطی با

 
 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳6

 
 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۳۷

 علت غلط بودن ساير گزينه ها:

 را نیز اختیار کند ۱تواند مقدار عددی گزينه اول : ضريب تعیین می

 گزينه دوم : همبستگی در اين بازه معکوس است ولی کامل نیست 

 گزينه سوم : در صورت استقالل دو متغیر اتفاق می افتد

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۳۸

 ل تجمعی، برای محاسبه مد از تابع احتمال دو بار مشتق خواهیم گرفت، بنابراين داريم : نکته : در توابع احتما 

 
 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۳۹

در نظر گرفته شده است، از آنجايی که توان دوم ضريب همبستگی برابر باضريب   ۰.۸۱مقدار ضريب تعیین در صورت سوال برابر با  

منفی است، بنابراين  خواهد بود و از آنجايی که شیب خط    ۰.۹ستگی برابر با تعیین است، بنابراين مقدار ضريب همب

 مقدار منفی مورد قبول است . 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۴۰
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 زبان عمومی وتخصصی 

Part 1- Vocabulary 

1- A move towards healthy eating could help ……… heart disease. 

4) encourage 3) emphasize 2) encircle 1) eliminate 
2- According to some astronomers, the universe may eventually ……… . 

1) expand  2) bend  3) collapse 4) intervene 

3- He has a (an) ………… amount of work to finish before Friday. 

1) exaggerate 2)  enormous                  3) agile        4) rigid 

4- Fire has caused ……….. damage to the island’s forest. 
1) amenity                    2) extensive                            3) hazardous                    4) hero 

5- The new government is desperate to …………….. their country’s image. 

1) Rehabilitate  2) rejuvenate                         3) offset                       4) grasp 

6- Instead of staying the ………… two years I came home after just nine months. 

1) Chaotic  2) sharply                          3) flourishing              4) requisite 

7- She found the job frustrating, and felt she wasn’t …………….. anything there. 

1) Flourishing  2) accomplishing              3) evolving                 4) satisfying 

8- He was imprisoned in 1945 for the ……… murder of a 12- year old school girl. 

1) brilliant                           2)brutal                               3) surprised              4) balanced 

9- In the event of an accident or breakdown, your car will be ……….. to the nearest garage. 

1) conveyed   2) compelled  3) contaminated 4) crushed 

10- Ireland ……….. several chances, including a penalty that cost them the game.  

1) subsided  2) signified  3) suffered  4) squandered 

 

 

CLOZE TEST ..................................... ......................................................................................................  

 

A map is always smaller than the real world which it presents. The difference 11 ………………. 

Between the map and the earth’s surface 12 ……………….. a scale ratio. For example, the scale ratio 

1:50:000 states that one unit of measurement on the map is 13  ……………….. fifty thousand such 

units on the ground. Therefore, one centimeter on the map amounts to 50,000 centimeters (500 

meters) 14 ………………….. the ground. A map at a large scale, 15 …………………. 1:10:000, will 

show a small area of the earth’s surface in considerable detail. A small-scale map, will show a much 

larger area, but in much less detail. 

11. a) in size                    b) a as size                           c) for sizes                                       d) from sizes 

12. expresses b) is expressing       c) will be expressed by                d) is expressed by 

13. a) equally to             b) equally with          c) equal to               d) equal with 

14. a) in  b) on                           c) under                                       d) over 

15. a) similar                    b) such as                           c) the same as                                       d) being like 

 

Part 3- Reading comprehension ............................................................................................................ 

 

Passage 1 

   Spatial analysis refers to the various GIS tools and functions that “[general] new information based 

on explicit spatial processing” performed on either single or multiple layers of data (Webster 1993, 

724).  

   The following types of spatial analyses may be applied using parcel coverages, especially in 

conjunction with other spatial layers, to analyze and evaluate land supply and capacity:  
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   Spatial overlay allows various data types (e.g. parcels, environmental features, regulatory zones, and 

infrastructure elements) to be related to each other through cartographic superimposition of distinct 

layers. Parcel records may be related to data represented by non-parcel features (e.g., environmental 

constraints, regulatory zones) through spatial overlay with these other layers.  

   Parcels may also be aggregated to analysis zones, selected, summarized, or otherwise manipulated 

based on spatial correlation. In addition, the spatial and attribute data of multiple layers may be 

combined through “true” polygon overlay (e.g., union and intersect GIS functions) to create 

composite data layers (e.g., vacant land polygons with and without wetlands present, sub parcel areas 

with differing zone designations). 

16- According to the passage which could best describe spatial analysis? 

1) Various GIS tools 

2) Functional analysis of GIS tools 

3) Generating new information using spatial processing 

4) New information based on GIS functions 

17- What is the use of spatial analysis? 

1) Spatial processing 2) Evaluation of land supply 

3) Application of land supply and capacity 4) Analysis of spatial layers 

18- Which of the followings is the function of spatial overlay analysis according to the passage? 

1) Allowing various data types 

2) Relating different kinds of data to each other 

3) Relating various data types to cartographic superimposition 

4) Linking data to various distinct layers 

19- Which of the followings is closest in meaning to the word regulatory underlined in the 

passage? 

1) municipal 2) mandatory 3) official 4) controlled by law 

20- What do you expect the next paragraph to be talking about? 

1) A type of spatial analysis 2) Spatial analysis benefits 

3) Analysis of land supply 4) Combination of spatial and attribute data 

 

Passage 2 

The changing profile of a city in the United States is apparent in the shifting definitions used by the 

United States Bureau of the Census. In 1870 the census officially distinguished the nation's "urban" 

from its "rural" population for the first time. "Urban population" was defined as persons living in 

towns of 8,000 inhabitants or more. But after 1900 it meant persons living in incorporated places 

having 2,500 or more inhabitants. 

Then, in 1950 the Census Bureau radically changed its definition of "urban" to take account of the 

new vagueness of city boundaries. In addition to persons living in incorporated units of 2,500 or more, 

the census now included those who lived in unincorporated units of that size, and also all persons 

living in the densely settled urban fringe, including both incorporated and unincorporated areas 

located around cities of 50,000 inhabitants or more. Each such unit, conceived as an integrated 

economic and social unit with a large population nucleus, was named a Standard Metropolitan 

Statistical Area (SMSA).  

Each SMSA would contain at least (a) one central city with 50,000 inhabitants or more or (b) two 

cities having shared boundaries and constituting, for general economic and social purposes, a single 

community with a combined population of at least 50,000. The smaller of which must have a 

population of at least 15,000. Such an area would include the county in which the central city was 

located, and adjacent counties that were found to be metropolitan in character and economically and 

socially integrated with the county of the central city. By 1970, about two thirds of the population of 
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the United States was living in these urbanized areas, and of that figure more than half were living 

outside the central cities. While the Census Bureau and the United States government used the term 

SMSA (by 1969 there were 233 of them), social scientists were also using new terms to describe the 

elusive, vaguely defined areas reaching out from what used to be simple "towns" and "cities," A host 

of terms came into use: "metropolitan regions," "polynucleated population groups," "conurbations," 

"metropolitan clusters," "megalopolises," and so on. 

 

21- What does the passage mainly discuss? 

۱) how cities in the United states began and developed 

۲) solution to overcrowding in cities  

۳) the changing definition of an urban area   

۴) how the United States Census Bureau conducts a census 

22- the underline word “distinguished” is closest in meaning to ……… . 
(۱  differentiated (۲  removed (۳  honored (۴  protected 

23- according to the passage, why did the Census Bureau revise the definition of urban in 1950? 

۱) City borders had become less distinct. 

۲) Cities had undergone radical social change.  

۳) Elected officials could not agree on an acceptable definition,  

۴) New businesses had relocated to larger cities.  

24-The underlined word “those” refers to ………… . 

(۱  boundaries  (۲  persons (۳  units (۴  areas 

25- Which of the following is NOT true of an SMSA? 

(۱  It has a population of art at least 50000. ۲) It can include a city’s outlying regions. 

۳) It can include unincorporated regions.  ۴) It consists of at least two cities.  

 

Passage 3 

The built environment of metropolitan regions is also an historical repository of architectural 

constructs that represent an irreplaceable cultural heritage. Often citied develop and recondition 

themselves in order to attract new investment, especially after disturbing periods of decline, by 

removing ‘old’ buildings in order to offer open land for new projects. This ‘creative destruction’ is 

one aspect of real estate under capitalist land market conditions (see entry on Real Estate). In some 

cities, older buildings that are under-utilized are removed simply to provide parking spaces in the 

hope of attracting suburban residents to visit downtown. Buffalo, New York tore down the Frederick 

Larkin office building, one week in 1960, in just such an effort. It happened to be designed by Frank 

Lloyd Wright, the most famous and most influential American architect. The Larkin was the only 

office building of Wright’s ever built. Once it was removed, it was gone forever. It is precisely of 

such retrospective knowledge, and a growing appreciation for past architectural projects as social 

heritage, that the issue of preservation within cities has become so important.  

26- Which of the followings is mentioned as “creative destruction” in the text? 

1) real estate under capitalist land market conditions 

2) development of open space 

3) removing old buildings to provide land for new developments 

4) disturbing periods of decline 

27-What does the phrase under-utilized mean in the passage above? 

2) not producing benefit    1) not being used 
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4) poorly designed  3) uninteresting for utilization 

28- Larkin office is not mentioned in the text as …….. . 

1) Best work of Wright 

2) Only office building of Wright built 

3) A case of removing an architectural construct to provide open space in downtown 

4) An architectural project by the most famous American architect 

29- What was the main idea discussed in the passage? 

1) preservation of Wright’s architectural projects 

2) preservation in urban regions 

3) removing conditions of old buildings 

4) architectural heritages in cities 

30- According to the passage architectural constructs ……… . 

1) could be removed to provide open space 

2) should be appreciated for their creators 

3) represent an irreplaceable technical heritage 

4) should be preserved as social heritage 

  رسازی ایران مباحث عمومی شه 

های جدیدی تحت عنوان................. پیشنهاد  های جامع، طرحبه دلیل ضعف مطالعات حوزه نفوذ در طرح 1369از سال  -31

-بندی جمعیتی،توزیع خدمات از شهرها به روستاهای بزرگ و کوچک و ساماندهی ارتباطات و زیرساختاین طرح بر پهنه  گردید.

 طح شهرستان پرداخت و وارد جزئیات نشد. ها در س

 ای ( طرح ناحیه۲ ( طرح تفصیلی ۱

 ( طرح شهرستان۴ ای ( طرح کالبدی ملی و منطقه۳

 های زیر است؟یک از طرحبه ترتیب از راست به چپ متعلق به کدام 12و تیپ   19شرح خدمات تیپ  -32

 ای ناحیه –امع ج( ۴ جامع  -هادی ( ۳ جامع  -ایناحیه( ۲ تفصیلی -جامع( ۱

 شود؟ یک از مناطق زیر به عنوان تنفسگاه آتی شهر تهران تلقی میطرح تفصیلی کدام  -33

 ۱۲منطقه ( ۴ ۲۰منطقه ( ۳ ۲۲منطقه ( ۲ ۲منطقه ( ۱

 های زیر است؟ یک از گزینههای جامع کدامماهیت طرح -34

 اقتصادی ( ۴ فضايی  -کالبدی( ۳ اجتماعی ( ۲  کالبدی ( ۱

 زمان تهیه شود؟ های جامع و تفصیلی همچه سالی قرار بر این شد که طرح از -35

۱ )۱۳۴۷ ۲ )۱۳۷۲ ۳ )۱۳۸۰ ۴ )۱۳۸6 

 در برنامه ریزی شهری، اوج باغشهرسازی در کدام شهرها بوده است؟ -36

 شیراز -(سمرقند۴ اصفهان -(سمرقند۳ اصفهان -(بخارا۲ بخارا -( سمرقند۱

ویی جهت شهرهای متوسط تا بزرگ است.این الگو می تواند دارای یک هسته مرکزی با کاربرد های  ................بیشتر الگ-37

 مختلف داشته باشد. 

 (مدل شهر خطی۴ (مدل شهر شطرنجی۳ (مدل شهر ستاره ای ۲ ( مدل شهر اقماری ۱

 مبتکر کدام نوع شهر ابنزر هاوارد است؟ -38

 (مدل شهر متمرکز ۴ ر کهکشانی (مدل شه۳ (مدل شهر حلقه ای ۲ ( مدل شهر گسترده ۱
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سال است و یک چارچوب کلی و آینده نگرانه مورد توجه برنامه   20تا  10در کدام نوع برنامه ریزی دوره اجرایی آن بین -39

 است؟ 

 (برنامه جامع ۴ (برنامه بلندمدت۳ (برنامه میان مدت۲ ( برنامه کوتاه مدت ۱

رت راهنما عمل می کند و بیشتر در مورد شهرهای بزرگ و یا شهرهایی که بیش از  .................برنامه ای است که به صو-40

 نفر جمعیت دارند به مرحله ی اجرا در می آید. 25000

 (طرح هادی۴ (طرح جامع ۳ (طرح تفصیلی۲ ( طرح اجرايی ۱

و  هر آنچه در طرح های جامع و تفصیلی برای شهر و شهرنشینان اندیشیده  -41

 دام طرح به مرحله ی اجرا در می آید؟ تدوین شده است در ک

 (طرح آماده سازی زمین ۴ (طرح توسعه شهری ۳ (طرح هادی۲ ( طرح اجرايی ۱

 عواملی که در تعیین سرانه ها دخالت دارند شامل کدام گزینه نمی شود؟ -42

 (امکانات گسترش شهر ۲ (تعیین قیمت زمین ۱

 و قومی (پراکنش نژادی ۴ (احتیاجات جمعیت به تاسیسات رفاهی۳

 فاصله مناسب محل دفع زباله تا شهر به طور متوسط باید چند کیلومتر با شهر فاصله داشته باشد؟ -43

 کیلومتر ۳۰(۴ کیلومتر ۳۵تا۲۵(۳ کیلومتر ۲۵تا۲۰(۲ کیلومتر ۲۵تا۱۵( ۱

 نام کتاب نظریه پرداز طرح مقابل در کدام یک از گزینه های ذیل آمده است؟ -44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بوم شناسی شهری فرایندهایی وجود دارد که از طریق آنها شهر ها به صورت ناحیه های طبیعی سامان می بابند. این  -45

 فرایندها عبارتند از...... 

 :خیابان و میدان (طراحی شهری ۲ (سرشت نظم ۱

 (باغشهرهای فردا ۴ (محدوديت های رشد ۳
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 جانشینی-تدافع-(تهاجم۲ تدافع -تهاجم -(رقابت۱

 جانشینی-تهاجم -(رقابت۴ جانشینی -تعامل-(تهاجم۳

 کدام عامل زمینه و محدودیت های توسعه شهرها را تعیین می کند؟-46

 (شرايط اجتماعی ۴ (شرايط اقتصادی ۳ (شرايط طبیعی و اقلیمی ۲ (شرايط فرهنگی ۱

 مسئول ایجاد و نگهداری تاسیسات ترافیک شهری کدام یک از نهادهای ذیل می باشد؟-47

 (وزارت راه و شهرسازی ۴ (شورايعالی شهرسازی و معماری ايران۳ هرداری (ش۲ (شورای شهر ۱

در اغلب شهرهای ایران....................یک سلول ترافیکی جذب کننده سفر و ................سلول ترافیکی تولیدکننده سفر محسوب -48

 می شود. 

 بازار -(محله مسکونی۲ مراکز اداری -(محله مسکونی۱

 مراکز اداری -(بازار ۴ له مسکونی مح -(بازار ۳

راهی که ترافیک دو طرف آن به طور فیزیکی از یکدیگر جداست ولی در طول های مشخصی از آن می توان جریان ترافیک را -49

 پیوسته فرض کرد،کدام نوع راه می باشد؟

 (آزادراه۴ (بزرگراه ۳ ۲( شريانی درجه۲ ۱(شريانی درجه۱

 رکینگ در شهر کدام محل می باشد؟بهترین محل برای احداث پا-50

 ( حومه شهر ۲ ( بخش مرکزی شهر ۱

 (نزديک ايستگاه های اصلی و مرکزی وسايل نقلیه عمومی۴ اداری -(نزديک مراکز تجاری ۳

در کدام برنامه عمرانی وزارت آبادانی و مسکن و شورای عالی شهرسازی جهت نظارت بر کار تهیه برنامه جامع شهر ها  -51

 تاسیس شد؟

 ( برنامه عمرانی چهارم ۴ ( برنامه عمرانی سوم ۳ ( برنامه عمرانی دوم ۲ (برنامه عمرانی اول۱

 است؟ "وضع قانون در زمینه چگونگی تهیه برنامه های جامع شهری"موضوع کدام قانون -52

 ( نوسازی و عمران شهری ۴ ( نظارت بر گسترش شهر ۳ ۱۲( شرح خدمات تیپ ۲ (تاسیس وزارت آبادانی و مسکن ۱

...............طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی و طرح جامع شهر،نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح  -53

محالت مختلف شهر و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها،وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور زمین و میزان تراکم  

ی،اولویت های مربوط به مناطق بهسازی،نوسازی و توسعه و حل مشکالت شهری و  جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهر 

موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آت تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی ،تهیه و 

 تنظیم می گردد. 

 ( طرح جامع ۴ ( طرح تفصیلی۳ ( طرح هادی۲ (طرح آماده سازی زمین ۱

 حوزه دخالت کدام یک از نهادهای ذیل سیاست گذاری،تصمیم گیری و هدایت و بررسی و تصویب است؟-54

 ( وزارت کشور ۴ (شورايعالی شهرسازی و معماری۳ ۵( کمیسیون ماده۲ (شورای شهرسازی استان ۱

،محل های بازی و مراکز گذران کاربری تفریحی بر اساس تقسیم بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شامل سینما،تئاتر-55

 اوقات فراغت است. تاسیسات ویژه شهری همچون تله کابین و تئاترهای کوچک در کدام رده از اراضی قرار می گیرند؟

 ( ارضی تفريحی رده منطقه ۲ ( ارضی تفريحی رده ناحیه۱

 ( ارضی تفريحی رده شهر و فراتر ۴ ( ارضی تفريحی رده فرامنطقه ۳
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 گزینه های ذیل تاسیسات و تجهیزات شهری محسوب نمی شود؟ کدام یک از -56

 ( آتش نشانی۴ (فرودگاه ۳ ( گورستان ۲ (غسالخانه ۱

 الگوی شطرنجی خیابان ها و بافت شهری و منطقه بندی فعالیت ها از مبانی پایه ای تحوالت شهری کدام دوره می باشند؟ -57

 ب ( بعد از انقال۴ (پهلوی دوم۳ ( پهلوی اول۲ (قاجار ۱

 ( بر کدام گزینه نبوده است؟1387تأکید آخرین طرح جامع تهران ) -58

 سازی تراکم و نیازمند مقاوم( بهسازی بافت های کم۱

 ( نوسازی، انطباق و تبديل بافت های نیازمند توامندسازی ۲

 ( بازسازی بافت های فرسوده، تخريبی و نیازمند پاکسازی۳

 ی بافتهای قديمییهنگهداری و مرمت جزء به جزء کل (۴

 تا قبل از تهیه طرح جامع تهران، کدام قانون محور شهرسازی در ایران بود؟  -59

 ( قانون نوسازی و عمران شهری ۲ ( قانون توسعه معابر ۱

 ( قانون ثبت اراضی موات ۴ ( قانون بلديه ۳

 گزینه عنوان شده است؟ هدف اصلی از اجرای پروژه »نواب« در کدام -60

 ( تکمیل شبکه بزرگراهی شهر تهران۲ زی و بهسازی بافت فرسوده شهر تهران نوسا( ۱

 ( آزادسازی زمین به منظور تأمین نیازهای شهری و خدماتی ۴ ( پاسخ به نیاز فزاينده مسکن در شهر تهران ۳

 ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه

 زنجیره ای« توسط چه کسی مطرح شد؟ برای نخستین بار مفهوم »شهر مرکزی و  -61

 لوش  (2 کريستالر        (1

 گدس  (4 فريدمن      (3

 گیرد؟ریزی میان مدت برای چه افق زمانی صورت می معموال برنامه  -62

 ساله  ۲۵تا  ۲۰( ۴ ساله  ۱۵( ۳ ساله  ۷تا   ۳( ۲ ساله  ۲( ۱

 ند؟کمعموالً کاربری مسکونی چند درصد از یک شهر را اشغال می  -63

 درصد  ۷۰تا  6۰( ۴ درصد  ۵۰تا  ۴۰( ۳ درصد  ۵۵تا  ۳۵( ۲ درصد  ۲۵تا  ۱۰( ۱

 ست؟ی شهر چمشخصات  ز نظر هیپوداموس  ا -64

 . زندگی خود را از بازارهای نزديک خود فراهم سازند  جتاحی تشکیل شود و ساکنین هر محله بتوانند ماي ي های است که از محله ي جا (۱

 . شهرداری داشته باشد (۲

 . نفر باشد ۵/ ۰۰۰جمعیت آن  (۳

 ای بین بازار، کلیسا و يا ابنیه اصلی ديگر وجود داشته باشد و همه از توازن طبیعی برخوردار باشند. رابطه  (۴

 گزاره ی زیر به کدام یک از اندیشمندان شهرسازی اشاره دارد؟ -65

هیچ چیز از تراکم انبوه حاصل نخواهد  "ر کتاب و سپس د  "برنامه ریزی شهری در عمل"»وی در آغاز ایده هایش را در کتاب 

 مطرح نمود. و امروزه از او به عنوان کسی که ایده های کامیلوزیته را به بریتانیا آورده است یاد می شود«  "شد

 پاتريک گدس(  ۲ ( ابنزر هاوارد                                                          ۱
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 ريموند آنوين (  ۴                                                     ( باری پارکر        ۳

 کدام مورد، مهم ترین هدف و عنصر طرح های آماده سازی زمین در ایران است؟  -66

 ( تأمین مسکن ۲( تسهیل خدمات                                                      ۱

 ( خانه سازی برای نیازمندان شهری ۴                                          ( توسعه میان افزا            ۳

 جمله ی زیر به کدام یک از صاحبنظران اشاره دارد؟  -67

شهر  -شهر« از مطالعه آثار »ابنزر هاوارد« و یک سفر مطالعاتی به انگلستان الهام گرفته شده بود اما باغ  -»کتاب او تحت عنوان »باغ  

-یچ وجه در ذهنیت فرهنگ گرا و دید اجتماع گرایانه ای سهیم نیست که مشخصه اصلی شهر ابنزر هاوارد می باشد. باغاو به ه

شهر او نوعی مراتع سبز و بهداشتی است که برای کارگرانی تخصیص یافته است که با بهترین کارایی ممکن در آن زندگی می  

 کنند«. 

 ( کالرنس اشتاين ۲                                      ( ريموند آنوين                     ۱

 له وی  –( ژرژ بنوا ۴( هنری رايت                                                              ۳

و »احیا« کدام یک از صاحبنظران زیر برای اولین بار ایده ی »جراحی محافظه کارانه« را، در مفاهیم برنامه ریزی »حفاظت«    -6۸

 بکار برد؟ 

 ( کامیلوزيته ۲ ( جین جیکوبز                                                                                                               ۱

 ( بنیامین وارد ريچاردسون۴                       ( پاتريک گدس                                                                                    ۳

 کدام موارد، عناصر اصلی شبکه » سازمان فضایی « است؟  -69

 ( مراکز شهری، نظام پراکنش کاربری ها، تراکم جمعیتی۱

 ( نظام فضاهای باز و سبز، تراکم جمعیتی، محورهای مهم ارتباطی ۲

 سبز، تراکم های ساختمانی ( محورهای مهم ارتباطی، نظام فضاهای باز و۳

 ( مراکز شهری، محورهای مهم ارتباطی، محورهای مهم عملکردی و کاربری های عمده ۴

 های زیر معیار شناخت شهرهای بزرگ )مادرشهر( است؟یک از نظریهطبق نظر هنس بلومنفلد، کدام -70

 ۴۰لی چون قطار شهری يا اتومبیل بههه طههور متوسههط در مههدت ( شعاع ناحیه ای را که شهر مورد بحث در آن قرار دارد، میتوان با وساي ۱

 دقیقه طی کرد.

 دقیقه باشد. ۳۰( متوسط صرف وقت برای رسیدن به محل کار در حدود ۲

 ( شامل بودن يک يا چند متروپل۳

 ۲و  ۱( گزينه ۴

 ؟است شده مطرح کسی چه از طرف آن طبیعی شهر و محیط وحدت نظریه -71

 ( لوکوربوزيه۴ مامفورد ( لوئیس۳ سدگ ( پاتريک۲ لويدرايت ( فرانک۱

 سازد؟خانه به عنوان راهنما، مطالعه شهر را عملی میهای ساخت شهر، عامل اجارهیک از نظریهدر کدام -72

 ی اساخت چندهسته( ۴ ای ساخت ستاره( ۳ دواير متحدالمرکز ( ۲ ساخت قطاعی شهر                       ( ۱

 ای ماتا، چه عاملی در توسعه شهری مورد توجه قرار گرفته است؟ در طرح شهرهای نوار مانند سرا  -73

 دسترسی به خدمات شهری ( ۴ بستر طبیعی زمین( ۳ مسیر ترامواهای برقی( ۲ رودخانه ( ۱

 باشد؟ی مییای، بیشتر الگوی چه شهرهامدل ستاره -74
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 ( بزرگ۴ ( متوسط۳ ( متوسط تا بزرگ۲ ( کوچک۱

 کدام گزینه به پیش شهرسازان بی الگو اشاره دارد؟  -75

 ( فردريش انگلس، کارل مارکس، پی پر کروپتکین و استانیسالس گوستاوويچ استروملین۱

 له وی و آگوستوس ولبی نورث مور پوژن -( فردريش انگلس، کارل مارکس، ژرژ بنوا۲

 پرئو براژانسکی ( فردريش انگلس، پی ير ژوزف پرودون، بوخارين و ۳

 ( کارل مارکس، پی پر کروپتکین، بوخارين و پرئوبراژانسکی ۴

 بندی تهیه و اعمال شد، کدام شهر و در چه سالی است؟نامه و ضوابط پهنهنخستین شهر آمریکایی که برای آن آیین  -76

 ۱۸۷۱( شیکاگو، ۲ ۱۹۹۱آنجلس، ( لس ۱

 ۱۸۹۳( شیکاگو، ۴ ۱۹۱6( نیويورک، ۳

 شود؟ یک از اشخاص زیر مربوط میایی تحلیلی« به کدام»خردگر -77

 ( چدويک ۴ (کارناپ ۳ ( پوپر ۲ ( فالودی ۱

بر اساس دسته بندی »جان فریدمن« در کتاب »برنامه ریزی در قلمروی عمومی« کدام یک از سنت های برنامه ریزی تحت    -78

 همچون یک مشاور می نگرد؟   ( بوده و به برنامه ریزHerbert Simonتأثیر افکار هربرت سایمون )

 ( Social Reformاصالح اجتماعی)( ۱

 (Social Learning( يادگیری اجتماعی )۲

 ( Political analysis( تحلیل سیاست )۳

 ( Social Mobilization( بسیج اجتماعی )۴

 های زیر مستقیماً در پیوند است؟ علم »سایبرنتیک« با کدام یک از نظریه  -79

 ( نظريه نگرش فرآيند عقالنی ۴ ( نظريه کنش اقتصادی ۳ ( نظريه کنش سیاسی۲ اه( نظريه سیستم ۱

کدام رویکرد از برنامه ریزی در پی این است که برنامه ریز از تخصص خود به منظور رفع نیازهای بخش های محروم جامعه    -80

 درگیر شود؟ استفاده کند، و به صورت مستقیم تری در منازعه ی حقوق اقتصادی و مدنیِ برابر  

 ( برنامه ريزی همکارانه ۲( برنامه ريزی ارتباطی                                               ۱

 ( برنامه ريزی پاسخگو۴( برنامه ريزی وکالتی                                                ۳

شهرسازی به منظور تبدیل شدن از جنبش شهری به نوعی    کدام یک از گزینه های زیر را می توان به عنوان نخستین گام های  -81

 حرفه تلقی کرد؟

 ۱۹۲۳شکل گیری نخستین دوره ی فوق لیسانس برنامه ريزی شهری در دانشگاه هاروارد   (1

 ۱۹۰۹( و نشست مربوط به مشکالت تراکم در سال  NCCP( اولین کنفرانس های برنامه ريزی شهری )۲

 اولین فرآيند برنامه ريزی شهری توسط وی.  ( ارائه ی نظريه گدس و معرفی۳

تیول  ۴ در  آن  عملی  و  نظريه  های  جنبه  گرفتن  قرار  و  سیاسیون(  يا  و  اقتصاددانان  )مورخان،  گرايان  کلی  تیول  از  آن  شدن  (خارج 

 »متخصصان« و عموماً معماران. 

 ین سطح از مشارکت شهروندان کدام است؟ترین و باالتربر اساس نظریه»نردبان مشارکت شهروندان«شری ارنشتاین، پایین  -82

 قدرت تفويضی  -( اطالع رسانی۲ اختیار شهروندان               -( اطالع رسانی۱

 قدرت تفويضی  -( فريب کاری ۴ اختیار شهروندان  -( فريب کاری ۳

 جمله ی زیر از کسیت؟  -83
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ست شور و تلخ، زیرا در ساکنان شهر روح دکانداری و »شهری که در ساحل دریا باشد، زیبایی خاصی دارد ولی دریا همسایه ای ا

 سوداگری می دمد و وفاداری و یگانگی و اعتماد به یکدیگر را ضعیف می سازد«. 

 ( آلدوس هاکسلی۴ ( فارابی ۳ ( ارسطو ۲ ( افالطون ۱

 ها برای نخستین بار توسط چه کسی مطرح شد؟تئوری سیستم -84

 ( فن هايک ۴ النفی( برت۳ ( جورج چدويک ۲ ( برايان بری ۱

 ریزی پویش مختلط دارد؟ ای صحیح به برنامهکدام گزینه اشاره  -85

 ها دارد.( پويش مختلط ريشه در کنش ارتباطی هابرماس و نظريه سیستم1

 زنی« نقش غیرقابل انکاری دارد.( در پويش مختلط، »ارتباطات« و »چانه۲

 لوم مطرح گرديد.( پويش مختلط برای اولین بار توسط چارلز لیندب۳

زيادِ )عقل ۴ باجزيیات  و  دقیق  آزمون  از  است   ترکیبی  مختلط  پويش  برخی بخش(  بر ساير  گرايانه(  مختصری  مرور  و  بازنگری  با  ها، 

 ها. بخش

 پرداز انگلوساکسون که کالنشهر را به رسمیت شناخت کیست؟ اولین نظریه  -86

 ت الیا( سن۴ ( جین جیکوبز ۳ ( پیتر هال ۲ ( آندره دوانی ۱

 بیشتر در چه نوع شهرهای کاربرد دارد؟ از کیست و طرح مکمل کهکشان مکمل کهکشان«  مدل کهکشان و طرح »طرح -87

 کوچک -(کامیلوسیته،جیکوبز۴    بزرگ-هاوارد،گروئن( ۳بزرگ   -هاوارد،ممفورد (۲ کوچک -هاوارد،لوکوربوزيه( ۱

 ی فلسفه علم اشتباه است؟ های زیر درباره مکتب جامعه شناسکدام یک از گزینه -88

 شود. ( در اين مکتب به علم و نظريه علمی به م ابه ادراک نگريسته می۱

 توان به کوهن و پل فايرآبند اشاره کرد. ( از بزرگان اين مکتب می۲

 ( به باور کوهن ما حق نداريم که رويکرد تجويزی داشته باشیم. ۳

 داند. ( کوهن علم را فرآيندی تراکمی نمی۴

 رهبر گروه حلقه وین کیست و مهمترین آرا روش شناسی این مکتب کدام است؟  -89

 رد اثبات پذيری، تقدم نظريه بر فرضیه،تاکید بر هرگونه پیش فرض در علم -( کارل پوپر۱

 تاکید بر اثبات پذيری، تقدم نظريه بر مشاهده، نفی هرگونه پیش فرض در علم-( کارل پوپر۲

 ات پذيری، تقدم مشاهده بر فرضیه و نظريه، نفی هرگونه پیش فرض در علم تاکید بر اثب-( موريس شلیک۳

 رد اثبات پذيری، تقدم مشاهده بر فرضیه و نظريه، تاکید بر هرگونه پیش فرض در علم -( موريس شلیک۴

 دد؟ پسن( را میMezzoریزی شهری راه حل میانه )کدام یک از متفکرین زیر در مواجهه با موضوع نظریه برنامه -90

 ( آنتونی گیدنز۲ ( رابرت بیوگارد ۱

 ( آمیتای اتزيونی۴ ( ادوارد سوجا۳

   تاریخ شهر و شهرسازی 

 های زیر در مورد شهر »پمپئی« نادرست است؟یک از گزینهکدام -91

 ها به عنوان يک شهر مهاجرنشین در شش قرن قبل از میالد بنیان نهاده شد. ( اين شهر در اصل توسط يونانی۱

 اين شهر دارای يک شبکه شطرنجی آزاد بوده و باروی آن از توپوگرافی و شکل زمین متأثر شده بود.  (۲
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 فشان وزوو غافلگیر شده و با ساکنینش زير خاکستر رفت. ( اين شهر توسط فوران آتش۳

 دهد. ن میشهرسازی رومی تا اوايل دوره امپراطوری را نشا( منظر شهر پمپئی، تأثیر شديد شهرسازی هلنی بر ۴

 عملکرد قلعه در تمدن شهرهای »هاراپا« چه بود؟  -92

 ( محل استقرار کاهن اعظم و زيگورات اصلی شهر، انبار تجهیزات نظامی و قصر پادشاه۱

 ( محل گردهمايی مردم برای اجرای مراسم مذهبی، مقر فرماندهی نظامی و انبار طال و جواهرات ۲

 ايی، محل گردهمايی مردم و اجرای مراسم دينی( کنترل ديوانی بر ذخاير مواد غذ۳

 ( محل استقرار پادشاه و نزديکان، ذخاير طال و جواهرات، محل فرماندهان نظامی و سربازان محافظ۴

 ؟متفکر است  کدام  به متعلق ،شهرها نخستین  در پیدایش اقتصادی  مبنای  نظریه  -93

 گدس  ( پاتريک۴ چايلد گوردون ( ۳ راپاپورت  ( اِمس ۲ مامفورد  ( لوئیس ۱

 ها در تمدن روم به ترتیب از زیاد به کم در کدام گزینه آمده است؟ مراتب شبکه معابر و محرمیت خانهسلسله -94

 دومیوس ، اينسوال  -( ويا ، اينیترا ، اکتوس ۲ اينسوال ، دومیوس -( اينیترا ، ويا ، اکتوس ۱

 دومیوس ، اينسوال  -( ويا ، اکتوس ، اينیترا ۴  ، دومیوساينسوال -( اکتوس ، ويا ، اينیترا ۳

 عبارت زیر به کدام دوره از تاریخ یونان اشاره دارد:  -95

ها نه فقط به یک مرکز اقتصادی، بلکه به مرکز سیاسی  »از مشخصات بارز شهرهای یونانی در این دوره این است که هر یک از آن

 ماعی یک منطقه گردیدند.« تبدیل شده و کانون اصلی زندگی اجت

 ق.م(  ۸-6های يونانی )قرون ( دوران ايجاد مهاجرنشین۲ ق.م(  ۱۲-۸عصر تاريکی )قرون  (۱

 ق.م(  ۴-۲دوران هلنیسم يا جانشینان اسکندر )قرون   (۴ ق.م(  6-۴( دوران عهد کالسیک يونان )قرون ۳

 ترین فضای باز شهرسازی رومی چه نام داشت؟ خصوصی  -96

 ( آتريوم )حیاط مرکزی( ۴ ( پريستیل )حیاط خلوت( ۳ دار های ستون( رواق۲ ( فروم ۱

ریزی )شهرسازی( مدرن را کسب کرد چه نام لقب پدر برنامه  1925شخصی که در کنگره شهرسازی نیویورک در سال  -97

 داشت؟ 

 ( هاوئرد ۴ ( گدس ۳ ( لوکوربوزيه ۲ ( اشتوبن ۱

 کسی است؟ تصویر زیر مبین و معرف آرمانشهر چه  -98

 
 ( کاتانئو۴ ( داوينچی۳ ( فیالرته ۲ ( اسکاموتسی ۱

 ارکان اساسی جامعه صنعتی در کدام گزینه آمده است؟   -99

 سودآوری  -نظم  -اقتصاد کارخانه (۲ فنون جديد  -کار  -سرمايه (۱

 تولید و توزيع -جمعیت -حمل و نقل  (۴ کارايی -بهداشت -( زيبايی۳

 ؟ شوددسته از شهرهای قرون وسطایی گفته می »سیویتاتس« به کدام  -100

 ( شهر اسقفی ۴ ( باستیدها۳ ( شهرهای نوبنیاد۲ ( شهرهای رومی مبدأ ۱
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 ها و بر اساس طراحی از پیش تعیین شده در کجا اتفاق افتاد؟ نخستین شهرسازی رنسانس بر طبق نظر آگاهانه ساختمان  -101

 ا ( پالمونوا در جنو۲ ( سن پترزبورگ در آلمان ۱

 ( سن پترزبورگ در سوئیس۴ ( ويانوا در جنوا ۳

 نقشه روبرو مبین کدام میدان شهری است؟  -102

 
 ( میدان کامپیدولیو در رم ۴ ( میدان آنونزياتا در فلورانس۳ ( میدان کامپو در سیه نا۲ ( میدان دل پوپولو در رم ۱

 دانست؟ های اصلی شهر را دارای چه نقشی میو خیابان آلبرتی محل مناسب شهر خود را دارای چه موقعیتی معرفی کرد  -103

 های تفريحیداشتنی، خیابانموقعیت دوست (۱

 موقعیتی دارای آب و هوای خوش، خیابان نظامی (۲

 داشتنی، خیابان نظامیموقعیت دوست (۳

 موقعیت دارای آب و هوای خوش، خیابان تفريحی (۴

ی بسیاری از شهرهای نخستین  شبه شهری را برای اروپا حفظ نمود و هستههای زیر در دوران سیاه، حیاتی  یک از گزینهکدام -104

 ریزی نمود؟ قرون وسطی را پی

 ( صنعت ۴ ( کلیسا ۳ ( بازرگانی و تجارت ۲ ( فئودالیته  ۱

 . توان دیدهای ضد شهری جفرسونی و پافشاری بر تحقق دموکراسی را در شهرسازی .......... می، تبلور اندیشه20در قرن  -105

 گرا (فرهنگ۴ گرا (طبیعت۳ الگو (نقد بی۲ گرا (ترقی۱

های شهرهای اروپایی، پس از بحران نیمه دوم سده چهاردهم نتوانست به بقای خود  ولو کدامیک از ویژگیبنا به عقیده بنه -106

 ادامه دهد؟ 

 تمرکز  (۴ تداوم  (۳ ظرفیت نو شدن (۲ پیچیدگی  (۱

افی مستلزم ایجاد فاصله افقی و فزاینده میان محدوده شهر و حد بیرونی  ایجاد استحکامات مناسب و ک"در کدام دوره  -107

 باشد؟می "حصار

 (يونان۴ (روم باستان۳ باروک  (۲ رنسانس (۱

 ها هستیم؟ ها و دوموسدر کدام دوران برای اولین بار شاهد تقسیم مردم به سه گروه بردگان، متیک -108

 لنیستی يونان ه (۴ يونان کالسیک (۳ روم جمهوری  (۲ روم امپراطوری  (۱

  نقشه مقابل مربوط به کدامیک از شهرهای رومی است؟ -109

 (تیمگاد ۱

 

 (پمپئی ۲

 (ترير ۳
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  (کلن ۴

یک از اندیشمندان زیر اولین شرط موفقیت برای یک »کمون« را فراموش کردن انگاره فاالنستر و یا زندگی کردن در  کدام  -110

 دانست؟ی کوچک مجزا، می یک خانه

 ( فردريش انگلس۲ کس                                                       ( کارل مار۱

 ( بوخارين و پرئوبراژانسکی ۴ ( پی پر کروپتکین                                                    ۳

 دهد؟ ویتروویوس معمار مشهور رومی برای ابعاد فوروم چه تناسبی را پیشنهاد می -111

 ۳به    ۱( ۴ ۲به    ۳( ۳ ۱به    ۱( ۲  ۲  به  ۱( ۱

 گذار کدامین مکتب دانست؟ توان پایهافالطون را می -112

 ( فرانکفورت ۴ آلیسم ( ايده ۳ ( اومانیسم ۲ ( پوزيتیويسم ۱

 الگوی شبکه ارتباطی شهرهای قرون وسطایی، تابع چه عواملی بود؟  -113

 موقعیت بازار و دروازه های شهر  (۱

 ريع ترين مسیر بین بازار و دروازه خروجی ديوار شهر کوتاه ترين و س (۲

 موقعیت عناصر اصلی شهر و فاصله آن از دروازه خروجی ديوار شهر ( ۳

 ( مستقیم ترين و طوالنی ترين مسیر بین بازار و دروازه خروجی ديوار شهر ۴

 های زیر در خصوص میادین قرون وسطایی نادرست است؟ یک از گزینهکدام -114

 کردند، ولی به شکل مربع بیش از اشکال ديگر نزديک بودند. ن که میادين قرون وسطايی از فرم هندسی خاصی تبعیت نمی ( با آ۱

 شدند. های عمومی و مهم نیز بر روی محور تقارن ساخته نمی( میدان در اروپای قرون وسطی، متقارن نبوده و حتی جنبه۲

های  داد و چهره اصلی میدان به ساختمانهايشان تشکیل میشهروندان تاجر و مغازه های  ی میدان را خانه( تنها بخشی از جداره۳

 عمومی اختصاص داشت. 

 ( شکل میدان قرون وسطايی بیش از آن که از رويکردی نظری ناشی شده باشد، پیرو نیازهای عملی ساکنان خود بود. ۴

دهی آن در باشند و نظمی خاص محیط زیست مصنوع میها های زیستی نمونهبنا بر دیدگاه او شهرها و سایر مجتمع  -115

 دهی چهار عامل فضا، مفهوم، ارتباط و زمان است. واقع نظم

 ( گدس ۴( انگلس                         ۳( راپاپورت                          ۲( جیکوبز                          ۱

 

 ریزی ها و فنون برنامهآمار و روش

 شود؟ قایسه نرخ شهرنشینی با درآمد افراد، از کدام شاخص پراکندگی استفاده میبرای م -116

ه واحد افزود  1های موجود اند. اگر به هر یک از دادهمحاسبه شده 4و  7داده آماری، میانگین و واریانس به ترتیب  60ر د -117

 های جدید کدام است؟ شود، درصد ضریب تغییرات داده

۱ )۳۰%   ۲ )۵۰% ۳ )۲۵% ۴ )6۰% 

مایل بر ساعت آن را بر میگردد ، متوسط سرعت   30مایل بر ساعت می پیماید و با سرعت  20مایل را با سرعت  50شخصی  -118

 او در طول سفر چقدر است؟ 

 انحراف چارکی (  ۲ انحراف معیار ( ۱

 ضريب چولگی (  ۴ ضريب تغییرات ( ۳
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 مايل بر ساعت   ۲۴ (2 مايل بر ساعت   ۲6 (1

 مايل بر ساعت   ۲۲ (4 مايل بر ساعت   ۲۵ (3

ای واحد ترکیب شوند و در به صورت جامعه  25، 40، 30های به ترتیب با واریانس 300، 500، 200به تعداد  مشاهداتیاگر  -119

 صورتی که میانگین این مشاهدات متفاوت باشد، کدام عدد برای واریانس جامعه کل مورد قبول است؟ 

۱ )۳۲ ۲ )۵ /۳۳ ۳ )۵ /۳۷ ۴ )۳۳ 

 aاست. عدد  a  +5 /15  =µدر جدول زیر، مقدار  -120

 کدام است؟ 

۱) ۰.۱۸ ۲) ۰.۳6 

۳) ۰.6۴ ۴) ۰.۷۲ 

قرار   45  تا 15را در نظر بگیرید. حداقل چه درصدی از مشاهدات در فاصله  5و انحراف معیار  30جامعه ای با میانگین  -121

 میگیرد؟

1) ۰.6۱ 2) ۰.۷۵ 

3) ۰.۸۳ 4) ۰.۸۹ 

مجمسمه و در  3مجسمه کوچک را در چهار پارک مستقر کرد، به گونه ای که در پارک بزرگتر  9توان  به چند طریق می -122

 ها به تعداد برابر مستقر شود؟ سایر پارک

 

یت پذیری کارکنان یک شرکت در جدول زیر دسته بندی شده است ، انحراف چارکی این نمرات تقریبا کدام  نمرات مسئول -123

 است ؟  

>۱۷ ۱۵-۱۷ ۱۳-۱۵ ۱۱-۱۳ <۱۱ C_L 

 فراوانی ۵ ۷ ۱۵ ۱۹ ۱۰

 

 از جدددول مدقابل کدددام است؟ aمددقدار  -124

 

 

 

 

 آنگاه   داریم :  yو  xبرای دو متغیر تصادفی  -125

 ؟   کدام است

 حدود دسته ۱۱-۸ ۱۴-۱۱ ۱۷-۱۴ ۲۰-۱۷ ۲۳-۲۰

 فراوانی ۴ ۱۰ ۱۸ ۱۲ 6

۱ )  7560 ۲ )  21580 ۳ )  4080 ۴ ) 5380 

۱ )   ۲) 1.61 ۳) 1.66      ۴ ) 1.75 

۱ ) ۱۰ ۲  )  ۱۱ 

۳ ) ۱۲ ۴ ) ۱۳ 

۳ ۲ ۰ ۱- ۲- 
 

a ۱۰ ۹ ۷ ۴  فراوانی تجمعی 
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۱ )۱۸ ۲ )۲۸ ۳) ۸ ۴) ۱6 

 با توجه به  -126

 اطالعات زیر، معادله براورد رگرسیون را محاسبه کنید :  

 

 

 

توان گفت همبستگی دو متغیر اول چند برابر موثرتر از  باشد، می  0.3و دو متغیر دیگر  0.9گر ضریب همبستگی بین دو متغیر ا -127

 دو متغیر دوم است ؟

 برابر   ۳( ۱

 برابر   ۲( ۲

 برابر   ۹( ۳

 برابر   6( ۴

 دارای حرف تکراری هستند ؟ planningحرفی ساخته شده با حروف کلمه   4سبتی از رمز های عبورچه ن -128

۱)۰.۲۸ ۲ )۰.۲۴ ۳) ۰.۳6 ۴) ۰.۳۲ 

 

   توان ساخت؟چند رمز چهار حرفی می HESSABRASبا استفاده از حروف کلمه  -129

۱ )6۴۰ ۲ )6۲6 ۳) ۵6۰ ۴) ۷۲۰ 

 ( کدام است ؟ به صورت زیر است، کواریانس ) Yو Xی  توربع احتمال مشترک دو متغیر تصادف -130

 

۲ ۱ ۰  Y X 

۰.۱ ۰.۳ ۰.۲ ۰ 

۰.۱ ۰.۲ ۰.۱ ۱ 

 

۱ )۰.۰۴ ۲ )۰.۱۲ ۳) ۰.۲۴ ۴) ۰.۳6 

 کدام است؟ با تابع چگالی احتمال   xامید ریاضی متغیر تصادفی  -132

 

      :yو  xبه شددرط صددفر بودن کدددواریددانس دو متددغیر تدصددادفی  -133

۱ )   ۲  )   

۳ )   ۴  ) 

۱  ) ۲  ) ۳  ) ۴  ) 

   ضريب همبستگی اين دو متغیر صفر است.  ( ۲ ( اين دو متغیر مستقلند. ۱
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 برابر کدام است؟  به صورت زیر است؛    yو xع احتمال مشترک دو متغیر توزی-134

5 4 3 2       Y 

X      

0.02 0.03 0.05 0.1 4 

0.05 0.2 0.2 0.05 6 

0.05 0.1 0.1 0.05 8 

 کدام است؟ باشد؛ مقدار  می    به صورت تابع چگالی احتمال متغیر -135

 کدددام گددزینه ندددادرسددت اسدددت؟-136

توان می گیری متفاوت باشد، از کدام پارامتر دازه در مقایسه دو جامعه آماری، در صورتیکه میانگین ناهمگن و مقیاس ان -137

 استفاده کرد؟ 

 

 محاسبه شده است. این توزیع با مقایسه توزیع نرمال چگونه است؟   E=  -50/0در یک توزیع آماری ضریب کشیدگی  -138

 تفاوت اندک  -( پراکندگی کمتر ۲ تفاوت اندک  -( پراکندگی بیشتر۱

 تقريبا نرمال  -( پراکندگی کمتر ۴ تقريبا نرمال  -( پراکندگی بیشتر۳

 در کدام سطح قابل اندازه گیری است؟  "تراکم محله" -139

 ( فقط اسمی و رتبه ای ۲ ( فقط رتبه ای ۱

 و کسری ( اسمی، رتبه ای، فاصله ای۴ ( فقط فاصله ای ۳

ماری را به چند طریق می توان کنار هم قرار داد به طوری که همواره کتاب های ع کتاب م 5چهار کتاب شهرسازی و  -140

 شهرسازی در کنار هم قرار بگیرند؟ 

   ضريب همبستگی اين دو متغیر منفی است.   (۴ ضريب همبستگی اين دو متغیر م بت است.  ( ۳

۱ )3 ۲ ) 3.5 

۳ )3.8 ۴) 4.2   

۱  ) ۲  ) ۳  ) ۴  ) 

 ند.ها روی خط )مستقیم يا معکوس( واقع شو ضريب همبستگی شدت کامل يعنی تمام زوج ( ۱

 شه روی خط رگرسیون قرار دارند. همی  y و xنقاط میانگین ( ۲

 وابسته به تغییرات متغیر مستقل است.  yکند چند درصد از تغییرات متغیر ( ضريب تشخیص، مشخص می ۳

 ( در صورتیکه حاصل کواريانس مخالف صفر گردد دو متغیر وابسته هستند. ۴

 کشیدگی   ( ۴ ضريب چولگی              ( ۳ ضريب پراکندگی              ( ۲ واريانس          ( ۱
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۱ )۱۷۲۸۰ ۲ )۲۰۸۹۰ ۳ )۱۲۳۴۰  ۴ )۲۲۸۵۰ 
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 پاسخنامه آزمون سوم 
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است.  ۱ گزينه »-۱

 « صحیح است.  ۳ گزينه »-۲

 « صحیح است.  ۲ گزينه »-۳

 « صحیح است.  ۲ گزينه »-۴

 « صحیح است.  ۱ گزينه »-۵

 « صحیح است. ۴گزينه » -6

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸

 « صحیح است. ۱گزينه » -۹

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۰

 « صحیح است. ۱گزينه »-۱۱

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۲

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۳

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۴

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۵

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱6

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۷

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۸

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۹

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۰

 حیح است. « ص۳گزينه »-۲۱

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۲

  « صحیح است. ۱گزينه »-۲۳

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۴

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲۵

 « صحیح است. ۳گزينه »-۲6

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۷

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۸

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۹

 « صحیح است. ۴گزينه »-۳۰

  پاسخنامه مباحث عمومی شهرسازی ایران  
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 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۱

 . ۲۴؛ ص۵ها؛ جلد  منبع: کتاب سبز شهرداری 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۲

 . ۴۱6ريزی راهبردی؛ ص زاده، جواد؛ برنامهو مهدی 6۲؛ ص۵ها؛ جلد  منبع: کتاب سبز شهرداری 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۳

 . ۲۰۹ها؛ ص ها و برنامهمنبع: بهزادفر؛ طرح 

  . « صحیح است۳گزينه » -۳۴

 . ۴۳؛ ص۵ها؛ جلد  منبع: کتاب سبز شهرداری 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۵

  . ۱۲6ها؛ ص ها و برنامهمنبع: بهزادفر؛ طرح 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳6

 . ۳۵۱صمنبع: دهاقانی؛ تحلیلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۷

 . ۷۰ص امه ريزی شهری ؛ منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برن

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۸

 . ۷۷ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۹

 . ۸۸ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۰

 . ۹۵ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه  -۴۱

 . ۹۷ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۲

 . ۱6۰ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۳

 . ۱۷۸ص منبع: شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۴

 . ۳۷ص : شیعه،مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری ؛ منبع

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۵

 . ۴ص؛  ۱منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴6

 . ۱۵ص؛  ۱منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۷

 . ۲ص؛  ۳منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۸
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 . ۲ص؛  ۳کتاب سبز شهرداری ها،جلدمنبع:

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۹

 . ۳ص؛  ۳منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۰

 . ۷ص؛  ۳منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۱

 . ۲۱ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۲

 . ۲6ص؛  ۵،جلدمنبع:کتاب سبز شهرداری ها

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۳

 . ۳۷ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۴

 . ۷۳ص؛  ۵منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۵

  . ۱6۵های شهرسازی؛ صمنبع: بهزادفر ؛ طرح ها و برنامه 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵6

  . ۱۵۵های شهرسازی؛ صبرنامه  منبع: بهزادفر ؛ طرح ها و

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۷

 . ۱۸۴های شهرسازی؛ صمنبع: بهزادفر ؛ طرح ها و برنامه 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۸

 . ۲۳۲های شهرسازی؛ چاپ اول؛ صمنبع: بهزادفر؛ طرحها و برنامه

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۹

 . ۳۴ص ای بر شهرسازی معاصر ايران؛ منبع: کامروا؛ مقدمه

  « صحیح است. ۲گزينه » -6۰

 . ۱۳۷ای بر شهرسازی معاصر ايران؛ ص منبع: کامروا؛ مقدمه

 ای و مدیریت شهری ریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه پاسخنامه 

 « صحیح است. ۴گزينه » -61

 . ۹۴منبع: اسمیث موريس، برنامه ريزی و طراحی شهری در مهد شهرسازی)بريتانیا(، 

 صحیح است.   «۲گزينه » -6۲

 . ۸۸ص  ؛ ريزی شهریمبانی برنامهمنبع: شیعه، اسماعیل، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۳

 . ۱۷۳ص  ؛ ريزی شهریمبانی برنامهمنبع: شیعه، اسماعیل، 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۴

 . ۳۱مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری، ص شیعه، اسماعیل؛ : منبع
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 « صحیح است. ۴گزينه » -65

 . ۱۰۹  – ۱۰۸اسمیث موريس، برنامه ريزی و طراحی شهری در مهد شهرسازی)بريتانیا(، منبع: 

 « صحیح است. ۲گزينه » -66

 . ۵۴منبع: بهزادفر، مصطفی؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ ص 

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۷

-ت، او يکی از بنیانگذاران مجمع فرانسوی باغهمراه با »شارل ژيد« »اريسلر« بود که در جنبش شهرهای کارگری شرکت برجسته ای داش

 شهرها بود. 

شهر« از مطالعه آثار »ابنزر هاوارد« و يک سفر مطالعاتی به انگلستان )در آن از عمده شهرهای تجربی انگلیس -اثر او تحت عنوان »باغ

شهر انگلیسی در فرانسه سهم داشت، مطالعه ی  -شهر« در تحريف انگاره باغ-ديدار کرده بود(، الهام گرفته بود. ولی در حقیقت کتاب »باغ 

متون اين کتاب سیمای پدرساالرانه پیشنهادی فرانسوی را آشکار خواهد ساخت و همچنین پیشنهادهايی وابسته به يک مفهوم دقیق  

 سرمايه دارانه از تولید صنعتی. 

يانه ای سهیم نیست که مشخصه اصلی شهر ابنزر هاوارد  له وی« به هیچ وجه در ذهنیت فرهنگ گرا و ديد اجتماع گرا -شهر« »بنوا -»باغ

له وی« نوعی شهر مراتع سبز و بهداشتی است که برای کارگرانی تخصیص يافته است که با بهترين کارايی   -شهر »بنوا -می باشد. باغ 

 ممکن در آن زندگی می کنند. 

 . ۲۲۰منبع: فرانسوا شوای؛ شهرسازی تخیالت و واقعیات؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۸

 . ۹۵منبع: اسمیث موريس، برنامه ريزی و طراحی شهری در مهد شهرسازی)بريتانیا(، 

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۹

مقصود از » سازمان فضايی «، شبکه ای است که عناصر آن را مراکز شهری )مراکز مختلط تجاری، اداری، فرهنگی و نظاير اينها در مقیاس 

آن(، محورهای مهم ارتباطی )معابر اصلی و خطوط مترو(، محورهای مهم عملکردی و کاربری های عمده  کل شهر و مناطق و نواحی  

 )در مقیاس شهر و مناطق و نواحی آن( تشکیل می دهد. 

 . ۱۲۸منبع : بهزادفر،مصطفی؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی؛ ص 

 است.   « صحیح۴گزينه » -۷۰

 . ۲۹و ص  ۲۸برنامه ريزی شهری، ص  مقدمه ای بر مبانی شیعه، اسماعیل؛منبع:

 «صحیح است. ۲گزينه» -۷۱

 . ۴۰ريزی شهری؛ صای بر مبانی برنامهمنبع: شیعه، اسماعیل؛ مقدمه 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۷۲

 . ۵6مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری، ص شیعه، اسماعیل؛منبع:

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷۳

رامواهای برقی تازه بکار افتاده بود، همین امر توجه سوريا ايماتا را به اهمیت فراوان وسائط نقلیه در با توجه به آنکه در همان دوران ت 

شهرسازی جلب نمود. در طرح وی، شهر در امتداد خطوط تراموا به صورت نوار مانند ادامه می يابد و نواحی مسکونی و صنعتی، در دو  

 جانب اين خطوط قرار می گیرند. 

 . ۴۴-۴۱مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری، ص  اسماعیل؛ شیعه، : منبع

 صحیح است.  «۲» گزينه -۷۴

 دارای يک هسته مرکزی با کاربردهای متفاوت باشد.  توانداين الگو می  
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 . ۷۰صمقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری،  شیعه، اسماعیل؛منبع:

 « صحیح است. ۴گزينه » -۷۵

 . ۲۰۸-۱۸۳ت و واقعیات؛ ص فرانسوا شوای؛ شهرسازی، تخیال 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۷6

آئین نامه و ضوابط پهنه ای برای تمامیت آن ارائه شد و از اين نظر اولین شهر آمريکايی  ۱۹۱6نیويورک نخستین شهری بود که در سال 

ا ضوابط پهنه بندی بر طبق قانون، شهر  است که ضوابط پهنه بندی در آن اعمال گرديد. همچنین نخستین شهری بود که در آن، آيین نامه ي 

 را به پهنه های مسکونی و تجاری و فاقد محدوديت کاربری تقسیم کرد. 

 . ۳۰۳منبع: انجمن شهرسازی آمريکا، استانداردهای برنامه ريزی و طراحی شهری جلد اول، ص 

 «صحیح است. ۲گزينه» -۷۷

های  های دانشی شناخت علمی و روشتأثیری عمیق و جهانی در زمینهنظرات پوپور که خود آن را خردگرايی تحلیلی نامیده است، 

 اجتماعی و انسانی، در نیمه دوم قرن بیستم، داشته است. 

 . ۳۱ريزی راهبردی توسعه شهری، ص زاده، جواد، برنامهمنبع : مهدی

 « صحیح است. ۳گزينه » -۷۸

ی آنها در کار هربرت سايمون  گنجد و همه مختلفیدر اين سنت میها اشاره دارد. مکاتب سنت تحلیل سیاست اغلب به تحلیل سیستم

 ريشه دارد. 

 . ۵۴ريزی، ص منبع : رفیعیان، مجتبی و همکاران، دگرگونی انديشه در نظريه برنامه

 « صحیح است. ۱گزينه » -۷۹

ريزی و کنترل را فرض  »عمیق« از برنامه ريزی فرآيند عقالنی( يک مفهوم ريزی سیستمی و نظريه برنامههر دو نظريه )منظور نظريه برنامه

کند. در واقع  گذاری توصیف میريزی و سیاستشناس آنتونی گیدنز آن را به عنوان يک مدل »سايبرنتیک« از برنامهگیرند که جامعهمی

 شود. ها مستقیماً با آن چیزی در پیوند است که بدان »علم سايبرنتیک« گفته مینظريه سیستم

 . ۸۹ريزی، ص ر، ناجیل، نظريه برنامهمنبع : تايلو

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۰

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۱

و   (NCCPريزی شهری )های برنامهشهرسازی نخستین گام خود را برای تبديل شدن از جنبش شهری به نوعی حرفه در اولین کنفرانس

 اشت. برگزار گرديد، برد  ۱۹۰۹نشست مربوط به مشکالت تراکم که در سال 

 ۳۰۲ريزی و طراحی شهری، جلد يک، ص انجمن شهرسازی آمريکا، استانداردهای برنامه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۲
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 . ۱۹۰ريزی و طراحی شهری، جلد اول، ص منبع: انجمن شهرسازی آمريکا، استانداردهای برنامه

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۳

 . ۱۴6شناس شهری، ص منبع : فکوهی، ناصر، انسان

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۴

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۵

پويش مختلط ترکیبی است از آزمون دقیق و با جزئیات زيادِ)عقل گرايانه( برخی بخش ها، با بازنگری و مرور مختصری بر ساير بخش  

ر پويش مختلط با دو نوع ها. بديهی است که بخش نخست بر خالف رويکرد جامع عقالنی، آزمونی ممکن و شدنی است. بدين ترتیب د

پويش )يا مطالعه يا برداشت( مواجهیم. يکی پويش دقیق و با جزئیاتِ فراوان؛ و دوم پويشِ مختصر و صرفاً مروری کلی بر موضوع. اما  

است سرمايه گذاری بر هر يک از از اين دو پويش صرفاً بستگی به میزان هزينه و زمانی دارد که در هر يک با توجه به شرايط، بن

 مصروف گردد. 

 . ۱66ص  -جهانزاد، نريمان، درگرگونی انديشه در نظريه برنامه ريزی -منبع: رفیعیان، مجتبی

 « درست است. ۳ی » گزينه -۸6

 ، ۱۳۷۵منبع: شهرسازی، تخیالت و واقعیات، فرانسواز شوای، ترجمه سید محسن حبیبی، چاپ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۷

 . ۳۰ريزی شهری؛ صای بر مبانی برنامهمنبع: شیعه، اسماعیل؛ مقدمه 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۸

 . ۲۸و   ۲۷ريزی شهزی،ص  منبع:رفیعیان،مجتبی،دگرگونی انديشه در نظريه برنامه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۹

 به طور خالصه میتوان برخی از ارا روش شناسی اين مکتب را به طور زير خالصه نمود : 

 تحلیل زبانی تاکید بر فلسفه تحلیلی و •

 های تجربی تاکید بر اثبات پذيری يا تحقق پذيری به عنوان مالک تمايز نظريه •
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 تقدم مشاهده بر فرضیه و نظريه و در نتیجه استغنای مشاهده از تئوری  •

 نفی هرگونه پیش فرض در علم •

 ها تاکید بر بی طرفی علم به معنای بی طرفی دانشمند و محقق در جمع آوری داده •

 يابی و آزمون روش علمی با سه مرحله اساسی : مشاهده، فرضیهتاکید بر  •

 . ۲۵ريزی شهزی،ص  منبع:رفیعیان،مجتبی،دگرگونی انديشه در نظريه برنامه

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۰

اتزيونی در مقاله برابر رويکردهای عقلآمیتای  »رويکرد سوم: پويش مختلط« در  اندکی  پیشنگرايی و  راه سوم،  او  افزايی يک  هاد کرد. 

 کار. افزايی را بسیار محافظهداند و اندک گرايی را بسیار آرمانی و بدور از واقعیت میعقل

 سازی، ترجمه گیتی اعتماد و همکاران.  ريزی وطراحی شهری: مکان و مکان(، استانداردهای برنامه۱۳۹۳منبع:انجمن شهرسازی آمريکا ) 

  پاسخنامه تاریخ شهر و شهرسازی 

 « صحیح است. ۴نه »گزي  -۹۱

 دهد. منظر شهری پمپئی تأثیر شديد شهرسازی هلنیستی بر شهرسازی رومی را نشان می

 . ۱6۹؛ ص جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۲

 منبع:احمدی،سارا،جزوه تاريخ خانه شهرسازان  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۳

 را،جزوه تاريخ خانه شهرسازان  منبع:احمدی،سا

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۴

 . ۷۵-۷۱منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۵

 . ۱6؛ ص جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹6

ی آشکار  شد. نمونه( ايجاد میAtriumهای مرکزی )ست که در کنار حیاط( اPeristilاز ديگر فضاهای باز، حیاط خلوت يا پريستیل )

های  هايی در پشت حیاط مرکزی به عنوان عرصهخلوتهای رومی، حیاطخورد. پريستیلاين نوع فضاها در مساکن رومیان به چشم می

 شدند. تر زندگی احداث میخصوصی

 . ۱۴۰ص؛  اروپا جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی درمنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۹۷

 . ۱۵۸  ص ؛۱ها در شهرسازیمنبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیر انديشه 

 « صحیح است.  ۱گزينه » -۹۸

 . ۱۸۵ص منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۹

 ی درس تاريخ شهر و شهرسازی منبع: احمدی، سارا؛ جزوه

 است. « صحیح ۴گزينه »  -۱۰۰
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يک  محدوده  را  اسقفی  قلمروی  محدوده  و  داد  قرار  خود  کلیسائی  نظام  براساس  را  امپراتوری  سیاسی  تقسیمات  کلیسا  کلی  طور  به 

 سیويتاس تعیین نمود. 

 . 6۲-6۰منبع : جیمز موريس،  تاريخ شکل شهر،مترجم راضیه رضازاده، صفحه 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۱

 . ۱۲۹ی درس تاريخ شهر و شهرسازی؛ کنکور کارشناسی ارشد؛ خانه شهرسازان ايران؛ ص منبع: يالپانیان، علی؛ جزوه

 « صحیح است.  ۲گزينه »  -۱۰۲

 . ۵۲صمنبع: بنه ولو، لئوناردو؛ تاريخ شهر؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۳

های اصلی شهر با نام در خیابان ای موجود بود. آلبرتی داشتنی با رودخانه ی يا درياچهمحل مناسب شهر برای آلبرتی موقعیت دوست

 کرد. های نظامی ياد میخیابان

 . ۳۲۹منبع: پاکزاد، جهانشاه، تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقالب صنعتی؛ ص 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۴

 . ۱۸۷صمنبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ 

 صحیح است.  « ۳» گزينه  -۱۰۵

-ماس جفرسون بنیاد گذاشته شد و با لويی سالیوان در مکتب شیکاگو تکمیل گرديد. شهرسازی طبیعت يک سنت ضد شهری توسط تو

 ستیز آمريکايی در قرن بیستم است. -های جريان شهرگرا، تبلور انگاره

 صحیح است.  « ۲» گزينه  -۱۰6

کند و در طول زمان پابرجا مانده  عین می که طبیعت اساسی شهرهای اروپايی را م -تداوم، پیچیدگی، تمرکز -بر خالف سه ويژگی اولیه

 شدن نامید، پس از بحران نیمه دوم سده چهاردهم نتوانست به بقا ادامه دهد.  "نو"توان آن را ظرفیت است، چهارمین ويژگی که می

 .  6۱ولو، لئوناردو؛ تاريخ شهر؛ ص منبع: بنه

 صحیح است.  « ۱» گزينه  -۱۰۷

عد ايجاد استحکامات مناسب و کافی مستلزم ايجاد فاصله افقی و فزاينده میان محدوده شهر و حد  از اختراع توپ در دوره رنسانس به ب 

 بیرونی حصار بود. 

 . ۱۷۷منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

 صحیح است.  « ۳» گزينه  -۱۰۸

ها:  متیک-۲ی و روستايیان ورشکسته، بردگان: اسرای جنگ-۱در دوره کالسیک اهالی يک دولتشهر يونانی به سه طبقه تقسیم شده بودند: 

 ها: شهروندان، اعضای اصلی يک جامعه شهری دموس-۳غیربومیان يعنی تاجران، 

 . ۲۴-۲۳منبع: پاکزاد، جهانشاه؛تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا؛ ص 

 صحیح است.  « ۲» گزينه  -۱۰۹

 . ۱6۸منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۰

 . ۲۰۳  – ۲۰۲منبع : فرانسوا شوای؛ شهرسازی تخیالت و واقعیات؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۱

 . ۱۴۲منبع : پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۲
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از فالسفه يونان باستان، پايهافالطون يکی ديگر  از نورستهگذار مکتبی  ی بزرگ  آلیسم بود. افالطون يکی  ايده  يعنی  های کامالً متفاوت 

-ها« يا »مُ ُل« می ی افالطون نظری »صورت شود. مشهور ترين آموزهثروتمند )اوپاتريدها( يونان بود و اين از عقايد محکم او آشکار می

 باشد. 

 . ۳۸منبع : پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا؛ ص 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۳

اياب و ذهاب در شهرهای قرون وسطايی اک راً به صورت پیاده صورت می گرفت و حمل و نقل کاال نیز به وسیله ی حیوانات بارکش  

یر  انجام می شد. بنابراين الگوی شبکه ی ارتباطی تابع کوتاه ترين و سريع ترين مسیر بین بازار و دروازه ی خروجی در ديوار بوده و مس

هايی انتخاب  می شد که برای عابران پیاده راحت ترين بود. نتیجه ی اين سیستم، الگويی پیچیده شامل مسیرهای کوچک و نامنظم بود  

که فضاهای عمومی و خصوصی، کلیسای بزرگ و بازار را به يکديگر متصل می ساخت. هیچ الگوی ارتباطی رسمی وجود نداشت، فقط 

ی که به صورت ارگانیک و پیچ در پیچ تغییر يافته بودند. پس از آن، گذرگاه های باريک، از خیابان ها جدا  شبکه ای بود از کوچه هاي 

اين گذرگاه های کوچک است،   از  نمونه ی خوبی  لندن،  فراهم می کردند. شهر  را  به خیابان های فرعی و حیاط ها  شده و دسترسی 

گاه های آن يک الگوی جناغی از خیابان های قرون وسطايی »های استريت« و  همانطور هم شهر قرون وسطايی ای ادينبورگ، که گذر

 »سنت اندروز« تشکیل می دهد. 

ساختمان ها نیز معموالً با برآمدگی و بیرون آمدگی های فوقانی خود، مانند پل يا بالکن و غیره، به نحوی روی خیابان ها خمیدگی ايجاد  

قرون وسطايی، غیر رسمی، ارگانیک و مملو از شگفتی بود که همین امر باعث جذابیت آن می    می کردند. در نتیجه، منظره ی يک خیابان

پارکها و   آنها  اک ر  در  اينکه  رغم  علی  بودند،  بهداشتی  غیر  نتیجه  در  و  پرازدحام  قرون وسطايی  از شهرهای  برخی  عین حال،  در  شد. 

 باغستانهايی يافت می شد مانند شهر قرون وسطايی ادينبورگ. 

 . ۳۲ريزی و طراحی شهری در مهد شهرسازی بريتانیا؛ ص نبع : اسمیث موريس؛ برنامهم

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۴

يافت و چهره اصلی میدان را  های عمومی تخصیص میبرخالف شهرسازی يونان و روم باستان، تنها بخشی از جداره میدان به ساختمان

 داد. میها تشکیل های شهروندان تاجر و مغازهخانه

 . ۲۳۳،۲۳۴،  ۲۳۲؛ صجهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۵

 . ۴۲۱،ص ۱۳۹۱منبع: موريس،تاريخ شکل شهر،ترجمه راضیه رضازاده،

  

 ریزی ها و فنون برنامهآمار و روش پاسخنامه  

  « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱6

 شاخص بدون واحد است و هرچه مقادير آن کمتر باشد، جامعه آماری پايدار تر و با ثبات تر است  نکته مهم : ضريب تغییرات يک

« صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۷
 

 
 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۸
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نکته مهم کنکوری :  به دلیل اينکه واحد اندازه گیری سرعت يک واحد نسبی است از میانگین هارمونیک برای محاسبه سرعت متوسط  

 ستفاده میکنیم . بنابر اين خواهیم داشت : ا

 

 به محاسبه میپردازيم : 

 
 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۹

 ها از میانگین کل+ میانگین واريانس جوامعنکته: واريانس کل جوامع= میانگین مجذور انحرافات میانگین

س جوامع را حساب کرد، اما با توجه به قسمت ابتدايی رابطه که مقداری همواره  توان میانگین واريانهای مسئله تنها میاز آنجا که با داده 

 باشد. ها میم بت است، بنابراين عدد قابل قبول، بزرگترين عدد آمده در گزينه

 
بیشترين مقدار ذکر  نکته کنکوری :  در حل سواالت اين چنینی، زمانی که مقدار میانگین نا برابر باشد و مقدار آن ذکر نشده باشد، همواره 

 شده در گزينه ها پاسخ صحیح سوال می باشد. 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۰

 
 به دست آيد.  aرا کم می کنیم. سپس میانگین می گیريم تا عدد  ۵/۱۵راه حل اول: ابتدا از همه داده ها )مرکز طبقات( عدد  

 اده شده است. يادآوری: توجه کنید که از خواص میانگین برای ساده شدن حل استف

 
 ( استفاده کرد. ixدر داده های طبقه بندی شده برای محاسبه میانگین بايد از مرکز هر طبقه )

  = مرکز هر طبقه

 

 

 

 

 

 
 را حساب می کنیم:  aراه حل دوم: میانگین داده های جدول اولیه را به دست می آوريم سپس مقدار 

 

 حدود دسته ۱۱-۸ ۱۴-۱۱ ۱۷-۱۴ ۲۰-۱۷ ۲۳-۲۰ 

 ۵/۲۱ ۵/۱۸ ۵/۱۵ ۵/۱۲ ۵/۹ ix 

 6 ۳ ۰ ۳- 6- 15/5 – iX 

۵۰N = 6 ۱۲ ۱۸ ۱۰ ۴ فراوانی 
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 « صحیح است.   ۴گزينه »  -۱۲۱

 با توجه به نامعلوم بودن توزيع و خواستن حداقل احتمال از قضیه چی بی شف استفاده میکنیم .

 

 

 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۲

 

 حیح است. « ص۳گزينه »  -۱۲۳

>۱۷ ۱۵-۱۷ ۱۳-۱۵ ۱۱-۱۳ <۱۱ C_L 

 فراوانی ۵ ۷ ۱۵ ۱۹ ۱۰

56 46 27 12 5 F 

 

 

 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۴

 

 

 

 

۱۲۵-  

گزينه 

 « صحیح است. ۲»

 داشت :  نکته : در اين سوال با استفاده از مقادير ارائه شده در گام نخست بايد مقدار کواريانس را بدست آوريم ، بنابر فرمول خواهیم
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و همچنین میدانیم :  

 
 بنابر اين داريم :  

 

 
 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲6

 نکته : 

 
 لذا خواهیم داشت :  

 
 صحیح است  « ۳» گزينه - ۱۲۷

 بايد به مفهوم ضريب تعیین پرداخته شود :

 

 

 در اينجا خواهیم داشت :  

 
 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۸

 ف را تشکیل میدهیم : در گام نخست جدول فراوانی حرو 
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G I N A L P 
1 1 3 1 1 1 

 در ابتدا تعداد کل حاالت را به دست اورده و بر تعداد حاالت تکراری تقسیم میکنیم 

 

 

 

 
 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۹

R B A S E H 
1 1 2 3 1 1 

 

 

 

 
 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۳۰

 

 

F(X) ۲ ۱ ۰  Y X 

0.6 ۰.۱ ۰.۳ ۰.۲ ۰ 

0.4 ۰.۱ ۰.۲ ۰.۱ ۱ 

1 0.2 0.5 0.3 F(Y) 
 

 
 . 

 

گزينه   -۱۳۲

« صحیح  ۴»

 است. 



 

 

101 

 

 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۳۳

 .گزينه يک قطعا غلط است

 

 

 

 .صحیح است  ۲گزينه  -۱۳۴

 باشند، به صورت زير است:  گسستهدو متغیر تصادفی  Yو  Xدر صورتی که   امید شرطیمحاسبه 

 

f(x) 5 4 3 2       Y 

X      

0.2 0.02 0.03 0.05 0.1 4 

0.5 0.05 0.2 0.2 0.05 6 

0.3 0.05 0.1 0.1 0.05 8 
1 0.12 0.33 0.35 0.2 f(y) 
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 « صحیح است. ۳گزينه »  - ۱۳۵

 باشد، ابتدا بايد تابع پیوسته را شکل داد و سپس مقدار خواسته شده را محاسبه کرد. تابع توزيع پیوسته مجهول می 

 شکل دادن تابع پیوسته، ابتدا بايد با توجه به شرط تابع پیوسته آن را مشخص کرد، يعنی:  جهت -1

 کنیم: را محاسبه می  Mپس ابتدا با توجه به شرط تابع چگالی پیوسته مقدار 

 

 
 بنابراين، تابع چگالی پیوسته بصورت زير است: 

 
 نمايیم:زير، در بازه مورد نظر محاسبه می پس از مشخص نمودن تابع، مقدار خواسته شده را براساس قانون -2

 بايست احتمال در بازه خواسته شده را با توجه به تابع چگالی محاسبه کرد: پس می

 

 

 

 
 

بايست از تابع چگالی  است؛ بنابراين می  ۷تا  ۳باشد؛ اما مقدار خواسته شده سوال، در بازه  می  ۱۰تا   ۰بازه تابع چگالی از  نکته آموزشی:

( انتگرال بگیريم. ۷تا  ۳پیوسته در بازه خواسته شده  )از    
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 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۳6

 

 

 

 

 

 

 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۳۷

 
 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۸

ش بیشتر است و هرچه ارتفاع منحنی بیشتر هرچه ارتفاع منحنی کمتر باشد، پراکندگی ا

باشد، پراکندگی اش کمتر است. در اين سوال چون ضريب کشیدگی منفی است پس 

 ارتفاع منحنی از توزيع نرمال کمتر است و پراکندگی اش بیشتر. 

 نرمال دارد. کشیدگی غیر قابل اغماض است و تفاوت اندک با  ۱/۰     ۵/۰

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۳۹

تراکم محله هم می تواند به عنوان صفت کیفی مورد بررسی قرار گیرد )کم تراکم، پرتراکم( و از دو مقیاس اسمی و ترتیبی استفاده شود و 

 )نسبتی( استفاده شود. هم می تواند به عنوان صفت کمی مورد بررسی قرار گیرد )میزان جمعیت محله( و از مقیاس فاصله ای و کسری

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۴۰

 می باشد  ۴پاسخ: در ابتدا چهار کتاب شهرسازی را در کنار هم قرار میديم ، جايگشت قرارگیری اين کتب در کنار هم برابر با !

در نظر میگیريم که شامل  کتاب معماری  ۵در گام بعد چهار کتاب شهرسازی را به عنوان يک پکیج در نظر گرفته و جايگشت آن را با 

   6معماری( در نتیجه داريم : ! ۵جايگشت شیش کتاب می باشد)شهرسازی و 

 پس داريم :   

             !6 ×  !۴  =۱۷۲۸۰ 

 

 

 



 مروریبررتبههایبرترخانهشهرسازانایران

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون چهارم 
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 زبان عمومی وتخصصی 

PART A: Vocabulary 

Directions: Choose the number of the answer choice that best completes the blank. Then mark 

your answer sheet. 

 

1- He ……… a teaching method that makes full allowance for individual differences. 

1) alluded 2) detached 3) wriggled 4) assimilated 
2- This delicate ……… regulates the temperature. 

1) compliance 2) synopsis 3) apparatus 4) confluence 
3- This year, Norooz ……… with the day of martyrdom. 

1) delineates 2) coincides 3) entitles 4) retards 
4- An angle is formed by the ……… of two straight lines. 

1) suspension 2) criterion 3) endowment 4) divergence 
5- Iran has decided not to ……… in their civil war. 

1) intervene 2) ratify 3) deviate 4) efface 
6- Let's be ……… about our expectations. 

1) sarcastic 2) benevolent 3) explicit 4) timid 
7- To beat one's breast is a custom that still ……… among Iranians. 

1) lingers 2) prevails 3) strives 4) mingles 
8- The ……… of computers changed the world. 

1) amalgam 2) remnant 3) pretext 4) advent 
9- In this book, the author ……… the adventures of his journey. 

1) fatigues 2) recollects 3) recounts 4) accumulates 
10- The bottom line is that your ……… words annoy me. 

1) pungent 2) congenial 3) affable 4) innate 
 

Part B: Cloze Test 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each 

space. Then mark the correct choice on your answer sheet.  

 

When …11… for any reason incomplete, performance by either the seller or the purchaser has 

not taken place …12… the parties fully intend to consummate a sale, certain contingencies may 

have …13… before a sale is completed. Such contingencies may include …14… . Any cash …15… 

by the seller such a "potential sale" is a deposit from customers rather than revenue. 

11-  

1) is a sales transaction 2) a sales transaction is 

3) being transaction's sales 4) a sales of transaction being 
12-  

1) Even though 2) However 3) Despite 4) Nevertheless 
13-  

1) being resolved 2) be resolved 3) resolved 4) to be resolved 
14-  

1) the obtain of permits as well as financing 2) to obtain of permits and financing 

3) the obtaining of permits or financing 4) to obtain permits or finance 

15-  
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1) received 2) is received 3) that received 4) receiving 
Part C: Reading comprehension 

Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice 

(1),(2),(3) or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

PASSAGE 1: 
The notion that architecture is the art of building was implied by Albert in the first published 
treatise on the theory of architecture. Ten books on Architecture, (1955); for, Although he was a 
layman writing for other lay scholars, he rejected, by his title , he rejected, by his title, the idea 
that architecture was simply applied mathematics, as had been claimed by vitruvius. The 
specific denotation of architecture as ‘the art of building’, however, seems to be a French 

tradition deriving perhaps form the medieval status of master masons as understood by the 16th 
century architect philibert Delorme. This definition occurs in most French treatises published 
before 1750; and, although the humanistic and antiquarian aspects of fine building were rarely 
questioned after the Renaissance, the distinction between ‘architecture’ and ‘building’ never 

had any appreciable significance  before Renaissance ideas succumbed to the combined assault 
of aesthetics and the Gothic Revival movement. 
16-What would be the best topic for the above passage? 
1) The Art of Building  2) Architecture 3) engineering  4) The Art of designing  

17-‘The art of building’ as considered by Philibert Delorme is a tradition most likely ……. . 
1) gothic  2) French  3) medieval  4) modern 

18-According to the text Vitruvius …….. . 
1) accepted the notion that architecture is the art of building  

2) rejected the idea architecture is applied mathematics  

3) accepted the idea that architecture is applied mathematics  

4) rejected the notion that architecture is the art of building 

19- The term  ‘succumb’ in the best way refers to ……. . 
1) to be badly affected by a disease, pain, a lack of sth, etc 

2) to attack an enemy 

3) to resist an attack, an illness, a temptation, etc 

4) to fail to resist an attack, an illness, a temptation, etc  

20- It is stated in the passage that Alberti considered the architecture, the art of ……. . 
1) designing  2) building  3) architecture  4) drawing  

PASSAGE 2: 

In the practice of architecture today, the adoption of computational methods has irrevocably changed 

the way buildings are conceived and assembled. Three-dimensional CAD models can be exchanged 

between networked computers or distant consultants; drawings are created in different time zones and 

are modified without ever leaving the digital sphere. Global technology is shaping the architectural 

discipline into a distributed, multidisciplinary, and collaborative profession responding to a rapidly 

changing telecommunications industry. These alterations within the profession have been occurring with 

such rapidity that their theoretical implications have yet to be fully realized . 

21- The term "irrevocably" in the first line of the passage, means : 

1) definitely 2) probably 3) consequently 4) inevitably 

22- According to the passage, three-dimensional CAD models can be: 

1) changed by consultants 2) replaced through the network 

3) turned into new methods 4) circumstance 

23- The term "sphere" in line 4 is closest in meaning to a  :  

1) geometric shape 2) defined object 3) virtual space 4) circumstance 
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24- The term "responding" in line 5 refers to   :  

1) global technology 2) architectural discipline 

3) profession 4) industry 

25- It can be inferred from the last sentence of the passage that : 

1) Theoretical implications are following the alternations 

2) The rapid alternations in profession have caused theoretical implications to be completely 

realized 

3) Theoretical implications cannot follow the alternations 

4) The alternations are so fast which do not let their theoretical implications to be completely 

realized 

PASSAGE 3 

The course examines the relationship between human beings and environment both on a global 

and a local scale The course ranges from global considerations of energy consumption, climate 

change and sustainable development; local environmental considerations affecting occupant 

health and well-being; choice of materials with environmental constraints; climate design and 

designing for energy efficiency. The essence of the course involves a debate between staffs and 

students on the current issues in this subject area. The course uses many external speakers to 

widen scope of the subject often emerging.  
26- The term ''global'' in the first sentence is related to the …………..issues. 

1) measuring 2) forest 3) circular 4) worldwide 

27- The course is NOT intended to discuss…………….. . 

1) energy efficiency 2) choice of materials 3) climate change 4) occupations 

28- How is the course intended to be conducted? 

1) By making models 2) By debating 3) By students 4) By staffs 

29- The course is intended to use external speakers to………… . 

1) involve both the students and the staffs 

2) improve the sound system 

3) widen the scope of the subject 

4) discuss emergency issues 

30- What is the most appropriate for the course introduced? 

1) Energy Consumption 2) Built Environment 

3) Sustainable Development 4) Climatic Design 

 مباحث عمومی شهرسازی ایران 

  بزرگ ترین نقاد مکتب مدرنیسم..........است،وی در کتاب زبان معماری فرامدرن زمان مرگ مدرنیسم را همزمان با انفجار کدام-31

 پروژه می داند؟

 برج سیرز -(چارلز جنکس ۴ پروت ايگو-(چارلز جنکس ۳ برج سیرز -(گرگ لین۲ پروت ايگو-( گرگ لین۱

این عقیده که به شهر و ساخت شهر باید به صورت بین رشته ای نگریسته شود و شهر مکان فرهنگی است،متعلق به کدام -32

 مکتب می باشد؟

 (مکتب طبیعت گرايی ۴ (مکتب آمايش انسانی ۳ يی (مکتب فن گرا۲ ( مکتب فلسفه گرايی ۱

کنفرانسی در ریو برگزار شد با نام کنفرانس زمین که فعالیت های بیست ساله بین المللی و ملی در زمینه های  1992در سال -33

 زیست محیطی را ارزیابی کرد. دستاورد این کنفرانس...... 
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 وسعه پايدار ( نظريه ت۲ ( نظريه ظرفیت محدود منابع اقتصادی۱

 ( بیانیه اقتصاد پايدار۴ ( بیانیه معیار های حداقل زندگی ۳

از نظر کدام نظریه پرداز کل شهر مانند پارک بزرگی است که در هیچ جا،دیوار یا نرده ای آن را محدود نمی کند و شهر بر  -34

 اساس عملکردهای خاص مکان یابی می شود؟ 

 گارنیه (۴ (اشتاين۳ (کالرنس پری۲  ( هاوارد ۱

این الگو زمانی مطرح می شود که محدودیت های جغرافیایی در پیرامون مادر شهر وجود داشته باشد یا مسئله تامین  -35

 آب،مشکالت حل نشدنی ایجاد کند...

 (شهرهای مهاجرنشین ۴ (شهرهای موازی ۳ (شهرهای پیوسته ۲ ( شهرهای اقماری ۱

کیلومتر و مربوط به   70کیلومتر و مربوط به.......... و بیشترین فاصله15شهر در ایران،کمترین فاصله شهر جدید با مادر -36

 .............و.............است. 

 مجلسی،اشتهارد -(بهارستان۲ مجلسی،بهارستان-(اشتهارد۱

 مجلسی،اشتهارد -(زرند ۴  بهارستان،اشتهارد -(مجلسی ۳

 طوح انجام می گیرد؟ طرح ریزی کالبدی؛ مدیریت خردمندانه فضاست. در کدام س-37

 ( سطح ملی،منطقه ای،محلی ۲ (سطح ملی،ناحیه ای،محلی ۱

 ( سطح ملی،فرا منطقه ای،بخشی ۴ ( سطح ملی، منطقه ای،بخشی ۳

.................شامل تسطیح و پروفیل کردن کلیه معابر تا سطح بستر،جایگذاردن جدول ها و کانال های دفع آب سطحی،تفکیک  -38

 کلیه مختصات هندسی معابر و قطعات است.  قطعات،مشخص کردن

 (طرح جامع سه بعدی۴ (طرح اجرايی ۳ (طرح آماده سازی زمین ۲ (طرح تفصیلی۱

خدماتی که شامل خدمات تجاری در حد رفع نیاز های فصلی و ساالنه شهروندان و نیز خدمات درمانی،آموزشی سطح -39

خدمات با دسترسی سواره امکان پذیر است در کدام دسته از خدمات جای   یک)دبیرستان(،اداری و تفریحی است و دستیابی به این

 می گیرد؟ 

 (خدمات منطقه ای۴ (خدمات مرکز شهر ۳ (خدمات ناحیه ای ۲ (خدمات واحد همسايگی ۱

 شرکت عمران شهرهای جدید شرکتی است...........وابسته به ................. و از نوع سهامی با مدت نامحدود است. -40

 سازمان بهسازی -( خصوصی ۲ سازمان بهسازی -(دولتی۱

 وزارت مسکن و شهرسازی-(خصوصی ۴ وزارت مسکن و شهرسازی-( دولتی ۳

 پنج شهر صنعتی که پیش از انقالب تاسیس شدند عبارتند از..... -41

 رشت-گلبهار-کرمانشاه-البرز -(اهواز۱

 رشت-بینالود -گلبهار-کرمانشاه-(اهواز۲

 رشت -کاوه-اهکرمانش-البرز -(اهواز۳

 بینالود-کاوه-گلبهار-کرمانشاه-(اهواز۴

 کدام عامل در پراکندگی جمعیت،نوع معیشت و نحوه استقرار شهرها و روستاها در ایران تاثیر غیر قابل انکار داشته است؟ -42

 (شرايط مذهبی ۴ (شرايط طبیعی۳ (شرايط سوق الجیشی ۲ (شرايط اقتصادی ۱

 کدام عبارت نادرست است؟ -43

 م ترين عارضه های ناشی از زندگی در ساختمان های مرتفع با بروز ناهنجاری های طبیعی جلوه می کند. (مه۱
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 (ساختمان های بلند باعث جلوگیری از چشم انداز مناسب به فضاهای نیمه عمومی و خصوصی می شوند. ۲

 شبکه های آمد و شد در نقطه نامناسبی قرار دارند.  (معموال ساختمان های مرتفع در موقعیتی از اراضی شهری قرار می گیرند که از نظر۳

(فشار ناشی از وزن ساختمان های بلند باعث شکسته شدن اليه های خاک شده و شبکه های فاضالب را با منابع آب زيرزمینی متداخل  ۴

 می سازد. 

 منظور از اصطالح »شهرهای جدید پیوسته« چیست و توسط چه کسی مطرح شد؟ -44

 هاروی پارلوف  -شهرهاشده در حوزه کالن د ساخته( شهرهای جدي ۱

 ديويد هاروی -( شهرهای جديد احداث شده در محدوده شهرهای موجود۲

 ديويد هاروی  -شهرها( شهرهای جديد ساخته شده در حوزه کالن۳

 هاروی پارلوف  -( شهرهای جديد احداث شده در محدوده شهرهای موجود۴

 زیر، اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی نقش داشته است؟ یک از شهرهای در ساخت کدام -45

 شهر ( شاهین۴ ( آبادان ۳ ( نوشهر ۲ ( زاهدان ۱

 دارد، عبارتند از: غیرمحلی  بیشتر جنبۀ  که ارتباطی  شبکه مراتب سلسله -46

 اصلی ابان، خیيک ی درجه اصلی ، خیابان( آزادراه ۲ اصلی ، خیابان، شاهراه، بزرگراه ( آزادراه ۱

 رو ، پیادهفرعی ، خیابان، خیابان اصلی، بزرگراه ( آزادراه ۴ فرعی ، خیاباناصلی ، خیابانشهری  ، اتوبان ( اتوبان ۳

-»این خیابان برقراری ارتباط بین واحدهای همجوار و نیز امکان دسترسی به مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی را فراهم می -47

 سازد.«   

 ( محلی يا فرعی۴ ( جمع و پخش کننده  ۳ ۲( اصلی درجه ۲   ۱صلی درجه ( ا۱

کدام شهر تعدادی راه حل های خالقانه برای کاهش آلودگی، بی سوادی،بی خانمانی و بیماری های شهری به کار گرفته و  -48

 لقب مبتکرترین شهر جهان را در زمینه پایداری گرفته است؟ 

 (سیاتل ۴ چیبا (کوري۳ (سانتامونیکا ۲ (سیوانا ۱

 سامانه مفهومی پایداری از توازن کدام مفاهیم حاصل می گردد؟ -49

 پويايی عملکردی-يکپارچگی اکولوژيکی-(عدالت اجتماعی۱

 پويايی عملکردی-يکپارچگی اکولوژيکی-(رونق اقتصادی۲

 رونق اقتصادی -يکپارچگی اکولوژيکی-( عدالت اجتماعی۳

 ت اجتماعی عدال -پويايی عملکردی -(رونق اقتصادی۴

 کدام عبارت نادرست است؟ -50

 (پايداری يک فرآيند است نه يک هدف ۱

 (وقتی يک اکوسیستم را تغییر می دهیم،آنرا شکننده تر می سازيم. ۲

 (پايداری يک فرآيند مستمر است نه يک نقطه پايان ثابت۳

 (اصول فیزيکی معتبری وجود ندارند که بر پويايی طبیعت حکم فرما باشند. ۴

نظریه پردازی کرده است ،   "بمب جمعیت"رگذار ترین اندیشمندی که در قرن بیستم در زمینه جمعیت با کتابی تحت عنوان اث -51

 کدام گزینه می باشد؟ 

 (هاردين۴ (پل ارلیخ ۳ (هرمان دالی۲ (مالتوس ۱

 است؟در کدام گزینه آمده   "حداقل بهترین است"مهم ترین کتاب در زمینه پایداری اقتصادی با شعار-52
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 هرمان دالی -(بیانیه اقتصاد پايدار۲ هرمان دالی  -(بهار خاموش۱

 هاردين-( بیانیه اقتصاد پايدار۴ هاردين  -( بهار خاموش ۳

 نخستین تالش بین المللی در رابطه با مفهوم توسعه پایدار در جریانات اصل تفکر سیاسی کدام گزینه می باشد؟ -53

 ۱۹۷۷-یون برانتلند(کمیس۲ ۱۹۷۷-(بیانیه اقتصاد پايدار۱

 ۱۹۸۷-( کمیسیون برانتلند۴ ۱۹۸۷-( بیانیه اقتصاد پايدار۳

 برای نخستین بار سران کشورهای جهان برای ارائه نظرات و نگرانی هایشان درباره آینده زمین در کدام کشور گرد هم آمدند؟-54

 ۱۹۷6-(ونکوور۲ ۱۹۷6-(ريودوژانیرو۱

 ۱۹۹۲-(ونکوور۴ ۱۹۹۲-( ريودوژانیرو۳

کدام کنفرانس به اجالس شهر مشهور است و به دنبال راه هایی برای از بین بردن بحران مسکن که پایداری بلند مدت جوامع  -55

 انسانی را در سراسر جهان مورد تهدید قرار می دهد است؟ 

 (آينده مشترک ما ۴ (اجالس زمین ۳ ۲(اجالس شهر۲ ۱(اجالس شهر۱

 فضای سبز باید واجد کدام خصیصه باشد؟"حفظ و گسترش فضاهای سبز در شهرها "الیحه قانونی   1359طبق مصوبه -56

 بازدهی اکولوژيکی-( بازدهی اجتماعی۲ بازدهی اکولوژيکی-(بازدهی اقتصادی۱

 بازدهی اقتصادی-( بازدهی اجتماعی۴ بازدهی فرهنگی -(بازدهی اقتصادی۳

 ا به عهده ی شهرداری است نمی باشد؟کدام گزینه جز تاسیساتی که مدیریت و برنامه ریزی آنه-57

 (گشتارگاه های شهری ۴ (تاسیسات آب و فاضالب۳ (میادين میوه و تره بار ۲ (گورستان ۱

 کدام گزینه از معیارهای مکان یابی کشتارگاه نادرست است؟ -58

 (خارج از محدوده قانونی شهر باشد ۱

 (کنار يکی از جاده های اصلی منتهی به شهر قرار گیرد ۲

 ین کشتارگاه بايد حتی االمکان به شکل مستطیل باشد (زم۳

 (در مکانی احداث شود که ارتفاع آن باالتر از ارتفاع ساير نقاط شهر باشد ۴

 کدام گزینه نادرست است؟ -59

 متر است   ۱۰۰(حداک ر فاصله بین محوطه پارکینگ اتومبیل تا ورودی مسکونی ۱

 ت درصد اس6(شیب مجاز رامپ های روگذر و زيرگذر ۲

 (يکی از مشخصه های خیابان های فرعی سنتی،عرض های متفاوت در سرتاسر خیابان است۳

 کیلومتر است، مجاز نمی باشد.  ۷۰(احداث میادين در مسیر هايی که سرعت بیشتر از  ۴

 حداکثر سرعت در خیابان جمع و پخش کننده چند کیلومتر در ساعت است؟ -60

 کیلومتر ۱۱۰( ۴ ر کیلومت۸۰( ۳ کیلومتر ۵۰( ۲ کیلومتر ۳۰(۱

 ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه

 ای استوار است؟ بر چه پایه   "دولت رفاه"اساس مفهوم  -61

 ( مکانیسم بازار آزاد ۴ اجتماعی-( اصالحات اقتصادی۳ ( حقوق شهروندی ۲ کنترل اقتصاد توسط دولت  (۱

 شود؟ ی نظام لیبرالیسم اقتصادی محسوب نمیهای اصلیک از موارد زیر جزء ویژگیکدام-62

 حاکمیت عمومی  (۴ عدم دخالت دولت در اقتصاد (۳ ( اقتصاد بازار آزاد ۲  داری ( سرمايه۱
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 به ترتیب در چه جوامعی و در چه زمانی مطرح شدند؟  "دولت رفاه"و  "تدبیر نوین"مفاهیم -63

 گ جهانی دوم  اروپا، بعد از جن  -( امريکا، بعد از جنگ جهانی اول ۱

 امريکا، بعد از جنگ جهانی اول  -( اروپا، بعد از جنگ جهانی اول ۲

 اروپا، بعد از جنگ جهانی اول  -( امريکا، بعد از جنگ جهانی دوم  ۳

 امريکا، بعد از جنگ جهانی دوم   -( اروپا، بعد از جنگ جهانی دوم ۴

 شهرستیزان در کدام کشور ظهور کردند و هدفشان چه بود؟ -64

 دفاع از محیط زيست و مبارزه با نابودی منابع طبیعی در اثر گسترش افقی شهر  -آمريکا( ۱

 دفاع از ايجاد شهرهای اقماری در اطراف شهرهای بزرگ  -( انگلستان۲

 نابود کردن شهرهای موجود و بنا کردن شهرهای با فرهنگ انقالبی  -( شوروی ۳

 مهاجرت به شهرها  کاهش تفاوت شهر و روستا و کاهش نرخ -( برزيل۴

 های ارگانیستی و کارکردگرایی به معرفی چه الگویی انجامید؟ ترکیب نظریه-65

 ريزی فرآيندی ( برنامه۴ ريزی سیستمی ( برنامه۳ ريزی جامع ( برنامه۲ ريزی راهبردی برنامه  (۱

 های زیر پشتوانه فکری »جنبش سبزها« در جوامع غربی بود؟ یک از نگرشکدام-66

 پساساختارگرايی (۴  گرايیبوم( زيست ۳ ( ساختارگرايی۲  ولیبرالیسم ( نئ ۱

بار در چه نظامی مورد  برای اولین  "های مشارکتیسیاست"و    "شناخت زیست بوم"،  "وری اقتصادیبهره"مفاهیمی همچون   -67

 توجه قرار گرفت؟

  یستی ( سوسیال۴ ( نئولیبرالیسم ۳ ( سوسیال دمکراسی نوين۲ لیبرال دمکراسی  (۱

 کنند، عبارتند از: زایی که نظام اجتماعی را تهدید میبه عقیده هابرماس، روندهای بحران-68

 بحران مديريت -بحران انگیزش -بحران مشروعیت دولت   -( بحران عقالنیت۱

 بحران مديريت -بحران جامعیت -بحران عقالنیت -( بحران مشروعیت دولت۲

 بحران اقتصادی -بحران مشروعیت دولت  -بحران عقالنیت  -( بحران انگیزش۳

 بحران مشروعیت دولت  -بحران انگیزش  -( بحران عقالنیت۴

 اند؟ریزی ساختاری به ترتیب بر اساس چه پارادایمی تدوین گشتهریزی عقالنی و برنامهبرنامه-69

 گرايی ها، اثباتی سیستم نظريه (۲ گرايی، نظريه پوزيتیويسم اثبات (۱

 هاگرايی، نظريه سیستم اثبات (۴ ها، پديدارشناسی( نظريه سیستم ۳

 های .................. گویند. شود را نظریهها اخذ میریزی شهری از سایر رشتههایی که جهت استفاده در برنامهنظریه-70

 ( تبیینی ۴ ( اجتماعی ۳ ای ( رويه۲ ( محتوايی ۱

 پرداز بوده و جوهره اساسی آن کدام است؟نظریه کدام ریزی، متعلق به دیدگاه فرآیندی در برنامه -71

 عنوان يک اقدام يکباره و محصولی نهايی نادرست است.  تهیه طرح جامع، به   -( فالودی ۱

 عنوان يک اقدام يکباره و محصولی نهايی نادرست است.   تهیه طرح جامع، به   -کونل( مک ۲

 يند است. تهیه طرح در واقع خود بخشی از يک فرآ -( لیندبلوم۳

 تهیه طرح در واقع خود بخشی از يک فرآيند است.  -( پل داويدف ۴

 خواه، همبستگی نزدیکی دارد؟ریزی عدالتریزی با برنامهیک از الگوهای برنامهکدام-72

 ريزی پاسخگوبرنامه (۴ ريزی حمايتیبرنامه (۳ ريزی گام به گام ( برنامه۲ ريزی فرآيندی ( برنامه۱



 مروریبررتبههایبرترخانهشهرسازانایران

 

112 

 ند یدر فرا  یارتباط و چانه زن یبرقرار نهیدر زم ییاز مهارت ها  زیاستفاده برنامه ر ،یز یبرنامه ر  هیکدام نظر براساس   -73

 (1395)کنکور سراسری, برخوردار است؟  یکانون تیاز اهم  یزیر برنامه

 مختلط  شي ( پو۲ ( مساوات خواه ۱

 اندک افزا  (۴ ی ( ارتباط۳

 ی نردبان مشارکت از کیست؟نظریه-74

 ( مانمايم ۴ ( آرکیبوجی۳ ( آرنشتاين ۲ داويدف   (۱

 چهار رکن اساسی مدیریت شهری عبارتند از: -75

 ريزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش( برنامه ۲ بندی، تأمین بودجه و اجرا ( تعیین اهداف، زمان۱

 و اجرا  ريزی، ارزيابی گذاری، برنامه ( سیاست۴ گذاری، نظارت، ارزيابی و سازماندهی( سیاست۳

 توان معادل شهردار امروزی دانست؟ های زیر را مییک از اشخاص و سمتکدام -76

 (محتسب ۴ ( کالنتر۳ ( کدخدا ۲ ( حاکم ۱

یک از قوانین زیر ذکر  های کشور شامل وظایف عمرانی، خدماتی، نظارتی و رفاه اجتماعی در کداموظایف چهارگانه شهرداری-77

 شده است؟ 

 ۱۳۰۹  -ها( قانون شهرداری۲ ۱۲۸۵  -( قانون بلديه۱

 ۱۳۲۸  -ها و انجمن شهر( قانون تشکیل شهرداری ۴ ۱۳۳۴  -ها(  قانون شهرداری۳

 پرداز مدیریت نوین، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟گذار مدیریت علمی و ب( اولین نظریه الف( پایه -78

 مک اللین برايان  -( ماکس وبر۲ ديويد هاروی  -( برايان مک اللین۱

 ماکس وبر  -( فردريک تیلور۴ ماکس وبر   -(  ديويد هاروی ۳

بار در تاریخ شهرسازی کشور بویژه در شهر تهران، بحث فروش تراکم مازاد درطول کدام برنامه توسعه اقتصادی،  برای اولین   -79

 اجتماعی و فرهنگی مطرح شد؟

 (برنامه چهارم توسعه ۴ سوم توسعه ( برنامه ۳ ( برنامه دوم توسعه  ۲ ( برنامه اول توسعه ۱

 است؟   ری( شامل کدام گروه از موارد زCDI) یشاخص توسعه شهر -80

 شهر  دیتول رساخت،ي ( پسماند، ز۲ کن، بهداشت، آموزش س( م ۱

 یفناور رساختي پسماند، ز (۴ شهر  دیتول رساخت،ي ( مسکن، ز۳

 مطرح شده است؟ ری از تحوالت ز کی اصطالح »جنگ بر سر مکان«، بر اثر کدام  -81

 شهرها  نیشدن و رقابت ب ی( جهان۲ يی و روستا یشهر ی( رقابت سکونت گاهها۱

 ی ساخت و ساز در مناطق شهر  یشرکت ها شي افزا (۴ بزرگ  یدر شهرها  یمسکون ی( کمبود اراض۳

 کدام موارد، از مشخصه های بخش غیر رسمی اقتصاد شهر است؟ -82

 بر قابل انطباق، تولید سرمايه بر ( تکنولوژی سنتی، شیوه تولید کار۱

 ( تکنولوژی و شیوه تولید کاربر قابل انطباق،  بازارهای رقابتی و بدون مقررات دست و پا گیر، ورود آسان ۲

 ( تکیه بر منابع برون زا، تولید سرمايه بر، بازارهای رقابتی و بدون مقررات دست و پا گیر۳

 کوچک مقیاس و محدود ( تولید سرمايه بر، ورود دشوار، فعالیت ۴

 رویی شهری است؟های زیر نتیجه گسترش شهرنشینی و وقوع پراکندهیک از تفرق و چندپارچگیکدام-83

 ( تفرق اجتماعی ۴ ( تفرق عملکردی ۳ ( تفرق بصری ۲ ( تفرق فضايی/ اکولوژيک۱
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رای شهرهای کوچک مناسب است. یکی  شود و بیشتر بدر این مدل اداره امور شهر: تصمیمات در یک جلسه عمومی گرفته می-84

ی  کند و در نهایت کلیه خواند و هر یک را تشریح میاز اعضای برگزارکننده نشست، بند به بند موضوعات دستور جلسه را می

 کنندگان حق رأی دارند. ی شرکتشود و همه ها شمارش می رأی

 مدل نشست شهری نماينده (۴ ( مدل نشست شهری باز ۳ مدير شهر   -( مدل شورا۲ ( مدل کمیسیونی ۱

 به ترتیب برای: -85

 الف( مقابله با تفرق عملکردی در قلمرو شهر 

 ب( مقابله با تفرق سیاسی و حکومتی

 ج( مقابله با تفرق سیاستی 

 کدام اقدامات باید صورت بگیرد؟  

 ريزی استراتژيک فضايی برنامه -گرايی کالن شهری منطقه -( مديريت شهری يکپارچه۱

 شهری گرايی کالنمنطقه -مديريت شهری يکپارچه -ريزی استراتژيک فضايیامه( برن۲

 مديريت شهری يکپارچه  -ريزی استراتژيک فضايیبرنامه  -شهریگرايی کالن( منطقه۳

 شهری گرايی کالنمنطقه -ريزی استراتژيک فضايیبرنامه -( مديريت شهری يکپارچه۴

 ی کلیه تفرقات دیگر را در بر میگیرد؟ کدام یک از تفرق های زیر همچون لفاف-86

 (تفرق برنامه ريزی سیاسی۲ (تفرق منافع۱

 (تفرق اجنماعی ۴ حکومتی -(تفرق سیاسی۳

 مدل کنونی اداره ی شهر های ایران به چه صورت می باشد؟ -87

 شهردار قوی -(مدل شورا۲ (مدل شورا مدير شهر ۱

 (گردهمايی شهر باز ۴ (مدل شورا شهردار ضعیف ۳

 دامیک از مدل های مدیریت شهری سابقه و پیشینه تاریخی بیشتری دارند؟ک-88

 ۲و   ۱(گزينه ۴ ( کمیسیونی۳ شهردار  -( شورا ۲ ( گردهمايی شهری باز ۱

در کدام یک از مدل های مدیریت شهری شهردار یا مدیر یا مقام مسئول شهر به عنوان غریبه ای محسوب می شود که تنها به  -89

 زندگی و کسب و کار است؟  دنبال پیشرفت در

 مدير شهر  -( شورا ۴ ( کمیسیونی۳ ( گردهمايی شهری باز ۲ شهردار  -( شورا ۱

 اصول حکمروایی شهری خوب چیست؟ -90

 ( نظارت، بازرسی و ارزيابی ۲       ( برنامه ريزی طراحی و مديريت ۱

 ترل دهی و کنريزی، سازمان( برنامه۴ ( مشارکت، شفافیت و پاسخگويی        ۳

 تاریخ شهر و شهرسازی

کدام سکونتگاه باستانی ایران، در شمال غرب شیراز و تخت جمشید واقع بوده، و بر اساس مدارک بدست آمده از کاوش ها   -91

 باستان شناسی حدس زده می شود که همان محل باستانی انشان یا انزان است؟ 

 ( تل باکون ۴ ( گودين تپه ۳ ( هفت تپه  ۲ ( تل ملیان ۱

  نام قدیم شهرهای »بندرعباس، دامغان و مسجد سلیمان« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ -92
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 مرکیانا -ورنه -( مرکنده۲ پارسوماش  -خمسه -( کارنیا۱

 پارسوماش  -قومس -( گمبرون ۴ بارفروش    -کشوين -( گمبرون ۳

 هستند؟ اشتباهچه تعداد از عبارت های زیر در مورد چغازنبیل  -93

 کیلومتری شوش قرار دارد  30( در جنوب غربی و در فاصله  الف

 گال به خدای اینشوشیناک وقف کرده است-ب( این زیگورات را اونتاش

 ج(یک مجموعه مذهبی و دارای سه حصار مربع شکل  و با هدف دفاعی و نظامی است 

 طبقه آن باقی مانده است 4طبقه است و در حال حاضر  5د( ساختمان 

 هکتار وسعت داشته است.  100متر و حدودا  102لع این زیگورات تقریبا ه( طول هر ض

 ( چهار غلط ۴ ( يک غلط ۳ ( سه غلط ۲ ( دو غلط ۱

 ها نادرست است؟ های شهری آنهای زیر در خصوص دوران مادها و ویژگییک از گزینهکدام -94

 مشخص از سرزمین شمار در نقاط متفاوت، ولی های( بیتپه -( ايجاد قالع سنگین و )شهر۱

  ريزی و طراحی دقیق قلعه و تقسیمات داخلی آن ( برنامه۲

 های بازرگانی الجیشی در سرحدات و در کنار گذرگاه( ايجاد شهرهای مستقل و سوق۳

 ای به دولت ( دگرديسی و دگرگونی مفهوم اردوگاه عشاير و قبايل به مفهوم شهر به تبع دگرگونی و دگرديسی سازمان عشیره۴

 اند؟یک از شهرهای دوره ساسانی که در ذیل آمده دارای فرم گسترش خطی و نواری بودهکدام -95

 ( دربند ۴ ( تخت سلیمان ۳ ( دزفول ۲ شاپور ( جندی ۱

 کرده است؟ راه ادويه از کدام دسته از شهرهای زير عبور می  -96

 ( زاهدان، کرمان و يزد ۲ ( مشهد، هرات و قزوين ۱

 ( شیراز، کرمان و کاشان ۴ و ری  ( بغداد، کرمانشاه۳

ترین مراکز استقرار و در حقیقت مرکز استقرار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه شرق سرزمین ایران طی  از مهم -97

 هزاره دوم و سوم پیش از مبالد بوده است؟ 

 ( تپه سیلک ۴ ( شهرسوخته ۳ ( کارمانیا۲ ( شهداد ۱

 زیر به طریق در چه منطقه ای واقع گشته اند ؟  هریک از تپه های باستانی -98

 "تپه موشکی –تپه سیلک  –تل قریز  –تپه قبرستان  –تپه حصار  "

 مرودشت  -کاشان  –رامهرمز )خوزستان(  –قزوين  –( دامغان ۱

 کرانه غربی سفید رود استان گیالن  –کاشان  –هرسین –قزوين  –( شوش ۲

 بردسیر کرمان  –ن کاشا –خوزستان –شهر ری  –( دامغان ۳

 کرانه غربی سفید رود استان گیالن  –کاشان   –شوش –قزوين  –( قزوين ۴

روی کهن،  در این ناحیه به هم می رسیدند و به تعبیری این شهر قلب ماد قدیم به شمار میرفته و های کاروانمهم ترین راه" -99

 "مرکز سیاسی سرزمین ماد بوده است

 ن ماد اشاره دارد؟ متن باال به کدام شهر تمد 

 ( فیروز آباد۴ ( همدان۳ ( پارسوماش ۲ (  ری ۱

 به طور محسوس بیشترین آثار تاریخی به جا مانده از دوره مادها در کدام منطقه جغرافیای ایران کنونی واقع شده اند ؟-100

 ( جنوب شرقی ايران ۴ ( شمال ايران ۳ ( مرکز ايران ۲ ( غرب ايران ۱
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 ایرانی در دوران قبل از اسالم کدام بوده است؟شالوده یک شهر  -101

 های مربوط به بزرگان شهر مقر حکومتی، شارستان، محله (۲ کهندژ مقر حکومتی، شارستان، فضای مذهبی  (۱

 های مسکونی، مقر حکومت مرکز فرهنگی، محله (۴  ( کهندژ، شارستان، ربض )ناحیه بیرونی شهر( ۳

شود و در معنایی که اکنون از آن داریم، کالبد پیدا  برد، متولد میها در مرحله جنینی به سر می ره بازار به ترتیب در کدام دو  -102

 کند؟ می

 ساسانیان  -هخامنشیان  -( ماد۲ سلوکیان  -هخامنشیان  -( ماد۱

 ساسانیان  -اشکانیان -( هخامنشیان ۴ ساسانیان  -اشکانیان -( سلوکیان۳

 : است شده می زیر تقسیم  در چهار رده هخامنشی  دولت  کشور از سوی فضایی  سازمان  -103

 ه حکومت  ايل ه روستا ه  خانه (۲ ه کشور  ه طايفه ه ده خانه  (۱

 ه دولت  ه روستا ه طايفه منزل ( ۴ ه کشور  ه ساتراپ  ه ده  منزل (۳

 المی چه وظیفه ای را ایفا میکردند؟در دوره های اولیه اس   "دیوان الرسائل   "و    "دیوان الخاتع   "به ترتیب  -104

 اتاق درآمد های مختلف  -به مهر و امضا رساندن فرامین خلیفه (۲ اداره پست  –اداره مالیات  (۱

 اداره پست  -به مهر و امضا رساندن فرامین خلیفه ( ۴ شهربانی و زندان بانی –اداره پست  (۳

اقتصادی در کدام دوران بسته شد و دالیل آن چه   -تبع تقسیمات اجتماعیهای تقسیمات کالبدی شار پارسی به اولین نطفه -105

 بود؟ 

 النهرينکار، گستردگی امپراطوری، تأثیرپذيری از تمدن بینوحدت اجتماعی  -( مادها۱

 گستردگی امپراطوری، اختالط اقوام مختلف، آموختن فنون و حرف جديد  -( هخامنشیان۲

 کار اجتماعی و غربی، اختالط اقوام مختلف، تقسیمتالقی دو فلسفه شرقی   -( سلوکیان۳

 پدری، آموختن فنون و حرف جديد کار، نظام شهوحدت اجتماعی -( هخامنشیان۴

 گذار از کدام دوره ی تاریخی، دلیل اصلی تراکم دهکده های مسکونی در منطقه خوزستان بوده است؟ -106

 کشاورزی به شهرنشینی  (۲                                        روستانشینی به شهرنشینی                        (۱

 کشاورزی ديم به آبی  (۴ بیابان گردی به کشاورزی                                                               ( ۳

 دهد؟ تصویر زیر ساخت کالبدی شهر در کدام دوران را نشان می -107

 ( هخامنشیان ۱

 ا ( ماده۲

 ( ساسانیان ۳

 ( اشکانیان۴

 

 یک از دوران زیر دارد؟ های میدان در کدامتعاریف زیر اشاره به ویژگی  -108

شناسی  شوند، اما هنوز از دیدگاه ریختهای شارستان و مکانی است که بازارها بدان باز می ای وسیع در جلوی دروازهالف( گستره 

 گردد. فضایی خاص را سبب نمی

ی نفوذی خود گیرند، گو اینکه میدان، مکان تحقق سلطه شهر بر منطقهها و بناهای اصلی در اطراف آن قرار میختمانی ساب( کلیه

 است. 

 سلوکیان -اشکانیان (۴ ساسانیان  -( سلوکیان۳ سلوکیان   -( ساسانیان۲ ساسانیان -( هخامنشیان۱
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 کند؟شناسی شهری نمود پیدا می ی در ریختدر کدام دوره تاریخ ایران، میدان به عنوان یک عنصر اصل -109

 ( هخامنشی ۴ ( سلوکی ۳ ( اشکانی   ۲ ( ساسانی ۱

 شود، کدام است؟ شهر شطرنجی که در دوره دولت ساسانی ساخته می -110

 نساء  (۴ بیشاپور ( ۳ تیسفون ( ۲ دورا اورپدس  (۱

 شهر در دولت اشکانی مکانی اصلی برای:  -111

 ولید بازرگانی(ت۲ (تولید کشاورزی است. ۱

 (سازمان نظامی است. ۴ (حیات سیاسی دولت است. ۳

 گزاره »میدان به عنوان توقفگاهی روانی« مبین اندیشه کیست؟ -112

 ( گوردون کالن۴ ( پاول زوکر ۳ ( گئورکی کپس۲ ( کنزو تانگه ۱

 است؟آلدو فان آیک از پیشگامان کدام گروه یا مکتب بوده  -113

 ۱۰( گروه  ۴ ( جنبش شهر زيبا۳ مکتب فرانکفورت ( ۲ ( مکتب باهاوس ۱

 ها است؟ سبک پارتی به لحاظ تاریخی مربوط به کدام دوره -114

 شهرگرايی و شهرنشینی دوره بعد از اسالم  (۲ شهرنشینی و شهرگرايی دوران سلوکی  (۱

 شهرگرايی و شهرنشینی دوره ساسانی  (۴ شهرگرايی و شهرنشینی دوره اشکانیان  (۳

 بازارهای مجهز را در کدام دوره ایران برای اولین بار شاهد هستیم؟ -115

 ( دوره اسالمی ۴ ( ساسانیان ۳ ( اشکانیان ۲ ( هخامنشی ۱

 

 ریزی ها و فنون برنامهآمار و روش

 برابر است با:  است. مقدار   var(x)=6و  E(x)=9ای در یک توزیع دوجمله -116

۱  ) ۲  ) ۳  ) ۴  ) 

کدام   E(x)آزمایش تصادفی انجام شود    xاست. اگر    6/0در یک توزیع هندسی، احتمال شکست در هر آزمایش تصادفی    -117

 است؟ 

۱ )۵ /۱ ۲ )۲ ۳ )۵ /۲ ۴ )۳ 

برابر    -118 این که در    01/0نسبت خرابی کاال در یک کارخانه   حداکثر یک کاالی خراب وجود داشته  کاال  100است. احتمال 

 باشد، چقدر است؟ 

۱  ) ۲  ) ۳  ) ۴  ) 

 کدام است ؟  ، مقدار میدانیم   2.5در توزیع پواسون با واریانس  -119

 است؟ 4/0های زیر برابر با یک از گزینهباشد، آن گاه مقدار کدام اگر   -120

۱  ) ۲)   ۳  ) ۴)   

، آنگاه توزیع متغیر  باشد،  قیمت سهام یک شرکت، متغیری تصادفی و دارای توزیع   xاگر  -121

 کدام است؟ 

۱   ) ۲ )  ۳  )  ۴  ) 
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 های نرمال با واریانس یکسان، دارای چه توزیعی است؟های دو نمونه مستقل از توزیعنسبت واریانس -122

۱ )t ۲ )F ۳)   ۴)   

 در کدام توزیع ، امید ریاضی مربع انحراف معیار است ؟   -123

 استیودنت -تی( ۴ کای دو  (۳ برنولی ( ۲ پواسون ( ۱

پرونده از بین داوطلبین به تصادف انتخاب    5شرکت واجد شرایط اند ، اگر   16شرکت داوطلب کارگزاران شهری    24از بین    -124

 پرونده از آنها واجد شرایط است ؟  3احتمال حداقل شود ، با کدام 

 

 

  xاگر    -125

 تعداد

 تصادفات

 کدام است؟  گاه   آن باشد،  4میانگین با پواسون توزیع دارای یکهفته در رانندگی

 

 

126- 

 برابر است با:  25ضریب تغییرات متغیر تصادفی پواسون با میانگین 

1) 4       % 2) 20        % 3) 25         % 4) 1 % 
میانگین  AQIشاخص کیفیت هوای روزانه )  -127 با  نرمال  انحراف معیار    68( شهری به صورت  توزیع شده    9و  در طول سال 

 ( باشد؟AQI<50ا انتخاب کنیم، چقدر احتمال دارد کیفیت هوای آن روز خوب )است. اگر به تصادف یک روز از سال ر

اسددت. تقریبددا بددا کدددام احتمددال سددومین خطددا در آزمددایش هفددتم ظدداهر   0.1احتمال خطا در یک دستگاه کنترل کیفددی    -128

 شده است ؟

می باشد، حداقل نمره    12و انحراف معیار    65شرکتی برای استخدام، آزمونی میان متقاضیان انجام داده است، میانگین نمرات  -129

 (میشوند؟ ) پذیرفتهدر نظر گرفته شده است، چند درصد متقاضیان   74پذیرش 

۱) ۲۲.۷ ۲ )۲۵.۸ ۳) ۲۴.۲ ۴) ۲۷.۳ 

توزیع شده  10و  16های ( با واریانس2χدو )کای دو به صورت مستقل از هم بر طبق قانون توزیع خی  yو    xیت  اگر دو کم  -130

 چه قانون توزیعی خواهد داشت؟ Z=x+yباشند. کمیت تصادفی 

( توزيع نرمال، با واريانس ۱  ۲6با درجۀ آزادی  ۲χ( توزيع ۲ +

 ۱۳رجۀ آزادی با د ۲χ( توزيع ۴ ۲6توزيع نرمال با واريانس  (۳

 دو با يک درجه آزادی کای ( ۴      با يک درجه آزادی  t (۳ نمايی با میانگین يک  (۲      ( ۱

۱  ) ۲  ) 

۳  ) ۴  ) 

  

۱ ) ۰         ۲  )  ۴ 

۳ ) ۱6 ۴ )۲۰ 

۱ )۰.۱۵۸۷ ۲ )۰.۰۲۲۸ 

۳    )۰.۰۲۵ ۴ )۰.۰۵ 

۱ ) ۰.۰۰۳6 ۲  )  ۰.۰۰۹۸ 

۳ ) ۰.۰۱۲۴ ۴ ) ۰.۰۲۱۴ 
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 کدام است؟ اگر متغیر تصادفی دارای توزیع نرمال استاندارد باشد، احتمال  -۱۳۱

 ۱( ۴ (۳ (۲ ( صفر۱

 های مدل ترکیبی، نیست؟ کدام مورد، از شاخص  -132

 ( مهاجرت ۴ ( مرگ و میر ۳ ( تولد ۲ ( باروری ۱

 پیشنهادی برای کاربری های مختلف مسکونی در کدام بازه قرار میگیرد ؟ مجموع سرانه های   -133

۱ )۷۹-۱۰۷.۵ ۲ )۹۵-۱۳۵.۵ ۳) 6۸-۸۹.۵   ۴) ۵۵-۹6 

در هنگام بررسی نیاز های فضایی و ظرفیت پذیرش جمعیت برای مناطق توسعه یافته ، استفاده از کدام ابزار سنجش تراکم   -134

 اولویت دارد؟

 سطح اشغال مفید  ( ۴            تراکم ناخالص مسکونی ( ۳            تراکم خالص مسکونی  ( ۲        تراکم ساختمانی ( ۱

 (( ناظر بر کدام است ؟FARاصطالح )) -135

 (نسبت کل زيربنا به مساحت زمین۲ (نسبت جمعیت به مساحت منطقه۱

 (نسبت ناحیه مسکونی به نواحی ديگر۴ (نسبت مساحت زمین به ارتفاع آن ۳

در برنامه ریزی های صورت پذیرفته برای بهبود شرایط مسکن در شهر اهواز قرار بر این شده که شاخص خانوار در واحد  -136

)یک و یک دهم( کاهش یابد ، در صورتی که جمعیت فعلی شهر   1.1)یک و سه دهم( به  1.3سال از  15مسکونی ظرف مدت 

باشد نیاز به    5نفر افزایش پیدا کند و بعد خانوار ثابت و برابر با   700.000ح نفر باشد و جمعیت شهر در افق طر 2.600.000

 ساخت چه تعداد واحد مسکونی داریم؟

 هزار واحد مسکونی ۵۰۰(۲ هزار واحد مسکونی  ۱۰۰(۱

 هزار واحد مسکونی ۲۰۰(۴ هزار واحد مسکونی ۴۳۰(۳

 ؟ بهترین و دقیقترین روش پیش بینی جمعیت کدام روش است -137

 رشد نمايی( ۲ ماتريس طول عمر کوهرت ( ۱

 رشد مضاعف ( ۴ رشد خطی ( ۳

 شود؟ ریزی شهری شناخته می کدام گزینه به عنوان هسته اصلی برنامه -138

 ريزی کاربری زمین برنامه( ۴ شناسی شهری جامعه( ۳ شناسی شهری انسان( ۲ اقتصاد شهری ( ۱

قصد ساخت یک ساختمان مسکونی براساس ضوابط طرح تفصیلی را داریم،اگر    متر مربع  1000در قطعه زمینی به مساحت    -139

متری برای اقشار کم   50درصد باشد حداکثر چند واحد مسکونی    40درصد و سطح اشغال بنا    250تراکم ساختمانی در این پهنه  

 درآمد می توان ساخت؟

 واحد  ۵۴ (۴ واحد   ۴۸ (۳ واحد  ۵۲(۲ واحد  ۵۰( ۱

 ؟ انی و تراکم جمعیتی چه رابطه ای دارندتراکم ساختم -140

 ( اگر تراکم ساختمانی افزايش يابد ، تراکم جمعیتی حتما افزايش می يابد ۱

 ( اگر افزايش تراکم ساختمانی منجر به افزايش تعداد طبقات شود تراکم جمعیتی حتما افزايش می يابد ۲

 (  افزايش تراکم ساختمانی ، تراکم جمعیتی کاهش می يابد ۳

 لزروما ارتباطی مستقیم يا معکوس ندارند  (4
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است. ۱ه گزينه » ۱

 . اشاره کردآورد، های فردی را به حساب می او به روش تدريسی که ويژگی  
 ( از هم سوا کردن ه اعزام کردن  ۲ اشاره کردن ( اشاره کردن ه تلويحاً گفتن ه به طور ضمنی ۱

 ( کامالً درک کردن ه جذب کردن ۴ ( وول خوردن ه جنباندن ه تکان خوردن ۳

  « صحیح است. ۳ه گزينه » ۲

 کند. دقیق و حساس حرارت را تنظیم می  دستگاهاين  
 ( خالصه ه چکیده  ۲ ( پیروی ه اطاعت ه پذيرش ه رضايت۱

 تالقی  ( تجمع ه ازدحام ه محل ۴ ه ابزار    آالت( دستگاه ه ماشین۳

 « صحیح است. ۲ه گزينه » ۳

 . مصادف استامسال نوروز با روز شهادت  
 ( مصادف شدن با ه منطبق بودن ه سازگار بودن۲ ( توصیف کردن ه وارد جزئیات شدن۱

 ( عقب انداختن ه به تأخیر انداختن۴ ( نام گذاردن ه حق دادن ه اجازه دادن۳

 « صحیح است. ۴ه » ه گزين۴

 شود. دو خط راست، زاويه تشکیل می  واگرايی در اثر  
 ( معیار ه مالک ه ضابطه ه مقیاس ۲ ( تطبیق ه تأخیر ه آويختگی ه اخراج موقت  ۱

 ( واگرايی ه انشعاب ه دگرگونی ه انحراف ه تفاوت تدريجی۴ ( وقف ه بخشش ه اهدا ه وديعه ۳

 « صحیح است. ۱ه گزينه » ۵

 نکند.  دخالتآن است که در جنگ داخلی آنان ايران بر   
 ( تصويب کردن ه قانونی کردن ه تأيید کردن  ۲ ( فاصله انداختن ه مداخله کردن ه رخ دادن ۱

 ( محو کردن ه از بین بردن ه خود را کنار کشیدن ۴ روی کردن ه منحرف شدن ه گمراه شدن  ( کج ۳

 « صحیح است. ۳ه گزينه » 6

 باشیم.  رکتوقعات خود اجازه دهید تا درباره  
 ( خیّر ه نیکخواه  ۲ آمیز ه کنايه زن آمیز ه کنايه ( طعنه ۱

 ( محجوب ه ترسو ه خجالتی ه پرواهمه  ۴ ( روشن ه صريح ه رک ه آشکار ه نمايان۳

 « صحیح است. ۲ه گزينه » ۷

 . رواج داردزنی رسمی است که هنوز میان ايرانیان سینه 
 ( رواج داشتن ه چیره )غالب( شدن ه موفق شدن ۲ تن ه ماندن( تعلل کردن ه به تعويق انداخ۱
 ( آمیختن ه مخلوط شدن ه درآمیختن۴ ( تکاپو کردن ه سخت کوشیدن ه مبارزه کردن ۳
 « صحیح است. ۴ه گزينه » ۸

 رايانه دنیا را دگرگون کرد.  ظهور
 مانده ه بقیه ه تتمه مانده ه ته( پس ۲ ( مخلوط ه آمیزه ه اختالط  ۱

 ( ورود ه رسیدن ه پیدايش ه ظهور ۴ نه ه عذر ه دستاويز  ( بها۳

 « صحیح است. ۳ه گزينه » ۹

 . کندبازگو می در اين کتاب، نويسنده ماجراهای سفر خود را  
 ( به ياد آوردن ه تجديد خاطر کردن۲ ( خسته کردن ه وامانده کردن ۱
 جمع شدن ه  ( انباشته شدن۴ ( بازگو کردن ه با جزئیات شرح دادن ه باز شمردن ۳

 « صحیح است. ۱ه گزينه »۱۰
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 دهد. تو مرا آزار می  دارنیشهای حرف آخر اين است که حرف  
 ( خوشايند ه سازگار ه موافق ه دلخواه  ۲ دار ه گزنده ه دردآور ( تند ه نیش۱

 ( فطری ه مادرزادی ه ذاتی ه اکتسابی۴ ( مهربان ه خونگرم ه دوستانه ۳

  ترجمه متن بسته: 
اثر است. گرچه طرفین درصدد تکمیل  ماند، هر عملی توسط فروشنده و خريدار بی تمام می که يک معامله فروش به هر دلیلی ناهنگامی 

فروش هستند، ابهاماتی قبل از تکمیل فروش بايد برطرف شود. چنین ابهاماتی ممکن است شامل اخذ مجوز يا تأمین مالی باشد. هر  
 شود. گذاری می شود، سپردهندگان از بابت فروش بالقوه به جای درآمد دريافت می مبلغی که از مشتريان توسط فروش

 « صحیح است. ۲ه گزينه »۱۱

 آيد. ( ابتدا فاعل )مبتدا( و سپس فعل اصلی می whenبعد از کلمه ربط ) 
ده و فاقد زمان است  فعل به صورت مصدری آم  ۳شود. در گزينه به صورت پرسشی آمده است و نادرست محسوب می  ۱: گزينه ۱نکته 

 شوند.نیز نادرست محسوب می  ۴و   ۳های باشد، لذا گزينهفاقد فعل اصلی می  ۴و گزينه 
  « صحیح است. ۱ه گزينه »۱۲

 رود. باشند کاما به کار می که بیانگر تضاد می  neverthelessو  howeverبعد از کلمات ربط  
 . رودجمله به کار نمی  despiteنکته : به دنبال واژه 

 ( با اين همه ه به هر حال ه با اين وجود۲ که ( هرچند ه با آن ۱

 ( علی رغمِ ه با وجودِ ه بر خالفِ ۴ ( با اين وجود ه با اين همه ه با اين حال  ۳

 « صحیح است. ۴ه گزينه »۱۳

(  to be + ppمجهول ) « در نقش نايب فاعل آمده لذا نیاز به ساختار certain contingenciesاز آنجا که در تست مفعول »   

 باشد. می

نادرست محسوب   ۳و  ۲و   ۱های اشاره شده، لذا ترکیب اين فعل با گزينهhave   (may)چین به فعل جا که قبل از نقطه نکته: از آن 

 شود. می

ساختار معلوم 
may have + pp

may have to + V





ساختار مجهول  
may have been + pp

may have to be + pp





 

 « صحیح است. ۳ه گزينه »۱۴

و     ۱های باشد )اسم(، دلیل نادرست بودن گزينه(، لذا نیاز به مفعول می includeچین به فعل اشاره شده )که قبل از نقطه با توجه به اين   

 .  ۴و 

 فعل است نه اسم.  obtain: واژه  ۱نکته 

 ( کاربرد ندارد. toمصدر )با     include: بعد از ۲نکته 

 « صحیح است. ۱ه گزينه »۱۵

شوند. همچنین با  نادرست محسوب می  ۴و   ۳های (، لذا گزينه to be + ppمجهول است ) های تشخیص گزينهيکی از نشانه  ،byواژه  

 باشد. همراه با ساختار مجهول فعل می  thatيا  whichتوجه به مفهوم تست نیاز به ضمیر موصولی  

توانیم ضماير ياد شده را  ل ساده، يا گذشته ساده آمده باشد میساختار مجهول حا thatيا  whichنکته : چنانچه بعد از ضمیر موصولی  

 باهم حذف نمايیم.  to beهمراه با مشتق فعل 

received by the seller which isAny cash  

 : 1متن 

ريزی  برنامه  ای، هنر ساختن است که توسط آلبرتی در اولین رساله منتشر شده در مورد تئوریريزی شهری و منطقه اين تصور که برنامه 

زيرا اگرچه او يک غیر متخصص بود که   ( عنوان شد، ۱۹۵۵ای )ريزی شهری و منطقه کتاب در مورد برنامه  ۱۰ای است شهری و منطقه 

ای به طور ساده  ريزی شهری و منطقه نوشت ولی وی با عنوانش اين ايده را رد کرد که  برنامه برای ساير دانشجويان غیر تخصصی می
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رسد مفهوم خاص   گونه که توسط ويتروويوس عنوان شده بود. با اين حال به نظر می از رياضیات کاربردی، همان عبارت است

ای به عنوان »هنر ساختن« يک سنت فرانسوی باشد که شايد از وضعیت قرون وسطی بناهای خبره نشئت ريزی شهری و منطقه برنامه

های فرانسوی منتشر شده  شود. اين تعريف در اک ر رسالهزدهم فیلیپرت دلروم فهمیده می گرفته باشد. همان گونه که توسط معمار قرن شان

سازی خوب بعد از رنسانس ندرتاً مورد پرسش واقع شدند ولی  های انسانی و باستانی ساختمانشود و اگرچه جنبهظاهر می  ۱۷۵۰قبل از 

  های رنسانس تسلیم هجوم ترکیبی زيباشناسی و جنبشل از اين که ايدهای« و »ساختن« تا قبريزی شهری و منطقهتمايز بین » برنامه 

 احیای گوتیک شوند، هرگز مفهوم ملموسی نداشته است.  

  « صحیح است. ۱ه گزينه »۱6

 بهترين عنوان متن فوق چیست؟   

 ( هنر ساخت  ۱
ريزی شهری و  (  برنامه ۲

 ای منطقه 
 ( هنر طراحی ۴ ( مهندسی  ۳

 است.  « صحیح۲ه گزينه »۱۷

 هنر ساختن آن گونه که توسط فیلیبرت دلورمه مورد مالحظه قرار گرفته است يک سنت به احتمال زياد ....... است.   

 ( مدرن  ۴ ای ( قرون وسطی ۳ ( فرانسوی ۲ ( گوتیک  ۱

 « صحیح است. ۳ه گزينه »۱۸

 طبق متن ويتروويوس ....... .  

 هنر ساختن است را قبول کرد.  ای ريزی شهری و منطقه ( اين تصور که  برنامه ۱

 ای رياضیات کاربردی است رد کرد. ريزی شهری و منطقه ( اين ايده را که  برنامه ۲

 ای رياضیات کاربردی است قبول کرد. ريزی شهری و منطقه ( اين ايده را که  برنامه ۳

 ای هنر ساختن است را رد کرد. ريزی شهری و منطقه ( اين تصور که  برنامه ۴

 « صحیح است. ۴ينه »ه گز۱۹

 به بهترين نحو اشاره دارد به ....... . 'succumb' واژه 

( به نحو بدی تحت تأثیر بیماری، درد و فقدان و چیزی بودن و  ۱

 غیره 
 ( حمله به دشمن ۲

 ( مقاومت نکردن در برابر حمله، مريضی و هوس و غیره ۴ ( مقاومت در برابر حمله، مريضی و هوس و غیره ۳

 « صحیح است. ۲»  ه گزينه۲۰

 کرد.  ای را هنر ...... تصور می ريزی شهری و منطقه در متن مطرح شده است که آلبرتی  برنامه 

 ( ساختن ۲ ( طراحی  ۱
ريزی شهری و  ( برنامه ۳

 ای منطقه 
 ( نقاشی۴

 : 2متن 

گیری ی ادراک و شکل ر شیوههای، به شکلی غیر قابل برگشت، موجب تغییهای رايآن امروزه، فرآيند معماری، بکارگیری روش

اند، و مشاورانی که در فواصل دوردست  هايی که به هم شبکه شده توان در میان رايانه، را می CADهای بعدی ها شده است. مدل ساختمآن

بدون   هايی وجود دارند که به طور مشترک توسط افرادی مستقر در مناطق مختلف زمانی ومستقر هستند، دست به دست گرداند؛ طرح

ای و ای توزيعی، چند رشته آوری جهانی، در حال تبديل فضای حاکم بر معماری به حرفه اند. فن خروجی از فضای ديجیتال طراحی شده

مشارکتی است که به شدت به صنعت در حال تحول ارتباطات سیار وابسته است. تحوالت درونی اين حرفه، با چنان سرعتی در حال 

 زومات نظری آن هنوز به طور کامل فراهم نشده است. گیری هستند که ملشکل
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 « صحیح است. ۱ه گزينه »۲۱

 Irrevocably   باشد و با به معنی قطعی میdefinitely  .قرابت معنايی دارد 

 صحیح است. «  ۴ه گزينه » ۲۲

 Three-dimensional CAD models can be exchanged between networked computers orباتوجه به جملۀ   

distant consultants    و از آنجا کهswap    باexchange    باشد. پاسخ صحیح می   ۴مترادف است گزينۀ 

 « صحیح است. ۳ه گزينه »۲۳

در اينجا   sphereتوان حدس زد که می   are modified without ever leaving the digital sphereباتوجه به معنای جملۀ   

 تواند قابل ترک کردن باشد. آورده شده است. چون می به معنی »يک محیط و يا فضای مجازی« 

 « صحیح است. ۳ه گزينه »۲۴

 دهد. را توضیح می  professionدر متن بوده که  which is respondingباشد در اصل عبارت پاسخ صحیح می  ۳گزينۀ   

 « صحیح است. ۴ه گزينه »۲۵

 باتوجه به متن:    

These alterations within the profession have been occurring with such rapidity that their theoretical 
implications have yet to be fully realized: 

 هیچ مصداقی در متن وجود ندارد.   ۱برای گزينۀ 

»هنوز    به معنی have yet to be fully realizedاستفاده کرده که با عبارت  to be completely realizedاز عبارت  ۲گزينه 

 برای کامل شدن به زمان نیاز دارند« متضاد است. 

 نیز مصداقی وجود ندارد.  ۳برای گزينه 

 باشد زيرا کامالً با متن مطابقت دارد. پاسخ صحیح می  ۴و گزينه 

 

   3متن 

ره از مالحظات جهانی در  پردازد. حوزه اين دو ها هم در مقیاس جهانی و هم محلی می ها و محیط آن اين دوره به بررسی رابطه بین انسآن 

تغییرات اقلیمی و توسعه پايدار گرفته تا مالحظات محیطی محلی تأثیرگذار بر سالمت و خوب بودن کاربران، انتخاب   مصرف انرژی، 

گیرد. ماهیت دوره بر اساس مناظره بین  جويی انرژی را دربر می های محیطی، طراحی اقلیمی و طراحی جهت صرفه مصالح با محدوديت 

گیرد. اين دوره از بسیاری سخنرانان بیرون از مجموعه برای وسعت  اساتید و دانشجويان درباره امور جاری در اين حوزه شکل می 

 برد.  شوند، بهره می بخشیدن به دامنه موضوعاتی که غالباً مطرح می 

 « صحیح است. ۴ه گزينه »۲6

 .......... مرتبط است. )جهانی( در جمله اول با امور ........ ''global''عبارت  

 ( جهانی ۴ ای( دايره ۳ ( جنگل ۲ گیری( مربوط به اندازه ۱

 « صحیح است. ۴ه گزينه »۲۷

 راجع به ......................... بحث کند.  ندارد اين دوره قصد  

 ( مشاغل ۴ ( تغییرات اقلیمی  ۳ ( انتخاب مصالح  ۲ جويی انرژی ( صرفه ۱

 « صحیح است. ۲ه گزينه »۲۸

 ونه هدايت دوره در نظر گرفته شده است؟ چگ  

 ( توسط اساتید ۴  ( توسط دانشجويان۳  ( با مناظره ۲   ( با ساختن ماکت  ۱

 « صحیح است. ۳ه گزينه »۲۹

 دوره قصد دارد از سخنرانان بیرون از مجموعه استفاده کند تا ....................... .  
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 ( سیستم صوتی را ارتقا بخشد. ۲   ( هم دانشجويان و هم اساتید را درگیر کند. ۱

 ( راجع به امور اضطراری بحث کند. ۴    ( دامنه موضوع را وسعت بخشد. ۳

 « صحیح است. ۳ه گزينه »۳۰

 ترين عنوان برای دوره معرفی شده چیست؟ مناسب  

 ( طراحی اقلیم۴  ( توسعه پايدار ۳  ( محیط مصنوع ۲   ( مصرف انرژی ۱

 ایران پاسخنامه مباحث عمومی شهرسازی 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۱

 . ۱6صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۲

 . ۱۹صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۳

 . ۲۱صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۴

 . ۳۳صای جديد؛ منبع: زياری؛برنامه ريزی شهره

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۵

 . ۵۰صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳6

 . ۱۱۳صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۷

 . ۱۲6صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۸

 . ۱۳۰صريزی شهرهای جديد؛  منبع: زياری؛برنامه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۹

 . ۱۵۴صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۰

 . ۱6۷صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۱

 . ۲۰۷صمنبع: زياری؛برنامه ريزی شهرهای جديد؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۲

 . ۲۱صشیعه؛با شهر و منطقه در ايران؛  منبع: 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۳

 . ۴۰صمنبع: شیعه؛با شهر و منطقه در ايران؛  

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۴

 . ۴۹ريزی شهرهای جديد؛ صمنبع: زياری؛ برنامه
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 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۵

 . ۱۱۰صريزی شهرهای جديد؛ منبع: زياری ؛ برنامه

 ست. « صحیح ا۱گزينه » -۴6

 . ۱۴منبع: قريب، فريدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری معاصر؛ ص

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۷

 . ۱6صمنبع: قريب، فريدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری معاصر؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۸

 .. ۸صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۹

 . ۱۲صيین شهرسازی پايدار ؛ منبع: کوين کريزک،آ

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۰

 . ۱۳صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۱

 . ۱۵صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۲

 . ۱6صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۳

 . ۱۷صبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ من

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۴

 . ۱۸صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۵

 . ۱۹صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵6

 .. ۸ص؛  ۹منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 است.   « صحیح۳گزينه » -۵۷

 . ۱۲ص؛  ۸منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۸

 . ۲۸ص؛  ۸منبع:کتاب سبز شهرداری ها،جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۹

 . ۷۴صمنبع:قريب،شبکه ارتباطی در طراحی شهری ؛ 

  « صحیح است. ۲گزينه » -6۰

 . ۸۸صمنبع:قريب،شبکه ارتباطی در طراحی شهری ؛ 

 ای و مدیریت شهری ریزی شهری، منطقهظری برنامه پاسخنامه مبانی ن

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۱
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 .اساس دولت رفاه، گسترش حقوق شهروندی )حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی( است

 . ۹ريزی راهبردی توسعه شهری؛ ص زاده، جواد؛ برنامهمنبع: مهدی 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -6۲

 .صاد با برنامه و متمرکز و سويسیالیستی است که اين امر را در شوروی داشتیم مالکیت عمومی بارزه ی اقت

 . 6ی شهر؛ ص ريزی راهبردی توسعه زاده، جواد؛ برنامهمنبع: مهدی

 « صحیح است ۱گزينه »-6۳

 ريزی راهبردی؛ فصل اول. زاده؛ برنامهمهدیمنبع: 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۴

شوروی مجادالت و مناقشات زيادی در عرصه شهرسازی در گرفت و بحث ساختن شهرهای   در سال های اولیه پس از انقالب 

به اوج خود رسید.حتی در اين دوره کسانی که به شهرستیزان معروف شدند، طرح نابود کردن   ۱۹۳۰سوسیالیستی در حوالی سال  

 .شهرهای موجود را به عنوان بقايای فرهنگ غیر انقالبی مطرح ساختند

 . ۱۱ريزی راهبردی توسعه شهری؛ ص زاده، جواد؛ برنامهی منبع: مهد 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۵

 ريزی جامع منجر شد. شناس بودند اين دو رهیافت به تولد برنامهطبق نظريات پتريک گدس و لويیز مامفورد که هر دو زيست 

 . ۱۴ريزی توسعه شهری؛ ص زاده؛ اصالح نظام برنامهمنبع: مهدی

 صحیح است.  «۳گزينه » -66

 . ۲۰ی شهر؛ ص ريزی راهبردی توسعه زاده، جواد؛ برنامهمنبع: مهدی

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۷

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۸

کند که  زای ديگر نظام اجتماعی را تهديد میداری، افزون بر امکان بحران اقتصادی، سه روند بحرانی سرمايهترين مرحلهدر تازه 

 نامد. بحران عقالنیت، بحران مشروعیت دولت و بحران انگیزش می ها راهابرماس آن

 . ۲۴ريزی راهبردی توسعه شهری؛ صزاده؛ برنامهمنبع: مهدی

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۹

اقع  هاست. در و مي از تحول پارادا یناش ی زي برنامه ر یمعنا است که تحول الکوها  ني به ا یزي در عرصه برنامه ر مي اربرد نظريه پاراداک 

 یعني  یگري د مي بر اساس پارادا یساختار یزي استوار بوده و برنامه ر  «یعقالن یزي »برنامه ر مي جامع بر پايه پارادا یزي برنامه ر یالگو

 شده است.  ني تدو ستمهایس ینظريه عموم

 . ۳۴ی شهر؛ ص ريزی راهبردی توسعه زاده، جواد؛ برنامهمهدی منبع:

 « صحیح است. ۱گزينه » -۷۰

 .نل برنامه ريزی را به سه گروه عمده زير تقسیم بندی می کند شین مک کو

نظريه های محتوايی : نظريه هايی که معموال از رشته های علمی ديکر اخذ شده است مانند نظريه سیستم ها و کاربرد آن درشهر   -الف  

 و نظام اجتماعی شهر 

ی ،بای تحلیل و تشريح و نیز اصالح به کار می روندم ل نظريه مربوط  نظريه های رويه ای : آن هايی هستند که در فرآيند برنامه ريز -ب

 به کاربری زمیننظری های اجتماعی : به اهداف نهايی برنامه ريزی و نقش مردم مربوط می شود م ل برنامهريزی دموکراتیک . 

 . 6۸و  6۷, ص.  ۱۳۹۲مهديزاده ,  منبع:

   « صحیح است.۱گزينه » -۷۱



 

 

127 

توسط فالودی به طور همزمان در اروپا و آمريکا در ضمن انتقاد از برنامه  ۱۹6۰ندی نخستین بار در اواخر دهه   مفهوم برنامه ريزی فرآي 

 ريزی جامع و طرح های سنتی مطرح شد. 

 . ۱۷6ريزی راهبردی توسعه شهری، ص زاده، جواد، برنامهمنبع: مهدی 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۷۲

 . ۹6اهبردی توسعه شهری؛ ص ريزی رزاده، جواد؛ برنامهمنبع: مهدی

   « صحیح است.۳گزينه » -۷۳

محور«، بر اهمیت مهارت های میان فردی    -کار اولیه پرسمن و ويلداوسکی در زمینه اجرا، و جان فريدمن در زمینه برنامه ريزی »کنش 

اين مهارت های میان فردی به عنوان يک   در زمینه ارتباطات و چانه زنی به منظور اجرای مؤثرترِ سیاست ها يا برنامه ها تأکید می کند.

  -مطرح می شود که به دنبال توسعه يک نگرش »کنش  ۱۹۸۰موضوع محوری برای آن دسته از نظريه پردازان برنامه ريزی در دهه  

کلی تبديل به يک  به طور  ۱۹۹۰محور« از برنامه ريزی اند. اينکه برنامه ريزان بايد دارای مهارت های میان فردی باشند، تا اوايل دهه  

( از يک »نظريه برنامه  ۱۹۹۴نظريه جديد از برنامه ريزی حول ايده برنامه ريزی به عنوان يک فرآنید ارتباطی و چانه زنی می شود. سِیجر )

ی و ( به ظهور يک »پارادايم« در نظريه برنامه ريزی محور »کنش ارتباط۱۹۹۵ريزی ارتباطی« جديد صحبت به میان می آورد و اينِس )

 عمل متقابل« اشاره می کند. 

 . ۱6۴ص ۱۳۹۴منبع: تايلور، 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷۴

  . ۱۲۴, ص.  ۱۳۹۳تايلور,  منبع:

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷۵

 . ۲۱ص ، مديريت شهری؛ ۱۱منبع: سعیدنیا، احمد؛ کتاب سبز راهنمای شهرداری ها، جلد

 « صحیح است. ۳گزينه » -۷6

 .  ۱۲6ص ، مديريت شهری؛ ۱۱اب سبز راهنمای شهرداری ها، جلدمنبع: سعیدنیا، احمد؛ کت 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۷۷

ی بندی کلی وظايف چهارگانههای کشور در يک تقسم( شهرداری۱۳۳۴تیر  ۱۱)مصوب    در ايران مطابق با فصل ششم قانون شهرداری 

 عمرانی، خدماتی، نظارتی و رفاه اجتماعی را برعهده دارند. 

 . ۳۷ص، مديريت شهری؛ ۱۱عیدنیا، احمد؛ کتاب سبز راهنمای شهرداری ها، جلدمنبع: س 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۷۸

 گذاری شد. در ابتدای قرن بیستم در بحث مديريت آمريکا مکتب جديدی تحت عنوان مديريت علمی توسط فردريک تیلور پايه

 پرداز مديريت نوين مطرح ساخت. يهساالری، ماکس وبر را به عنوان اولین نظرنظريه عمومی ديوان 

 . ۱۹و   ۱۷منبع: لطیفی، غالمرضا؛ مديريت شهری؛ ص

 « صحیح است. ۱گزينه » -۷۹

های  های دولتی و عمومی بر منابع داخلی و اجرای سیاست، تأکید عمده بر خوداتکايی دستگاه۱۳6۸در اولین برنامه توسعه در سال 

ای نخواهد کرد، جهت  اری تهران نیز با اعالم آنکه از بودجه دولتی هیچ استفادهسازی صورت گرفت و شهردآزادساری و خصوصی

 درآمدزايی اقدام به فروش تراکم مازاد نمود. 

 . ۱منبع: لطیفی، غالمرضا؛ مديريت شهری؛ ص

   « صحیح است.۲گزينه » -۸۰

 . ۱۹ص۱۳۹۰منبع: برک پور و اسدی،  
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 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۱

 . ۵۱ص  ۱۳۹۰  پور و اسدی،منبع: برک

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۲

 »مشخصه های بخش رسمی و غیر رسمی« 

 

   « صحیح است.۱گزينه » -۸۳

 . ۱۱۲پور، ناصر؛ مديريت و حکمروايی شهری؛ صمنبع: برک

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۴

 . ۱6۱پور، ناصر؛ مديريت و حکمروايی شهری؛ ص برک منبع:

 « صحیح است. ۱گزينه » -  ۸۵

 . ۱۱۸-۱۱۲پور، ناصر؛ مديريت و حکمروايی شهری؛ صمنبع: برک

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸6

 . ۱۱6پور، ناصر؛ مديريت و حکمروايی شهری؛ صمنبع: برک

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۷

 . ۱۷۹پور، ناصر؛ مديريت و حکمروايی شهری؛ صمنبع: برک

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۸

 . ۱6۲پور، ناصر؛ مديريت و حکمروايی شهری؛ ص منبع: برک

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۹

 . ۱6۲پور، ناصر؛ مديريت و حکمروايی شهری؛صع: برکمنب

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۰

معیار های بانک جهانی برای حکمروايی خوب شهری عبارتند از : مشارکت،شفافیت،پاسخگويی،حساسیت در برابر نیاز های  

 فقرا،مدريريت عمومی قوی ،اثر بخشی هزينه،مديريت مالی صحیح 

 . ۱۹۳, ص. ۱۳۸۸اسدی,    &منبع: برک پور 

 

  پاسخنامه تاریخ شهر و شهرسازی 

 بخش رسمی  بخش غیررسمی 

 ورود آسان 

 اتکاء به منابع درون زا )محلی( 

 مالکیت خانوادگی بر کسب و کار 

 فعالیت کوچک مقیاس و محدود 

 تکنولوژی و شیوه تولید کاربر و قابل انطباق

 تکنولوژی های سنتی و بومی

 اندوزی خارج از نظام رسمی   مهارت

 بازارهای رقابتی و بدون مقررات دست و پا گیر

 ورود دشوار 

 تکیه بر منابع برون زا 

 مالکیت شرکتی 

 فعالیت بزرگ مقیاس 

 تولید سرمايه بر 

 بهره گیری از تکنولوژی های وارداتی

 مهارت اندوزی در بخش رسمی و اغلب با منشاء خارجی 

 ق وضع تعرفه ها و مجوزها( بازارهای تحت حمايت )از طري 
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 « صحیح است. ۱گزينه » -۹۱

 کیلومتری شمال غرب شیراز و تخت جمشید قرار دارد.  ۴6تل ملیان در بخش بیضاء در  

 . ۴۰؛ ص  ۱۳۹۲منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران )از آغاز تا دوره ی قاجار(؛ 

  ت. « صحیح اس۴گزينه » -۹۲

 مرکیانا: مرو  -ورنه: گیالن -مرکنده: سمرقند -خمسه: زنجان -کارنیا: نهاوند  -کشوين: قزوين -بارفروش: بابل 

 پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران منبع: 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۳

  پاسخ صحیح : 

 کیلومتری شوش قرار دارد  ۳۰در جنوب شرقی و در فاصله 

 هبی و دارای سه حصار دايره ای که دارای برج و باروی دفاعی نبود يک مجموعه مذ

 طبقه آن باقی مانده است  ۳طبقه است و در حال حاضر  ۵ساختمان 

 . ۳۸-۳۷ص ؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۴

ای مستقل بلکه در يک  های بازرگانی نه به گونهحدات و در کنار گذرگاهالجیشی در سرگیری شهرهای سوقدر اين دوره شاهد شکل

 اند. شبکه فضايی سراسری سازماندهی شده

  . ۷و   6منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۵

متر از دريا ساخته شده اسن، با توجه   ۳۰۰دربند به دستور خسرو اول و در امتداد ساحل غربی دريای خزر به طول سه کیلومتر و فاصله 

 به شکل کتاب تاريخ شهر و شهرنشینی، اين شهر دارای فرم گسترش خطی است. 

 . ۱۴۰منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹6

 ( ۱۸صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر ، 

 .  « صحیح است۳گزينه » -۹۷

شهر سوخته در شمال غربی دلتای قديمی رود هیرمند قرار داشته و آثار بدست آمده از اين محوطه باستانی نشان داده است که شهر  

سوخته مهم ترين مرکز استقرار و در حقیقت مرکز اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سراسر منطقه در طی هزاره های دوم و سوم  

 پیش از مبالد بوده است 

 . ۲6ص ؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است.  ۱گزينه » -۹۸

 تپه حصار : دامغان ، تپه قبرستان : قزوين، تل قريز: رامهرمز، تپه سیلک: کاشان، تپه موشکی: مرودشت 

 ۲۳-۲۱ص ؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 

 صحیح است.  «۳گزينه » -۹۹

 6۰ص  ؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايرانمنبع: پاکزاد، 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۰

 به طور کلی عمده آثار تاريخی باقی مانده از تمدن ماد ها در غرب کشور واقع شده اند. 

 ۵۳ص ؛  جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپامنبع: پاکزاد، 
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 است. « صحیح ۳گزينه »  -۱۰۱

 . ۳۲صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر ، 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۲

 ی جنینی وجود دارد ماد: بازار هنوز در مرحله 

 يابد. هخامنشیان: بازار در شهر تولد می

 ساسانیان: بازار به عنوان ستون فقرات شهر 

 . ۳۳و ۱۰و   ۷منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص

 صحیح است.  « ۱»  گزينه -۱۰۳

 تعريف دقیق و صريح سازمان فضايی کشور از سوی دولت هخامنشی در چهار رده خانه، ده، طیفه و کشور صورت گرفته است. 

 . ۱۰منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۴

 ديوان الخراج : مشابه اداره مالیاتی امروز  -۱

 ای که احکام و فرامین خلیفه در آن رونوشت شده به مهر و امضا می رسید ديوان الخاتع: اداره  -۲

 ديوان مستغالت: کار حقوق دادن به پاسبانان و ارتش  -۳

 ديوان الرسائل: مشابه اداره پست امروزی که کار معامالت واليات و مکاتبات عمال و فرمانداران تحت نظارت و مراقبت آن بود  -۴

 . ۱۷۰ص ؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ منبع: پاکزاد، جهانشاه

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۵

طايفه و کشور نشان از تقسیم ارضی کشور بر   -ده -تعريف دقیق سازمان فضايی کشور از سوی دولت هخامنشی در چهار رده، خانه

 مبنای جامعه دودمانی است. 

 . ۱۰منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص

 « صحیح است. ۴» گزينه  -۱۰6

ق.م در اين منطقه    ۳۵۰۰تا    6۰۰۰محوطه ی استقرار از    ۱۳۰بررسی مربوط به شناسايی مناطق باستانی در خوزستان نشان می دهد که  

وجود داشته است. آشکار ترين ويژگی کهن ترين محوطه های مسکونی اين منطقه، از نظر موقعیت، نزديک بودن آنها به يکديگر است.  

وطه ها کوچک بوده و گستره ی بیشتر آنها از يک تا دو هکتار تجاوز نمی کرده است، اما بلندی زياد آن ها به معنای وجود  همه اين مح

اليه های سکونتی متعدد است و نشان از آن دارد که اين تپه ها بی وقفه و برای مدت های درازی مسکونی بوده اند. دلیل تراکم دهکده  

را شايد بتوان محیط ويژه و مناسبی دانست که گذتشن از مرحله کشاورزی ديم به کشاورزی آبی را امکان  های مسکونی در اين منطقه  

پذير کرده بود. شايد به همین خاطر بیشتر اين تپه ها در شمال بخش مرتفع دشت خوزستان که از باالترين میزان بارندگی برخوردار است  

 قرار داشته اند. 

 . ۱۸اريخ شهر و شهرنشینی در ايران جلد اول، ص  منبع : پاکزاد، جهانشاه؛ ت

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۷

 . ۳۵حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۸

 . ۳۴و  ۲۰منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۹

 ( ۳۴صمنبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر ، 
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 . «صحیح است ۳ينه» گز -۱۱۰

 . ۳۲منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر ، ص 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۱

 . ۲۲و   ۲۱؛ ص ۱۳۸۴منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ 

 « صحیح است.۳گزينه » -۱۱۲

 .۱۰6؛ ص ۲ها در شهرسازیمنبع: پاکزاد، جهانشاه، سیر انديشه

 صحیح است.  « ۴»  گزينه -۱۱۳

 . ۵۲۹(؛ ص ۳)جلد ها در شهرسازیکزاد، جهانشاه، سیر انديشه منبع: پا

 « صحیح است. ۳گزينه »  -114

 . ۱۰و ۹ريزی شهری در ايران؛ ص  های برنامهزاده دهاقانی، ناصر؛ تحلیلی از ويژگی( مشهدی ۱منبع: )

 )بخش مقدمه(   ۱۰و  ۹و  ۸؛ ص ۱۳۸۴( حبیبی، محسن؛ از شار تا شهر؛۲) 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -115

 . ۱۱ريزی شهری در ايران، صهای برنامهزاده دهاقانی،ناصر، تحلیلی از ويژگیمنبع: مشهدی

  

 ریزی ها و فنون برنامهپاسخنامه آمار و روش 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱6

 باشد: p,nای با پارامترهای دارای توزيع دوجمله xدر صورتی که متغیر تصادفی 

 

 

 

 
  

 است. « صحیح ۳گزينه »  -۱۱۷

  امید رياضی برابر است با:  pدر توزيع هندسی با احتمال موفقیت  

 
 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۸

 ای برابر است با: ( دوجملهn=100( بنابراين توزيع تعداد موفقیت در نمونه )p=0/01احتمال موفقیت )خرابی کاال( ثابت است )

مناسب    به توزيع پواسن با     باشد، تقريب آن    ،     ای  هرگاه درتوزيع دوجمله 

  است. بنابراين تقريب آن به پواسن با    است. در اين سوال نیز  

 مناسب است. 
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 « صحیح است. 4گزينه »  -۱۱۹

 نکته مهم آموزشی 

 

 
 برابر است با میانگین ، بنابراين با برقراری تساوی زير میتوانیم جواب صحیح بدست آوريم.  با توجه به نکته باال مقدار  

 

 
 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۰

 
 . « صحیح است.۴گزينه »  -۱۲۱

  ۱ه آزادی رسیده است، بنابراين يک توزيع کای دو با درج ۲می باشد که با توجه به رابطه به توان  Zعبارت فوق بیانگر متغیر استاندارد 

 خواهد بود 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۲

 نکته آموزشی:  

 
 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۳

 نکته مهم کنکوری : 
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 توزيع پواسون تنها توزيعی است که مقدار میانگین و واريانس باهم برابر هستند و میانگین برابر است با مربع انحراف معیار

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۴

ی شود حداقل سه پرونده مجاز باشد به اين معنی است که بیش از اين بايد مجاز باشد ، يعنی برای حاالت سه بار مجاز  وقتی گفته م

 بار مجاز بودن محاسبه کنیم . پس توزيع دو جمله ای زير را داريم :  ۵بودن ، چهار بار مجاز بودن و در نهاين 

 

 

 

 

 
 

 مجموع مقادير برابر است با  

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۵

  

  
 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲6

  = 25         = 2 µ =  

× 100 = 20% × 100 =  CV =  

 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۷

 های احتمالی :   رابطه بین محدوده
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 بنابراين خواهیم داشت : 

 
 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۸
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گزارش شده است، لذا با توجه به ادبیات سواالت متداول توزيع دو جمله ای منفی )پاسکال( به شناسايی و   ۰.۱در سوال احتمال خطا 

 حل تست اقدام میکنیم . 

 
 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۹

کسب کرده    ۷۴است، لذا داوطلبینی پذيرفته خواهند شد که نمره باالتر از   ۷۴قبولی در آزمون استخدامی کسب نمره حداقل نمره برای 

 را محاسبه خواهیم کرد:  ۷۴باشند، لذه احتمال های بیش از  

 
بودن توابع مقدار مورد نظر را   است، لذا با توجه به مکمل بودن مقادير و نرمال ۰.۵۴6برابر با   -۰.۷۵تا  ۰.۷۵می دانیم احتمال در بازه 

 محاسبه میکنیم :

 
 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۳۰

 چند نکته در باب توزيع کای اسکور :
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 بنابراين از جمع دو مقدار درجه آزادی ، تابع کای دو نهايی بدست خواهد آمد . 

 

 

 
 « صحیح است. ۳گزينه »   -۱۳۱

 است.   ۰.۵در دامنه بین منفی بی نهايت تا صفر برابر با  در توزيع نرمال استاندارد احتمال قرارگیری

 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۳۲

 شاخص های مدل ترکیبی يا مدل بقای عمر کوهرت شامل موارد زير است : 

 باروری  ّ-۱

 مرگ و میر  -۲

 مهاجرت  -۳

 ترکیب سنی -۴

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۳

 « صحیح است ۲گزينه»  -۱۳۴

است فقط نیاز به محاسبه تراکم  زير ساخت های شهری و خدمات مورد نیاز سکونتگاهی موجود اطق توسعه يافته به دلیل اينکه در من

 مسکونی است .  خالص

 « صحیح است. ۲گزينه »  - ۱۳۵

( در ادبیات شهرسازی کشور ، نسبت سطح زير بنای ساختمان به مساحت قطعه زمین می باشد )  FAR (Floor area ratioاصالح 

 ساختمانی نام ديگر آن است( تراکم 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۳6

است و تعداد جمعیت شهر اهواز   ۵در ابتدا تعداد واحد مسکونی را در وضع موجود محاسبه میکنیم : ) از انجايی که بعد خانوار  

 نفر است( ۵۲۰۰۰۰نفر است پس تعداد خانوار در اين شهر برابر با  ۲6۰۰۰۰۰

 مسکونی ، تعداد خانوار را بر شاخص خانوار در واحد مسکونی تقسیم میکنیم :  برای محاسبه تعداد واحد

 
 تعداد واحد مسکونی در ابتدای تهیه طرح برابر با عدد باال است 

 حال با توجه به افزايش جمعیت و سیاست کاهش نرخ خانوار در واحد مسکونی تعداد واحد مسکونی در افق طرح را محاسبه میکنیم

 
 هزار واحد است  ۲۰۰ف تعداد واحد های مسکونی را محاسبه میکنیم که برابر با حال اختال 
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 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۷

جمعیت است . زيرا جمعیت را براساس گروه های سنی  ماتريس عمر کوهرت بهترين و دقیق ترين روش پیش بینیمدل ترکیبی يا 

 مختلف پیش بینی میکند.

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۳۸

 . ۱ريزی کاربری اراضی شهری، ص (؛ برنامه۱۳۹۳: پورمحمد، محمدرضا )  منبع

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۹

براساس تراکم مصوب طرح تفصیلی که مساحت طبقات از ضرب تراکم ساختمان در مساحت کل قطعه زمین به دست می آيد به گونه  

 ۲.۵  × ۱۰۰۰=      ۲۵۰۰ مترمربع                                                          ای ک داريم :                                               

واحد مسکونی  ۵۰متر است تعداد  ۵۰متر است و متراژ هر واحد مسکونی  ۲۵۰۰حال از آنجايی که مساحت کل فضای مسکونی برابر با  

 میتوان در اين زمین ساخت. 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۴۰
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 زبان عمومی وتخصصی 

PART A: Vocabulary 

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3) or (4) that best completes each sentence. Then 
mark your answer sheet.  

1- We will repeat the experiment twice in order to ……… the results. 
1) engender   2) culminate  3) exceed 4) verify  

2- The effects of the earthquake created ……… in the city. 
1) prohibition 2) chaos 3) hindrance 4) segment 

3- Sunlight and water help to ……… the growth of plants.    

1) foster  2) scatter 3) postpone  4) sustain 

4- Luiz was ……… for borrowing money and failing to pay it back. 
1) meritorious  2) pungent 3) notorious 4) adept 

5- The banker was ……… for stealing money from his own bank. 
1) prosecuted 2) resigned  3) fortified 4) dispersed  

6- Virginia's quiet nature made her an ……… in her noisy family. 

1) invasion 2) anomaly 3) antipathy 4) upshot 

7- It was (a) pure ……… that made Ms. Post give her money to charity. 
1) perception 2) reverie  3) altruism 4) amalgam 

8- The embarrassed loser of the tennis match had a feeling of ……… when the crowd cheered 
the winner. 
1) restoration 2) intervention 3) plight 4) chagrin 

9-The artist's ……… was obvious in her fine portrait of her parents. 
1) legacy 2) dexterity 3) collusion 4) aroma 

10- Human existence remains an ……… to scientists. 

1) obligation 2) absence 3) enigma 4) indifference 
 
 

Part B: Cloze Passage 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each 
space. Then mark your answer sheet. 

Leadership is one of the (11) ……… . However, defining leadership has been challenging. (12) 
……… are several important aspects of leader ship (13) ……… a description of what leadership is 
and a description of several popular theories and styles of leadership. There are also topics (14) 
……… the role of emotions and vision, (15) ……… leadership effectiveness and performance, 
leadership in different contexts, how it may differ from related concepts (i.e. management), and some 
critiques of leadership as generally conceived.   

11- 
1) relevant aspect of the organization contexts   
2) most relevant aspects of the organization contexts   
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3) most relevance aspects of the organization contexts   
4) relevant aspects of the most organization contexts   

12-  
1) There 2) Which 3) Where 4) They 

13-  

1) which includes 2) includes 3) including 4) included 

14-  
1) such as 2) both 3) so that 4) so as 

15-  
1) as well 2) as well as 3) but also 4) then 
PA Part C: Reading comprehension 

Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice 

(1),(2),(3) or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

SSAGE 1:  

British merchants established a trading post in Singapore in the early nineteenth century, and for more 

than a century trading interests dominated. However, in 1965 the newly independent island state was 

cut off from its hinterland, and so it set about pursuing a survival strategy. The good international 

communications it already enjoyed provided a useful base, but it was decided that if Singapore was to 

secure its economic future, it must develop its industry. To this end, new institutional structures were 

needed to facilitate, develop, and control foreign investment. One of the most important of these was 

the Economic Development Board (EDB), an arm of government that developed strategies for 

attracting investment. Thus from the outset, the Singaporean government was involved in city 

promotion. 

Singapore’s current economic strategy is closely linked to land use and development planning. 

Although it is already a major city, the current development plan seeks to ensure Singapore’s 

continued economic growth through restructuring, to ensure that the facilities needed by future 

business are planned now. These include transport and telecommunication infrastructure, land, and 

environmental quality. A major concern is to avoid congestion in the central area, and so the latest 

plan deviates from previous plans by having a strong decentralization policy. The plan makes 

provision for four major regional centers, each serving 800,000 people, but this does not mean that the 

existing central business district will not also grow. A major extension planned around Marina Bay 

draws on examples of other ‘world cities’, especially those with waterside central areas such as 

Sydney and San Francisco. The project involves major land reclamation of 667 hectares in total. Part 

of this has already been developed as a conference and exhibition zone, and the rest will be used for 

other facilities. However the need for vitality has been recognized and a mixed zoning approach has 

been adopted, to include housing and entertainment. 

16- Which one of following statements agrees with the information given in Reading Passage: 

1) After 1965, the Singaporean government switched the focus of the island’s economy. 

2) Singapore’s four regional centers will eventually be the same size as its central business district. 

3) Singapore builds its ports by imitation coast of America. 

4) The plan makes provision for five major regional centers, each serving 800,000 people. 

17- Singapore to secure its economic future what is the program implemented? 

1) They develop construction on the coast for better planning. 

2) They develop its industry and control foreign investment. 

3) They most development planning emphases land use. 

http://www.ielts-exam.net/docs/Reading/IELTS_Reading_Passage_2.htm
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4) They open borders for import of goods for industrial sector. 

18- What was Singaporean strategy after 1956? 

1) Looking for a survival strategy. 2) Change in methods of planning. 

3) Open borders for import of goods. 4) Strategy urban development. 

19- The Closest meaning to the word of “hinterland” is: 

1) Back country   2) Country side 3) Country land 4) Country regions  

20- Singapore’s current economic strategy depends on… 

1) foreign investment 2) land use 

3) land use and urban management 4) land use and development planning 

PASSAGE 2:  

While cities and their metropolitan areas have always interacted with and shaped the natural 

environment, it is only recently that historians have begun to consider this relationship. During our 

own time, the tension between natural and urbanized areas has increased, as the spread of 

metropolitan populations and urban land uses has reshaped and destroyed natural landscapes and 

environments. 

Urbanites had to seek locations to dispose of the wastes they produced. Initially, they placed wastes 

on sites within the city, polluting the air, land, and water with industrial and domestic effluents. As 

cities grew larger, they disposed of their wastes by transporting them to more distant locations. Thus, 

cities constructed sewerage systems for domestic wastes. They usually discharged the sewage into 

neighboring waterways, often polluting the water supply of downstream cities. 

The air and the land also became dumps for waste disposal. In the late nineteenth century, coal 

became the preferred fuel for industrial, transportation, and domestic use. But while providing an 

inexpensive and plentiful energy supply, coal was also very dirty. The cities that used it suffered from 

air contamination and reduced sunlight, while the cleaning tasks of householders were greatly 

increased. 

In the late nineteenth and early twentieth centuries, reformers began demanding urban environmental 

cleanups and public health improvements.  

In the decades after the 1940s, city environments suffered from heavy pollution as they sought to cope 

with increased automobile usage, pollution from industrial production, new varieties of chemical 

pesticides and the wastes of an increasingly consumer-oriented economy. Cleaner fuels and smoke 

control laws largely freed cities during the 1940s and 1950s of the dense smoke that they had 

previously suffered from 

21- The author how describes relationship between the city and natural environment? 

1) The author believes that a tension between natural and urbanized areas has increased. 

2) The author believes that cities having massive effects on the natural environment. 

3) The author believes that natural environment shape city structure. 

4) The author believes that city and environment effected on each other. 

22- According to the passage urbanites initially how dispose of the wastes they produced.  

1) The urbanites placed wastes on sites around the city. 

2) They disposed their wastes by transporting them to more distant locations. 

3) They placed wastes on sites within the city. 

4) They burnt wastes on sites within the city 

23- When reformers began demanding urban environmental cleanups? 

1) In the late seventeenth and early eighteenth century. 

2) In the late twentieth and early twenty first century. 
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3) In the late nineteenth and early twentieth centuries. 

4) In the late eighteenth and early nineteenth centuries. 

24- The Closest meaning to the word of “dwellers” is ………. 

1) Residents 

2) People 

3) Pedestrians 

4) Urbanites 

25- Which statement is true about transformations in the decades after the 1940s? 

1) During these decades, the suburban out-migration through commuter trains and streetcars began and was 

hastened. 

2) City environments suffered from heavy pollution as they sought to cope with increased automobile usage. 

3) The air and the land also became dumps for waste disposal. In the late nineteenth century, coal became the 

preferred fuel for industrial. 

4) Urbanites had to seek locations to dispose of the wastes they produced. 

PASSAGE 3:  

Every day, all over the world, unwanted waste is disposed of from both domestic and commercial 

sources, usually with insufficient attention paid to the resulting problems. The increase in excess 

refuse and how to dispense with it has become a major headache for the government and the 

environmental agencies. 

This has certainly been the case in Britain where there has been a steady rise in the amount of rubbish 

generated in recent years. In industry, the mining, agriculture and construction sectors are the biggest 

culprits, being amongst the greatest producers of waste. Also, household waste has grown at a rate of 

3% a year as a consequence of society becoming more affluent and thus consuming more goods, 

resulting in more rubbish to discard. As this waste is economically and environmentally costly to deal 

with, local authorities have been required to ensure that the arrangements made to dispose of the 

surplus detritus are efficient and practicable, considering social as well as economic implications. 

For many years, the preferred option for refuse disposal in Britain has been the landfill. In fact, the 

UK, more than any other European country, makes use of landfills to get rid of its biodegradable 

waste. However, problems have arisen with this method and alternative solutions have had to be 

researched. 

One of the biggest drawbacks to landfills is the cost. In the past this was not the case as land was 

plentiful and cheap with abandoned quarries and mines often being utilized. But by 2015, since space 

for approved and licensed landfills will have run out, viable alternatives to waste disposal have to be 

found. Another disadvantage is the environmental impact made by the acids and hazardous chemicals 

that are leaked from the landfills. Older sites depended on these substances being diluted naturally by 

rain but this often did not occur and surrounding agricultural land was affected and livestock 

poisoned. Nowadays, more modern landfills use liners within the pits to contain any dangerous 

material and the liquid is then collected, treated and discharged within the site itself. But perhaps the 

most apparent annoyance for the general public living in the immediate vicinity of the landfill is the 

nuisance that results from the traffic, the noise, the dust and the unpleasant odors emanating from the 

site. Although no risks to human health have been verified, symptoms such as headaches, drowsiness 

and exhaustion have been reported by people living close to landfills. These may have been caused by 

toxic emissions from the site but they may be connected to the impact that living next to the sites can 

have on stress and anxiety. 

26- Why more household waste is produced ……...  

1) Because of material consuming increase in industry  
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2) Because of society becoming more affluent and thus consuming more goods. 

3) Because of sources overusing in industrial sector and household. 

4) Because of an imbalance in recycling and resource consumption. 

27- Which of the following is not contributed to pollution of city environment? 

1) Automobile usage 2) pollution from industrial production 

3) New varieties of chemical pesticides. 4) oriented economy 

28- In Britain biggest culprits for producers of waste is: 

1) Mining, agriculture and airlines. 2) Mining, agriculture and construction 

3) Industries, agriculture and construction 4) Industries, agriculture and household  

29- Landfills are not approved of because …… 

1) they use agricultural lands 2) they have always been expensive to run 

3) they need to have a license 4) they produce dangerous emissions. 

30- The Closest meaning to the word of “drawback” is 

1) Problem 2) Disadvantage 3) Pitfall 4) Downside 

  ی شهرسازی ایران مباحث عموم 

 کدام گزینه در خصوص سامانه آبرسانی شهری صحیح نمی باشد؟-31

 درصد کل هزينه تاسیسات آبرسانی را شبکه توزيع به خوداختصاص می دهد.  ۹۰تا  ۵۰(۱

 (غالبا الگو يا سامانه شکلی شبکه آبرسانی در تطابق با شبکه راه ها تجسم می يابد. ۲

 درصد(  ۵درصد باشد)کمتر از  ۷تا  ۵طوط لوله می بايست بین (شیب هیدرولیکی خ۳

 (انواع شبکه ابرسانی عبارتند از :شاخه ای،حلقوی،مختلط ۴

 ساده ترین و کم هزینه ترین سامانه شبکه آبرسانی کدام است؟ -32

 ( مداری۴ ( مختلط ۳ ( انشعابی ۲  ( حلقوی ۱

 آب باشند؟  در چه حالتی صافی ها می توانند تنها وسیله تصفیه-33

  (صافی ها استاندارد باشند. ۱

 (در حالتی که مواد شیمیايی محلول در آب ناچیز باشد. ۲

 (در صورتی که آب دارای مواد خارجی و معلق نباشد. ۳

 (فرم،رنگ،اندازه و خلل و فرج صافی ها استاندارد باشد. ۴

 کدام گزینه از مزایای شبکه آبرسانی شاخه ای به شمار نمی رود؟ -34

 (تعداد کم شیرهای قطع و وصل ۲ حاسبه ساده دبی و فشار م(۱

 (کارايی باال در مواقع آتش سوزی ۴ (قطر لوله اصلی بر اساس جمعیت قابل محاسبه است ۳

 کدام یک از سامانه های آبرسانی کاربرد بیشتری در عمل دارد؟ -35

 شاخه ای (۴ ( مختلط ۳ ( انشعابی ۲ ( حلقوی ۱

 انه های شبکه ای فاضالب بار فاضالب تصفیه خانه ها حداقل است؟در کدام یک از انواع سام-۳6

 سامانه ناحیه ای (۴ ( سامانه نیمه ترکیبی ۳ (سامانه ترکیبی ۲ ( سامانه مجزا ۱

 کدام یک از الگوهای شبکه فاضالب مناسب مناطقی است که پیرامون آن را اراضی کشاورزی فراگرفته است؟ -37
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 بادبزنی (۴ (تقاطعی۳ ( عمودی ۲ (شعاعی  ۱

 کدام شیوه کنترل سیالب و رواناب سطحی طبیعت محور است؟ -38

 (انبار نمودن رواناب با سدهای مخزنی۲ حفاظت دشت های سیالبی (۱

 (جريان بخشی رواناب ها و سیالب ها در آبروهای حوضه های آبريز و گودال های طبیعی ۴ (کنترل جريان سیالب با سدسازی ۳

 زیر تاسیسات و تجهیزات زیربنایی نمی باشند؟کدام یک از شبکه های -39

 (شبکه جمع آوری تصفیه و دفع پسماندها ۲ شبکه آبرسانی (۱

 (مراکز فعالیت های صنعتی و تولیدی۴ (شبکه توزيع و نگهداری مواد غذايی۳

 چیست؟ "مظهر قنات "-40

 (حدفاصل بین دو میله می باشد. ۱

 قنات به سطح زمین می آيد. (نقطه ايست که در سطح زمین قرار دارد و آب ۲

 (اولین چاه عمودی و چاه اصلی قنات می باشد و در قنات های دشتی و جلگه ای عمیق ترين چاه است. ۳

 (مسیر جريان آب از مادر چاه تا خروجی قنات را می گويند. ۴

 مصارف آب شهری شامل کدام موارد است؟ -41

 (خانگی،صنعتی و تولیدی ۲ (خانگی،صنعتی و همگانی ۱

 (خانگی،صنعتی و خدماتی ۴ (خانگی،تولیدی و خدماتی ۳

 کدام یک از گزینه های زیر در مصرف آب نقش مهمی را در برنامه ریزی تامین آب ایفا می کند؟-42

 (جمعیت شهر/عادت و رفتار های اجتماعی۲ جايگاه توپوگرافیک/جمعیت شهر (۱

 توپوگرافیک/اقلیم شهر(جايگاه ۴ (جايگاه توپوگرافیک/عادت و رفتارهای اجتماعی ۳

 کیفیت آب حاصل از رودها و نهرها بستگی به چه دارد؟ -43

 کیفیت شیمیايی آب -وسعت نهرها -(خصوصیات زمین شناختی حوضه ابگیر۱

 توپوگرافی -شرايط آب و هوايی-(شکل هندسی رودها و نهرها۲

 توپوگرافی -کیفیت شیمیايی آب-( شکل هندسی رودها و نهرها۳

 شرايط آب و هوايی و فصلی-وسعت و ماهیت توسعه در حوضه -توپوگرافی-شناختی حوضه ابگیر (خصوصیات زمین۴

 آب مورد نیاز آتش نشانی در یک شهر تابعی از چه می باشد؟-44

 تعداد ساختمان های بلندمرتبه (۴ (سطح آب های زير زمینی و زمینی۳ ( جمعیت۲ (سطح و مساحت شهر ۱

 ین وسیله طراحی شبکه فاضالب شهرها کدام است؟ مهم ترین ابزار و پایه ای تر -45

 عمق سطح آب های زيرزمینی (۴ (وسعت شهر ۳ ( نوسانات مصرف آب۲ (مقدار متوسط فاضالب ۱

 در حال حاضر سرشماری نفوس و مسکن هر چند سال یکبار انجام می شود؟  -46

 سال  ۷ (۴ سال  ۴ (۳  سال  ۵( ۲ سال  ۱۰( ۱

های توسعه و عمران شهری در چه سالی به تصویب شورای عالی شهرسازی و مساجد در طرح یابی ضوابط و مقررات مکان  -47

   معماری ایران رسیده است؟

۱ )۱۳۸۴ ۲ )۱۳۷۵  ۳ )۱۳۸۷ ۴ )۱۳۸۰ 

 طرح جامع شهرهای جدید باید به تصویب کدام نهاد برسد؟  -48

 ( شرکت عمران شهرهای جديد ۲ ( شورايعالی شهرسازی و معماری ۱
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 ۵( کمیسیون ماده  ۴ شهرسازی استان ( شورای ۳

 شود؟ بندی منظومه، مجموعه، حوزه روستایی در کدام طرح تصویب میسطح - 49

 ( طرح مجموعه شهری ۲ های روستايی ( طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه۱

 ( طرح آمايش سرزمین ۴ ای ( طرح جامع ناحیه۳

 شود؟ ام تراکم استفاده میی مسکونی بیشتر از کدیا ناحیه در مقیاس محله -50

 تراکم ناخالص جمعیتی  (۴ تراکم خالص مسکونی  (۳ ( تراکم ناخالص مسکونی ۲ ( تراکم ساختمانی۱

قرار   %50و حداکثر سطح اشغال  %240و تراکم  M6ای از شهر با ضابطهمترمربع در ناحیه1000زمینی به مساحت  -51

اشد ساختمان با سطح زیربنای طبقات برابر ساخته شود، چند مترمربع از پالک بایستی بصورت  دارد. در صورتیکه قرار ب

 فضای باز رها شود؟ 

۱)۴۰۰ ۲ )۵۰۰ ۳) 6۰۰ ۴)۷۰۰ 

 های توسعه صحیح نیست؟یابی مساجد در طرحکدام گزینه درباره محتوای همه ضوابط و مقررات مکان  -52

 های فرهنگی محسوب گردد. ( مساجد جزء کاربری۲ متر باشد.   ۵۰۰ای حدود مساحت ارضی مساجد محله (۱

 متر مربع باشند.  ۱۰۰۰ای حدود محله مساجد کالن (۴ ( مساجد بايد با استفاده از مصالح بومی احداث شوند. ۳

 شهرها باید به تصویب کدام نهاد برسد؟های فرسوده شهری در کالنمحدوده بافت -53

 ۵ه  ( کمیسیون ماد۲ شهرداری  (۱

 ريزی و توسعه استانشورای برنامه (۴ ( شورای عالی معماری و شهرسازی۳

 های فرسوده چقدر باید باشد؟ در بافت تراکم پایههای فرسوده شهری« طبق مصوبه »اعطای تراکم تشویق در بافت -54

۱ )۱۸۰% ۲ )۱۲۰% ۳) ۱۰۰% ۴) ۱۵۰% 

 کنند؟ مت اختصاری تبیین میگرا« را با کدام عالی حمل و نقل عمومی »توسعه -55

LUI ۱ )  PUD ۲ )  TND ۳ )  TOD ۴ )  

 توان تولید مسکن، عبارت است از ................ .  -56

 مسکن به ازای هر ماه ۱۰۰۰( توان دولت در تأمین ۱

 های مختلف در ساخت واحدهای مسکونی به ازای هر هزار نفر جمعیت ( توان بخش۲

 نفر جمعیت  ۱۰۰۰حدهای مسکونی به ازای هر  سازان در تأمین وا( توان انبوه۳

 نفر  ۱۰۰۰واحد مسکونی به ازای هر   ۱۰۰۰( توان بخش خصوصی در ساخت  ۴

 های مسکن در زیر رابطه بیشتری با طراحی شهری دارد؟ یک از شاخصکدام -57

 ختمانیقیمت مصالح سا (۴ سطح اشغال واحد مسکونی (۳ ( نحوه تعريف مسکن ۲ ( زيربنای واحد مسکونی۱

های آن در نواحی سرسبز اطراف شهر انجام شده گذاری غلطی است. چرا که بیشتر پروژه بسیاری معتقدند که »نوشهرسازی« نام  -58

 است. روی این اصل برخی منتقدان: 

 معتقدند که اين ايده بر توسعه پیوسته تأکید دارد.( ۲ اند. گرايی جديد نام نهاده به آن حومه ( ۱

 باشد. شهرهای بزرگ منطبق می   معتقدند که ايده بر توسعه ( ۴ کند. های قباًل رشد يافته تأکید می که ايده بر توسعه   معتقدند ( ۳

هایی که به زراعت اختصاص دارند از  های شهری به صورت خودگردان تجهیز گردیده و توسط زمین ای از سلول مجموعه   -59

 اند، مصداق کدام نظریه است؟ یکدیگر جدا شده 



 مروریبررتبههایبرترخانهشهرسازانایران

 

146 

 ( شهر پهندشتی ۴ ( گلودن ۳ ( شهر درخشان ۲ ( وُلف ۱

 دهند، چه نام دارد؟حدفاصل بین مظهر قنات تا محلی که آب را مورد استفاده قرار می   -60

 ( میله ۴ ( هرنج ۳ ( سرپاه ۲ ( آبراهه  ۱

 

 ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه

 نسبت .................. به ................... در آن بیشتر از .................. است.  ای است کهتوان گفت شهر، منطقه می -61

 روستاها -زمان  -تولید و عوامل تولید (۲  نواحی همجوار  -جمعیت -تولید و عرضه  (۱

 نخست شهر کشور  -جمعیت -تولید و عرضه  (۴ نواحی همجاور  -زمین  -( تولید و عوامل تولید۳

 های ناشی از مقیاس« اشاره به چه شرایطی است؟ جویی از مفهوم »صرفهمنظور  -62

 ( اختالف در مقدار ذخاير منابع طبیعی بین دو منطقه. ۱

 يابد. ( هزينه متوسط تولید بنگاه اقتصادی با افزايش تولید کاهش می ۲

 ( برتری نسبی يک منطقه در تولید. ۳

 ها. تلف خانواده( توزيع واحدهای مسکونی به تعداد طبقات مخ۴

 یابی و ساختار شهری صحیح است؟ های مکانکدام گزینه در مورد نظریه -63

 گراها تعلق دارند. پردازانی وضع شده که به مکتب ترقی ها غالباً از طرف نظريه( اين نظريه۱

 ( اين نظريات بیشتر توصیفی هستند تا تحلیلی و برهانی۲

 اساس ايجاد عدالت اجتماعی است.  ها بر( زيربنای فکری اين نظريه۳

اين نظريه ۴ از  بر استقرار فضايی فعالیت( هر کدام  از تکنیکها برای شناسايی عوامل موثر  از  های گوناگون شهری،  های يکسان و هم 

 اند. اصول يکسان استفاده نکرده

 توان مشکل مسکن شهرهایی نظیر شهر تهران را حل کرد؟چگونه می -64

 ( دادن وام ساخت مسکن ۲ رويه به شهرهای بزرگ از مهاجرت بی گیریپیش (۱

 های اقماری ايجاد شهرک (۴  ( ساخت واحدهای سازمانی ۳

 یک از عوامل زیر تقاضای  موثر مسکن را تغییر نخواهد داد؟کدام -65

 افزايش جمعیت  (۴ قیمت زمین (۳ ( نحوه توزيع درآمد در جامعه ۲ ( درآمد خانوارها۱

ی مختلف، مشخص گردد تعداد کمبود واحد مسکونی افزایش یافته، کدام مورد احتمال دارد  طبق آمارگیری در دو دوره  اگر   -66

 تأثیرگذار بوده باشد؟

 برند. ( توزيع درآمد عادالنه نبوده و برخی خانوارها از کمبود سرمايه رنج می ۱

 ( قیمت ساخت و ساز واحدهای مسکونی افزايش يافته است. ۲

 جامعه به سمت جدايی محل سکونت فرزندان از والدين و زندگی در واحدهای مسکونی مستقل، پیش رفته است. ( ۳

 ( همه موارد ۴

یک از  منفعت در تحلیل و ارزیابی طرح های شهری، از کدام  -جهت اصالح بعضی از مشکالت روش تجزیه و تحلیل هزینه  -67

 های زیر استفاده شد؟ روش

 ( روش ترازنامه يک طرح ۲ ريزی نه برنامه( روش جدول مواز۱
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 سازی هزينه( روش کمینه۴ ( روش ارزشیابی مالی ۳

 باشد؟های شهری نمیهای اصلی حوزهسازی ترافیک در راههای آرام یک جزء سنجهکدام -68

 ها( جزيره ها و میانگاه۲ ( باريک سازی ۱

 درختکاری  (۴ گیرها و بوالردهاسرعت (۳

 اشاره دارد؟  "بلوارخیابان"های ینه به ویژگیکدام گز -69

 ( راه عبوری با ظرفیت پايین و احتمال وجود پارکینگ های جانبی۱

 ای آمدهای محلی و منطقهوی رفت( متمايزکننده۲

 راه عبوری منظرآرايی شده فاقد خیابان های جانبی  (۳

 ای محلی و منطقه آمدهایوراه عبوری با ظرفیت پايین و متمايز کننده رفت (۴

 توسط چه کسی ارائه شده است؟  "های عصر ماشینباهمستان"ی انگاره  -70

 اگزاناکیس  (۴ بیوکنن  (۳ ( تونی گارنیه۲ ( لوکوربوزيه ۱

 گزاره ی زیر به کدام یک از صاحبنظران حوزه ی برنامه ریزی اشاره دارد؟ -71

برنامه ریزی عقالنی جامع دانست. او در مقاله ی خود »علم راست و ریس  »او را می توان یکی از نخستین منتقدین جدی نظریه ی  

پاد ای  را گونه  توان آن  را، که می  بجای آن مدل خود  کند و  می  نقد  را  ریزی عقالنی جامع  برنامه  ابتدا  ریزی   -کردن«  برنامه 

 دانست ارائه می دهد« 

 ( چارلز لیندبلوم ۴ان فاينشتاين               ( سوز۳( شین مک کونل              ۲( پل ديويدوف          ۱

بر اساس دسته بندی »جان فریدمن« در کتاب »برنامه ریزی در قلمروی عمومی« کدام یک از سنت های برنامه ریزی تحت    -72

 ( بوده و به برنامه ریز همچون یک مشاور می نگرد؟ Herbert Simonتأثیر افکار هربرت سایمون )

 ( Social Reform( اصالح اجتماعی)۱

 (Social Learning( يادگیری اجتماعی )۲

 ( Political analysis( تحلیل سیاست )۳

 ( Social Mobilization( بسیج اجتماعی )۴

 تواند: دیدگاه تئوریک نظریه قطب رشد می -73

 ( موجب رشد انفجاری شمار محدودی از شهرها شود. ۲ سری )ماکروسفالی( شود. ( باعث ايجاد بزرگ۱

 ای گردد. ( موجب رشد نامتوازن منطقه۴ ی مناطق انتشار دهد. ( توسعه را از طريق قطب رشد به همه۳

 قانون اساسی تعریف شده، کدام است؟  48یکی از اهداف مهم جمهوری اسالمی ایران که در اصل  -74

 ريزی کالبدی برنامه ( ۲ ای های منطقه ايجاد تعادل  (۱

 همه موارد  (۴ ها افزايش توان شهرداری (۳

، کدامیک از گزینه  "تولید فضا به سه بعد که بطور دیالکتیکی به یکدیگر وابسته و مرتبط اند تقسیم می شود"از نظر لوفور  -75

 های زیر این سه بعد را نشان می دهد؟ 

 ( کنش فضايی، بازنمايی فضا و فضاهای بازنمايی۱

 ( بعد فرهنگی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی۲

 اسی، بعد اجتماعی، بعد اقتصادی( بعد سی۳

 ( کنش سیاسی، کنش ارتباطی، بازنمايی فضا ۴
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 ای بوده است؟ ای در ایران و جهان در چه زمینهریزی منطقه های برنامهنخستین کوشش -76 

 ( نظام شهری و روستايی ۲ ( نظام مبادله و تجارت ۱

 نقل و جابجايیو( نظام حمل۴ ( نظام آبیاری و کشاورزی ۳

های زیر در خصوص این یک از گزینه سازی در سه حوزه پرداخت. کدامنگر باید به یکپارچهبرای تحقق مدیریت شهری کل  -77

 سه حوزه نادرست است؟

 سازی مبانی تئوری و اقدامات عملی ( يکپارچه۲ ريزی شهری سازی برنامه( يکپارچه۱

 نهادی و سازمانی  سازی( يکپارچه۴ ها سازی تأمین زيرساخت(  يکپارچه۳

 مدیر شهر، تهیه بودجه شهر بر عهده کدام نهاد است؟ -در مدل شورا -78

 (کمیسیون متشکل از شورا و مدير ۴ ( شورای شهر ۳ ( شهردار ۲ ( مدير شهر ۱

 تر است؟ های آب زیرزمینی شهر تهران مناسب های زیر برای تقویت سفرهیک از روشکدام -79

 ب شهر و ايجاد سد برای نشت فاضالب به زير زمین( انتقال فاضالب به جنو۱

 های قديمی ها به درون قنات( انتقال رواناب۲

 های تهران( انتقال رواناب به رود دره۳

 های جذبی در مناطق مسکونی ( گسترش استفاده از چاه۴

 شود؟ های کلیدی پایداری محسوب مییک از موارد جزو ویژگیکدام  -80

 ( توازن، تعادل و عدالت اقتصادی ۲ اجتماعی و سرمايه اجتماعی ( توازن منابع۱

 نسلی  نسل و بین( عدالت میان۴ محیطی( به حداک ر رساندن عدالت زيست ۳

 های پس از جنگ آلمان چه بود؟ ها در نظام موازی در سالهدف اصلی از طراحی ساختمان -81

 ( تهويه مناسب۲ تأمین نور کافی (۱

 های ناشی از عبور و مرور در امان ماندن از مزاحمت  (۴ درآمد های کمبه نیاز مسکن گروه گويی ( پاسخ۳

 های زیر درخصوص »فقر نسبی« نادرست است؟یک از گزینهکدام -82

 ( به قضاوت فرد بستگی دارد که آيا از يک حداقل سطح زندگی نسبت به افراد اطراف خود برخوردار است يا خیر.۱

 دهد. ید بر مسئله فقر، توزيع درآمد در تمام جامعه را مورد رسیدگی قرار می( به جای تأک۲

 ترين درآمد در يک توزيع درآمدی برای تعريف فقر. ( تأکید بر فاصله موجود میان باالترين و پايین۳

 اند بررسی خواهد شد. ( در اين مقوله عوامل ظاهری ايجاد فقر و مشکالتی که فقرا با آن مواجه ۴

 است؟ نبوده( بر کدام گزینه 1387أکید آخرین طرح جامع تهران )ت -83

 های نیازمند توانمندسازی ( نوسازی، انطباق و تبديل بافت۲ سازی تراکم و نیازمند مقاومهای کمبهسازی بافت  (۱

 های قديمی ی بافتنگهداری و مرمت جزء به جزء کلیه (۴ های فرسوده، تخريبی و نیازمند پاکسازی( بازسازی بافت۳

ها کشیده شوند و مردم را در  بایست در طول جاده اندیشه ایجاد »محورهای استقرار به جای احداث شهرهای جدید، که می  -84

کارخانه  نزدیکی  در  تجهیز شده و  تسهیالت الزم  با  که  به کدام کشور  مناطقی جای دهند  متعلق  باشند«،  داشته  قرار  مزارع  ها و 

 است؟  

 ( آلمان  ۴ ( آمريکا ۳ انگلستان  ( ۲ ( شوروی  ۱

 ی زیر به کدام موضوع اشاره دارد و توسط کدام اندیشمند ارائه شده است؟ گزاره  -85
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به درد وجودی»  دلیل آنکه واکنشی  فریاد است به  فریاد است و یک درخواست است.  بود؛ و    غمباربحران    یک  زندگی روزمره 

بسازیم که    بدیلیمی گفت که به این بحران به دقت نگاه کنیم و زندگی شهری    درخواست است به دلیل اینکه در حقیقت به ما

 « و سرزنده تر باشد معنادارترکمتر از خود بیگانه، 

 پیتر مارکوزه  –( حق به شهر ۲ ديويد هاروی –( شهری شدن سرمايه ۱

 هنری لفبور  –( حق به شهر ۴ مانوئل کاستلز –( شهری شدن سرمايه ۳

برنامه   -86 سیاست در  راهبردها،  اهداف،  راهبردی،  چه  ریزی  در  منطقه،  یا  شهر  عمران  و  توسعه  برای  نظر  مورد  الگوهای  و  ها 

 گیرد؟ ای صورت می مرحله

 گیری( مرحله تصمیم ۲ سازی( مرحله تصمیم ۱

 ها( مرحله تدوين راهبردها و سیاست۴ اندازها ( مرحله تدوين چشم ۳

یابی خانوارها از روش »به حداکثر رساندن سطح ارضای خانوارها« که از  بینی و بیان مکانور پیشیک از افراد زیر به منظکدام  -87

 اند؟ شود، استفاده کرده طریق درآمدشان محدود می

 مکنزی  -( آلنسو ۴ آلنسو   -( موث۳ سیگال  -( موث۲ سیگال -( آلنسو ۱

 گرا کدام است؟جمعیت محلی -88

 دارند( جمعیتی که به محله تعلق خاطر ۱

 ( کسانی که محل کار و سکونتشان در يک محله است. ۲

 جمعیتی که وابستگی بیشتری به امکانات محله دارند.  (۳

 کسانی که سرزندگی محله برايشان از اهمیت بااليی برخوردار است.  (۴

 در برنامه ریزی و طراحی شهری به کدام گزینه اشاره دارد؟  "همجواری "موضوع   -89

 های همجوار کاربری ( سازگاری ۱

 پیوندی اجتماعی ساکنین محله( همجواری واحدهای همسايگی در هر محله و هم۲

 توانند در دسترس باشندارزيابی توانايی رسیدن به اماکن شهری و همچنین کمیت و کیفیت اماکنی که می (۳

 وابستگی کاربری هايی که نزديک به هم هستند.  (۴

 ریزی شکل گرفته است؟بنای کدام نظریه برنامههای راهبردی بر مطرح-90

 ( معمارانه ۴ ( سیستمی ۳ ( دموکراتیک ۲ ( پوزيتیويستی ۱

   تاریخ شهر و شهرسازی 

 استفاده تجملی غزنویان از مرمر به تقلید از کدام معماری بوده است؟ -91

 يونان( ۴ روم ( ۳ چین ( ۲ هند ( ۱

 الگوی شکل شهر بغداد چه بوده است؟  -92

 ( ارگانیک۴ ای ( دايره۳ ( شطرنجی ۲ ( شعاعی ۱

 الگوی جدید شهرسازی ایرانی در دوره سامانیان )سبک خراسانی( کدامند؟   -93

 نشینان  ( ارگ حکومتی، شهر میانی، حاشیه۱

 ( ارگ حکومتی، بخش سکونتی، بازار  ۲

 اند.  و انبارها که در کنار شارستان جای گرفتهها ( کاخ شاهی که در کنار مسجد جامع قرار گرفته و پس از آن سربازخانه ۳
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ها به محالت  گیرد، بازار که از طريق راستهها و جامع قرار می( دوراسته اصلی در جهات اربعه در میدان مرکزی که در اطراف آن ديوان۴

 شود.  های شهر منتهی می و سپس دروازه 

 غزنویان داشت؟الجیشی اهمیت زیادی برای کدام شهر از نظر سوق  -94

 ( غزنه ۴ ( کرمان ۳ ( اصفهان  ۲ ( بلخ ۱

 ؟ مناره سازی ویژگی کدام یک از سلسله های زیر است -95

 آل بويه ( ۴ سلجوقیان( ۳ ايلخانان( ۲ غزنويان( ۱

 میدان نقش جهان اصفهان بازآفرینی کدام گروه از میادین است؟   -96

 ساختند؟ ی های مرتفع مهای با اهمیت را در مکانای ساختماندر چه دوره -97

 (اشکانیان۴ (سامانیان۳ ( صفويان ۲ لخانیان (اي ۱

 هایی استوار است؟  اساس سازمان شهری در دوران متقدم اسالمی بر چه پایه  -98

 ( حکومت و امت، اصناف و بازار ۲ ( اصناف و حکومت، مذهب و مسجد ۱

 ( حکومت، مذهب، اصناف، امت ۴ ( دين و مذهب، حکومت و محله ۳

 ؟ صفویه اداره امور محله به عهده چه کسی بوده است در دوران -99

 داروغه ( ۴ کدخدا ( ۳ عسس ( ۲ ( نقیب۱

 ترتیب بازارها در کنار مساجد در دوره صفویان، عبارتند از .....................  -100

 سازان چرم -قیصريه -فروشانکتاب -عطاران ( ۱

  عطاران  -درودگران -قیصريه  -فروشانکتاب( ۳

 فروشانشمع  -سازانحلبی -صحافان -يهقیصر( ۲

 فروشان شمع -قیصريه  -سازانچرم -سازانحلبی( ۴

 سازمان فضایی کالبدی شهرهای ایرانی در دوران حاکمیت آل بویه براساس کدام آموزه بنیادین شکل گرفته است؟   -101

 ساختار فضايی کالبدی شهرهای سیراف، ری و بغداد  ( برگرفته از ۲ ( آزادی مذهب و انديشه و بازگشت به آرمان برابری و برادری ۱

 ( وحدت اجتماعی کار۴ ( تقسیم اجتماعی کار ۳

 دوران تاریخی که اوج شهرنشینی و شکوفایی شهری در تمدن اسالمی در آن مقطع اتفاق افتاد:  -102

 های نهم و دهم هجری( ( دوران صفويه )قرن ۱

 ايان دوره ع مانی ( قرن هشتم هجری )تیموريان ايران( تا پ۲

 امیه( های اول و دوم هجری )مقارن حکومت بنی ( قرن ۳

 های چهارم تا هفتم هجری )مقارن دوران پیش از سلجوقی تا حمله مغول در ايران( ( قرن ۴

 مستوفی در زمان زندیه، نقش ..................... را داشت.  -103

 ( نظارت و سیاست۱

 ( نظارت بر اصناف ۳

 ور اداری و حسابرسی و ممیزی ( نظارت برام ۲

 ( نظارت معیرالممالک ۴

 طرح و نقشه شهر ربع رشیدی توسط کدام وزیر مشهور ایرانی تهیه گردید؟    -۱۰۴

 الملک ( خواجه نظام۲ ( خواجه ظهیرالدين ۱

 خان کرمان میدان گنجعلیقاپوی قزوين، ( میدان کهنه اصفهان، میدان عالی۱

 ( میدان شهر در دوره سامانی، میدان حسن پادشاه تبريز، میدان عالی قاپوی قزوين۲

 ( میدان حسن پادشاه تبريز، میدان کهنه اصفهان  ۳

 ( سبزه میدان تهران، میدان باب عالی استانبول۴
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 اله ( خواجه رشیدالدين فضل ۴ ( خواجه نصیرالدين توسی ۳

برای جمع   -105 پیشهحکومت  مالیات،  نظم میوران رآوری  نام صنف  به  در گروههای مختلفی  یا ا  و  رئیس  داد. هر صنف یک 

 شد. سفید داشت که به آن ............... گفته میریش

  ( قورچی ۴ ( عمید ۳ ( کلو ۲ ( سرگزيت ۱

 های صنفی در شهر دوران اسالمی با گیلدهای قرون وسطی در چیست؟ تفاوت عمده انجمن  -106

 های صنفی در شهر دوران اسالمی ( نبود مقررات در انجمن ۱

 ( عدم دفاع از منابع صنفی در شهر دوران اسالمی ۲

 ( نبود سازمان صنفی در شهر دوران اسالمی  ۳

 ( نظارت کامل دولت و حکومت بر اصناف و سازماندهی آنها در دوران اسالمی ۴

 پاشی آن چه بود؟  احداث و آبادانی شهر سلطانیه توسط چه کسی صورت پذیرفت و علت فرو -107

 های پیاپی جنگ -( خدابنده۲ موقعیت نامساعد طبیعی   -( خدابنده۱

 زمین لرزه  -( هالکو ۴ پايان حکومت ايلخانان -( هالکو ۳

 ؟رودنمیبرداری از زمین در طول تاریخ ایران به شمار های بهره ترین شیوهرایج های زیر، از جملهیک از گزینهکدام -108

 ( سیورسات ۴ ( تیول ۳ سیورغال  ( ۲ ( اقطاع ۱

 ترین بیمارستان ایرانی در کدام شهر قرار داشت و متعلق به چه دورانی بود؟ کهن  -109

  اشکانیان  -( نساء ۴ سلوکیان -( صددروازه۳ ساسانیان -شاپور( جندی۲ سلجوقیان -( ری ۱

به عنوان یک فضای مشترک، پاسخگوی نیازهای  مراتب ارتباطات شهری، کوچکترین سلول بافت سنتی است که  در سلسله  -110

 ها با یگدیگر بود: ارتباطی اعضای خانواده، خویشاوندان یا همسایه

  ( هشتی ۴ ( میدان ۳ بست ( بن۲ ( واشدگاه ۱

 ؟ وظیفه اداره »بیوتات« چه بوده است -111

 ( رسیدگی به امر اموال پادشاه۱

 ( اداره رسیدگی به امور اسناد۳

 مور اداره و حفظ ابنیه سلطنتی و دولتی( رسیدگی به ا ۲

 ( اداره رسیدگی به امور اصناف ۴

 ؟ های متعلق به حکومت است یک از عبارات زیر بیانگر زمینکدام -112

 ( بیوتات ۴ ( وقفی ۳ جات ( خاصه۲ جات ( خالصه۱

 یک از شهرهای امروزین بوده است؟  شهر »فناگرد خسرو« در نزدیکی کدام -۱۱۳

 ( مشهد ۴ ( تبريز ۳ شیراز  (۲ ( اهواز ۱

 دهقان یا دهگان کیست؟  -114

 دار ( مالک و زمین۴ ( روستايی۳ ور ( پیشه۲ ( کشاورز ۱

 ؟ در عهد صفویه و قاجاریه رئیس اصناف که بوده است -115

 ( وازاربذ ۴ ( نقیب۳ ( کالنتر۲ ( داروغه ۱

 ریزی ها و فنون برنامهآمار و روش
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انحراف معیار جامعه   جامعه نرمال، حجم نمونه چقدر باید باشد تا حداکثر خطای برآورد برابر  برای برآورد میانگین یک  -116

 ( 0.025Z ≈ 2باشد؟ )

۱ )۱6 ۲ )۳۲ ۳ )۵۲ ۴ )6۴ 

 باشد، مقدار میانگین چقدر است؟  P( X  100= )  975/0می باشد. اگر  10نرمال با انحراف معیار  xتوزیع  -117

 (  =    025/0)راهنمایی: 

1) 60 2) 4/80 3) 140 4) 6/119 
، تابع نمونه ای آزمون     30برای جامعه نرمال با انحراف معیار نامشخص و درجه آزادی کمتر از    در آزمون   -118

 زمون( عبارت است از : ) آماره آ

 

۱  )   ۲  )   ۳  )   ۴  )   

کیلوگرم است . خطای نوع اولیه معنی آن است که نتیجه    40کارخانه ای ادعا کرده است که میانگین محصوالتش بیش از    -119

 گیریم : 

 کیلوگرم است در حالی که چنین نیست ۴۰( میانگین محصوالت کارخانه بیشتر از ۱

 کیلو گرم است در حالی که چنین هست   ۴۰( میانگین محصوالت کارخانه حداک ر ۲

 کیلوگرم است در حالی که چنین هم هست  ۴۰( میانگین محصوالت کارخانه بیشتر از ۳

  کیلو گرم است در حالی که چنین نیست  ۴۰( میانگین محصوالت کارخانه حداک ر ۴

تصادفی  یک  -120 .    100نمونه  گردید  مشخص  و  انتخاب  تهران  شهرسازی  کارشناسان  میان  از  موافق    80نفری  آنها  درصد 

درصد برای نسبت    90تمرکززدائی تصمیم گیری درسطوح مختلف تصویب طرح های توسعه شهری هستند . یک فاصله اطمینان  

 ( ، برابر با کدام گزینه است ؟) کارشناسان شهرسازی در جامعه که موافق تمرکززدائی خواهند بود 

   ۱( )۰.۷۵ –  ۰.۹۰۵               )۲( )۰.۹۰۵-۰.۹۸               )۳ ( )۰.66-۰.۸۷ )               ۴ ( )۰.۷۳۴-۰.۸66 ) 

بقیه خراب هستند . در یک فاصله اطمینان    80تایی از تولیدات کارخانه ای    100در یک نمونه    -121 رصدی  د  95کاال سالم و 

 نسبت تولیدات سالم عبارت است از :

 ( ۷6/۰و  ۸۹/۰( )۴(            ۷۲/۰و ۸۷/۰( )۳(                  6۸/۰و  ۹/۰( )۲(                          ۰.۲۷و   ۰.۱۲( )1

،   0.95درصددد و ضددریب اطمینددان    10به منظور برآورد نسبت ساختمان های نوسدداز در یددک منطقدده شددهری بددا خطددای    -122

 (داقل چند نمونه باید انتخاب شود ؟ )ح

 

 در کدام مورد نباید از آزمون فرض استفاده کرد ؟ -123

۱)n =10  ۲ )n <30 ۳) n ≥30 ۴ سرشماری) 

۱ ) ۸۰        ۲ )   ۹۰            ۳ ) ۱۰۰            ۴ ) ۱۱۰ 

نفر از آن ها موافق و بقیه مخالفند. خطای    100انتخاب کرده،    n=    400  برای برآورد درصد موافق طرحی در جامعه، نمونه ای به حجم  -124

 معیار کدام است؟

1)    2)    3  )  4)    
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8
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ای    -125 نمونه   ، قانون خاصی هستند  ای موافق  در جامعه  افراد  از  نیمی  ا   100ادعا شده است که  از  به طور  تایی  فراد جامعه 

نفر موافق قانون مذبور می باشند ، در آزمون فرضیه برای پذیرفتن یا رد این ادعا    55تصادفی انتخاب کرده ایم و مالحظه شده که  

 آماره یا مقدار عددی تابع نمونه ای آزمون برابر است با : 

1 )1 2)5/1 

3)75 /1 4)2 

انتخاب می کنیم ،    ای معیوب است . یک نمونه تصادفی به حجم  نهدرصد از محصوالت کارخا   20می دانیم که    -126

 واریانس نمونه ای کدام است ؟

۱)۰.۰۰۴                                ۲ )۰.۰۰۱6                               ۳  )۰.۰۰۰۲                           ۴  )۰.۰۰۳۲ 

به طور سیستماتیک   4و    36با میانگین و واریانس به ترتیب    16عی ، نمونه ای به حجم  از یک جامعه ی دارای توزیع طبی  -127

خطای   سطح  در  اینصورت  در   ، است  آمده  است    5بدست  کدام  جامعه  میانگین  برآورد  در  گیری  نمونه  خطای  مقدار   ، درصد 

 ( ؟)

 موارد زیر در رابطه با توزیع نمونه ای میانگین نادرست است ؟                                                               کدامیک از -128

 غیر نرمال باشد ، می توان از قانون چی بی شف استفاده کرد X( زمانی که توزيع ۱

 استیودنت استفاده کرد -t ( برای نمونه های کوچک در جوامع با واريانس نامشخص ، از توزيع۲

 ( در جوامع نرمال در نمونه های بزرگ می توان از قاعده حد مرکزی استفاده کرد.۳

 ( زمانی که جامعه نامعلوم و واريانس معلوم باشد ، محاسبه تخمین میانگین نیازی به بررسی تعداد نمونه ندارد. ۴

 شود؟ تنظیم فاصله اطمینان میانگین جامعه، از کدام مورد استفاده میتایی از یک جامعه غیرنرمال، برای   20در یک نمونه -129

درصد   95سن هستند به صورت زیر است . با احتمال دانشجوی یک کالس که هم 9متر از اندازه قد سانتی 160تفاضل  -130

 سن آنان کدام است؟)فرض کنید اندازه قد دانشجویان دارای توزیع نرمال است( گین قد جامعه همفاصله اطمینان برای میان

 

 ن قرار می گیرد؟  در یک مجموعه اطالعات آماری ، چند درصد از مشاهدات در فاصله سه انحراف معیار به طرفین میانگی-131

 %   ۸۵( حداقل ۴%                         ۷۵( حداقل %۳                      ۹۹.۷(  %۲                           ۹۵( ۱

 بزرگتر از یک باشد کدام گزینه صحیح است؟   (LQدر صورتی که ضریب مکانی ) -132

 آن بخش پايه محسوب می شود  (۲ ( آن بخش خودکفا است ۱

 ( آن بخش دارای مزيت رقابتی است۴ آن بخش غیر پايه است   (۳

۱ ) ۳۸۸/۱      ۲  )  ۹۸/۰ 

۳ ) ۳۲۵/۱ ۴ )6۹/۳ 

 دو کای (  ۲ شف بیقضیه چی ( ۱

۳ ) t قضیه مارکف  ( ۴ استیودنت 

۱ )   ۲  )   

۳ )   ۴ )   
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 گیری اشاره دارد؟ کدام یک به انواع نمونه -133

 ( تصادفی و غیرتصادفی۲ ( ساختارمند و غیرساختارمند۱

 ( استاندارد و نیمه استاندارد ۴ ها ( گلوله برفی  و ساير روش۳
 

   

 کند؟ده در پژوهش اشاره میهای زیر به انواع مشاهکدام یک از گزینه-134

 ( ثبت فراوانی / ثبت مدت / ثبت ترتیب ظهور ۲ ( مشارکتی/غیرمشارکتی/ علنی/غیرعلنی ۱

 ( استاندارد/نیمه استاندارد/ عمیق ۴ يافته/سازمان نیافته يافته/نیمه سازمان( سازمان۳

د. موقعیت اشیا یا شرایط جغرافیایی به وسیله ستون  گردنهای مربعی تقسیم می ها به طور منظم به سلولدر کدام مدل داده -135

 گردد؟ کنند تعیین میهایی که اشغال میسلول

 ( مدل رستری ۴ ( توابع اتصال ۳ ( مدل وکتوری ۲ ( توپولوژی ۱

 ؟شودآموزی که به واقع تقلب ننموده و به اتهام تقلب از امتحان محروم میدر مورد دانش -136

 است ( خطای نوع اول رخ داده ۱

 ( بسته به هدف قضاوت متفاوت است۳

 ( خطای نوع دوم رخ داده است ۲

 ( نمیتوان با توجه به شرايط نظری داد. ۴

متر باشد تراکم    300طبقه مبادرت گشته اگر سطح باز این قطعه زمین  5متر به احداث ساختمانی  500در زمینی به مساحت  -137

 ساختمانی آن چقدر خواهد بود؟ 

 درصد   150 (1

 درصد   350 (2

 درصد   200 (3

 درصد   400 (4

 شود؟نددامه برای کدام ندوع پددژوهدش استفاده می از پدرسدش  -138

 ( حضوری ۴  ( تحلیلی۳ ( تشريحی۲ ( توصیفی ۱

 بینی مکان جمعیت طراحی شده است؟ کدام مدل برای پیش  -139

 ( هلدرن ۴  ( هاف ۳ ( هنسن ۲ ( رايلی ۱

 زینه آمده است ؟ در کدام گ LESAو  TDRبه ترتیب مفهوم  -140

 روش طبقه بندی زمین های کشاورزی –( انتقال حق توسعه ۱

 سیستم استاندارد طبقه بندی زمین شهری  –( انتقال حق توسعه ۲

 GISروش جامع دسته بندی اراضی کشاورزی در   –( انتقال مزيت نسبی اراضی کشاورزی ۳

 GISضی شهری در روش جامع دسته بندی ارا  -( انتقال مزيت مطلق اراضی شهری  ۴
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است. ۴ه گزينه » ۱

 کنیم تا نتايج آن را ......... . آن آزمايش را دو بار تکرار می  

 ( منجر شدن به ه به اوج رسیدن ۲ ( به وجود آوردن ه موجب شدن ۱

 ( درباره صحت چیزی تحقیق کردن ه تأيید کردن ۴ ه تخطی کردن ه متجاوز بودن  ( بیشتر بودن۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۲ه گزينه » ۲

 لرزه باعث ايجاد ......... در شهر شد.  پیامدهای زمین 

 و مرج ه ناآرامی ه آشوب  ( هرج۲ ( منع ه بازداری ه تحريم ه ممنوعیت۱

 ( بخش ه قسمت ۴ ( بازداری ه جلوگیری ه مانع ۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۱ه گزينه » ۳

 کنند. نور خورشید و آب کمک به ......... رشد گیاهان می

 ( پخش و پال کردن ه پراکنده کردن ۲ دادن  ( پروراندن ه ترويج کردن ه بارآوردن ه پرورش۱

 ( نگه داشتن ه تحمل کردن ۴ ( عقب انداختن ه به بعد موکول کردن۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۳ه گزينه » ۴

 خاطر قرض گرفتن پول و عدم پرداخت آن ......... بود. لوئیز به  

 ( ماهر ه ماهرانه ه کارشناس ۴ نما ه بدنام ه زبانزد( انگشت ۳ ( تند ه دردآور ه گزنده ۲ شايسته ه سزاوار ( ۱

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۱ه گزينه » ۵

 خاطر دزديدن )اختالس( پول از بانک خودش ......... . بانکدار به  

 ( استعفا دادن ه تفويض کردن ۲ ا تحت پیگرد )قانونی( قرار دادن  ( ۱

 ( متفرق کردن ه پخش و پال کردن ۴ ( تقويت کردن ه مستحکم کردن ۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۲ه گزينه » 6

 ه پرسروصدايش ......... کرده بود. طبع )طبیعت( ماليم ويرجینیا او را در خانواد 

 ( غیر عادی ه ناهمسانی ه خالف قاعده۲ ( تجاوز ه تهاجم ه اشغال ۱

 ( پیامد ه نتیجه۴ ( انزجار ه بیزاری ه ناهمدردی ۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۳ه گزينه » ۷

 ولش را به خیريه داد، ......... محض است. که خانم پُست، پاين  

( برداشت ه درک ه تلقی ه  ۱

 تعبیر

دوستی ه اي ار ه  ( نوع ۳ ( رويا ه خواب و خیال ۲

 بشردوستی

 ( مخلوط ه آمیزه ه اختالط ۴

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۴ه گزينه » ۸

 کردند. ت زده مسابقه تنیس احساس ......... کرد، هنگامی که حضار برنده را تشويق می بازنده خجال 
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 ( مداخله ه پادرمیانی ه دخالت ۲ ( بازگردانی ه استرداد ه ترمیم ۱

 ( تأسف ه يأس ه تأثر ه آزردگی ۴ ( گرفتاری ه فالکت ه مصیبت ۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار      دشوار  خیلی     

 « صحیح است. ۲ه گزينه » ۹

 ......... آن هنرمند در به تصويرکشیدن صورت والدينش مشهود بود.  

 ( رايحه ه عطر ه رنگ و بو   ۴ ( همدستی ه تبانی ه توطئه۳ دستی ه چاالکی ( مهارت ه چیره ۲ ( میراث ه ارثیه ه يادگار۱

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۳ه گزينه »۱۰

 موجوديت بشر ......... است که هنوز برای دانشمندان باقی مانده است.  

 ( فقدان ه غیبت۲ ( الزام ه تعهد ه قرارداد رسمی ۱

 اهمیتیاعتنايی ه بیعالقگی ه بی ( بی ۴ کننده( معما ه سخن پیچیده ه وضع گیج ۳

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 متن:

های مهم  برانگیز بوده است. جنبه است. با اين حال، تعريف رهبری همیشه چالش  ابعاد بسیار مرتبط با شرايط سازمانیرهبری يکی از 

بری. در اين خصوص همچنین های رهمعروف و سبک  تعريف رهبری و تعريف چندين تئوری شامل،  وجود داردمتعددی از رهبری 

اثربخشی و اجرای رهبری، رهبری در شرايط گوناگون،  همچنینها، نقش احساسات و ديدگاه همچون )از قبیل( موضوعات ديگری 

 گیرد. تفاوت آن با مفاهیم مرتبط )مانند مديريت( و برخی انتقادها از رهبری در مفهوم عام نیز مورد بررسی قرار می 

 یح است. « صح۲ه گزينه »۱۱

باشد، جمع باشد. بنابراين  می   aspectبايد اسم که  one ofمناسب نیست بنابراين اشتباه است. با توجه به   relevance، ۳در گزينه 

 اضافی است.  the، ۴اشتباه است. در گزينه  ۱گزينه 

   :ساده  سطح دشواری سئوال    متوسط    دشوار       خیلی دشوار     

 صحیح است. « ۱ه گزينه »۱۲

 کنیم.  آغاز می Thereهرگاه بخواهیم بر وجود، عدم وجود، تعداد و يا مقدار چیزی / کسی تأکید نمايیم جمله را با واژه  

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۳ه گزينه »۱۳

 ايم.  دار بیان کرده  ingگرفته و آن را به صورت   includeاز فعل   حذف شده، زمان را whichدر تست ضمیر موصولی   
 نکته: 

  sتواند لذا فعل نمی  several important aspects of leadership)چین به صورت جمع آمده است ) از آنجا که فاعل قبل نقطه 
 ( ۲و  ۱های سوم شخص مفرد بگیرد. )دلیل نادرست بودن گزينه 

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 « صحیح است. ۱ه گزينه »۱۴

نقش احساسات و   همچونشوند )در اين خصوص موضوعات ديگری های ديگر نادرست محسوب می با توجه به مفهوم تست گزينه 
 گیرد(ها ......... مورد بررسی قرار می ديدگاه

 ( به منظور اينکه ۴ ( به منظور اينکه ۳ ( هم ه هر دو ۲ ( از قبیل ه همچون ۱

   :ساده  سطح دشواری سئوال    متوسط    دشوار       خیلی دشوار     
 « صحیح است. ۲ه گزينه »۱۵
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ها، رود( )همچون نقش احساسات و ديدگاهمعموالَ در آخر جمله به کار می  as well، صحیح نیست )۱با توجه به مفهوم تست گزينه
 گیرد(رای رهبری ......... مورد بررسی قرار می اثربخشی و اج

 ( بعد ه سپس ه آنگاه۴ ( بلکه ۳ ( همچنین ه به عالوه ه و ۲ ( همچنین۱

   :ساده  سطح دشواری سئوال   متوسط      دشوار       خیلی دشوار     

 :  ۱متن 
س کردند و برای بیش از يک قرن بر تجارت اين کشور  تجار انگلستان در اوايل قرن نوزدهم يک پست )بندر( تجاری در سنگاپور تأسی

دولت جديد سنگاپور از پسکرانه خود جدا گشت و در جهت يک راهبرد برای حفظ بقای خود   ۱۹6۵مسلط بودند. با اين حال در سال 
ر برای تضمین آينده  اقدام نمود. وضعیت ارتباطات تجاری سنگاپور در سطح بین المللی در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما سنگاپو

يافت داد. به منظور دستیابی به اين هدف ساختارها و تسهیالت جديد بايستی توسعه می اقتصادی خود بايستی صنعت خود را توسعه می 
( بازوی دولت برای راهبرد  EDBشد. مهم ترين ابزار اين راهبرد هیئت توسعه )گذاری خارجی نیز کنترل می و همچنین بايستی سرمايه

 گذاری بود و دولت سنگاپور به ارتقا جايگاه شهر خود مشغول شد. ذب سرمايه ج
ريزی توسعه دارد. اگر چه در شهر اصلی سنگاپور برنامه جاری راهبرد جاری اقتصادی سنگاپور رابطه نزديکی با کاربری اراضی و برنامه 

، اطمینان حاصل کردن از فراهم شدن امکانات الزم برای  توسعه در جستجوی اطمینان حاصل کردن از تداوم و بازسازی رشد اقتصادی
های ارتباطی، زمین و  ها شامل حمل و نقل و زيرساختريزی باشد. اين تسهیالت و برنامهمشاغل و کسب و کارها در آينده نیز فراهم می 

رکزی است و همچنین اطمینان حاصل  باشد. عمده نگرانی درباره جلوگیری از تمرکز بیش از حد در نواحی مکیفیت محیط طبیعی می
مرکز اصلی و عمده تهیه   ۴های قبلی با ايجاد يک سیاست تمرکز زدايی قوی. طرح اصلی برای  کردن از جلوگیری از انحراف از برنامه

های ديگر کند، اما اين به معنی اين نیست که اين بخش هزار نفر خدمات رسانی می ۸۰۰شده است، که هر يک از اين مراکز به حدود  
باشد، خصوصاً در بخش  توانند رشد داشته باشند. بخش اصلی طراحی شده در اطراف مارينا بای قرار دارد و مصداق جهان شهر مینمی

 مرکزی ساحلی مانند سیدنی و سانفرانسیسکو. 
کنفرانس و نمايشگاه اختصاص يافته،   ها برای منطقهگیرد. بخش عظیمی از اين زمینهکتار را دربرمی  66۷اين برنامه احیا و آباد سازی 

بندی  آور شناسايی شده و رويکرد منطقه ها نیز به ديگر تسهیالت اختصاص يافته است. با اين حال نیاز به وجود شرايطی نشاط بقیه زمین
 باشد. کار گرفته شده که دربرگیرنده کاربری مسکونی و تفريحی می مختلط به

 « صحیح است. ۱ه گزينه »۱6

 های زير با اطالعات داده شده در متن انطباق دارد؟ ک از عبارتي کدام 
 دولت سنگاپور تمرکز خود را بر اقتصاد اين کشور گذاشت.  ۱۹6۵( بعد از سال ۱
 ( چهار مرکز تجاری سنگاپور هم اندازه مراکز بخش تجارت مرکزی سنگاپور خواهد بود. ۲
 ساخت.  ( سنگاپور سواحل خود را با تقلید از سواحل آمريکا۳
 کند.رسانی میهزار نفر خدمات   ۸۰۰مرکز اصلی و عمده تهیه شده است، که هر يک از اين مراکز به حدود  ۵( طرح اصلی برای  ۴

 « صحیح است. ۲ه گزينه »۱۷

 ای را اجرا نمود؟ کردن از آينده اقتصادی خود چه برنامه سنگاپور برای اطمینان حاصل 

 ريزی بهتر گسترش دادند. برای برنامهها ساخت و ساز را در سواحل ( آن ۱

 گذاری خارجی را توسعه دادند. ها صنعت و کنترل سرمايه ( آن ۲

 ريزی مبتنی بر کاربری اراضی را توسعه بدهند. ها بايستی برنامه ( آن ۳

 ها بنادر خود را برای ورود کاالهای بخش صنعت باز نمودند. ( آن ۴

 « صحیح است. ۱ه گزينه »۱۸

 راهبرد سنگاپور چه بود؟  ۱۹6۵بعد از سال 

 ريزی های برنامه( تغییر در روش ۲ ( بررسی و جستجوی يک راهبرد برای بقا ۱

 ( راهبرد توسعه شهری ۴ ( باز نمودن مرزها برای ورود کاالها۳
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 « صحیح است. ۱ه گزينه »۱۹

 « کدام است؟ hinterlandترين معنی به واژه »نزديک

 ( نواحی کشور ۴ های کشور ین ( زم۳ ( اطراف کشور ۲ ( پسکرانه ۱

 « صحیح است. ۴ه گزينه »۲۰

 باشد. راهبرد فعلی اقتصادی کشور سنگاپور مبتنی بر ........... می  

 ( کاربری اراضی ۲ گذاری خارجی ( سرمايه ۱

 ريزی توسعه( کاربری زمین و برنامه ۴ ( کاربری زمین و مديريت شهری ۳

 : ۲متن 

يک تأثیر متقابل و محیط طبیعی خود دارند، اين تنها از نظر تاريخی اخیراً برای بررسی اين  شهرها و نواحی مادر شهری همیشه

گذاری متقابل مورد توجه قرار گرفته شده است. در طول دوره خود ما، تنش بین طبیعت و نواحی شهری افزايش پیدا کرده است،  تأثیر 

انداز محیط  گیری محیط جديد و نابودی چشم د و کاربری زمین به شکل انهمچنانکه که جمعیت نواحی مادر شهری گسترش پیدا کرده 

 طبیعی منجر شده است. 

ها را در داخل شهر تخلیه  ها زبالهاند. ابتدا شهرباشند که تولید کردههايی میهايی برای دفع زبالهشهرها در جستجوی مکان

شد. همچنان که شهرها  های صنعتی و خانگی میضالبنمودند که منجر به آلوده کردن هوا، زمین و آب از طريق فامی

کردند. اگرچه شهرها برای فاضالب خانگی سیستم فاضالب ها را به مناطق دورتری حمل میشدند زبالهتر میبزرگ

شوند و اين امر باعث آلودگی منابع آب در پايین دست  های شهری تخلیه میراهه ها در آباند. اغلب اين فاضالبساخته

 ها شود. هرش

ترين سوخت برای  ، زغال سنگ به رايجاند. در اواخر قرن نوزدهمها آلوده و گرفته شدههمچنین هوا و زمین به وسیله زباله

صنعت، حمل و نقل و مصارف خانگی تبديل شد. اما هرچند که زغال سنگ يک سوخت ارزان و فراون بود و نیز دارای  
بردند و کاهش نور خورشید را نیز موجب  کردند از آلودگی هوا رنج می استفاده می سنگ زغالآلودگی زيادی بود. شهرهايی که از 

 داد.  ها را افزايش می شد و اين امر وظیفه تمیز نمودن صاحبان خانه می 
سالمت  طلبان شروع به اين نیاز کردند که بايستی محیط شهرها تمیز شود و  در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم، اصالح

 و بهداشت عمومی ارتقا پیدا نمايد. 
های مقابله با افزايش استفاده از خودرو،  برد و شهرها به دنبال راه های سنگین رنج می محیط شهرها از آلودگی  ۱۹۴۰در دهه بعد از 

گرا بودند. استفاده از  رف های شیمیايی و مواد زائد ناشی از يک اقتصاد مصکشهای جديد آفت آلودگی ناشی از تولیدات صنعتی، گونه
 تا حدودی شهرها را از شر آلودگی نجات دادند.   ۱۹۵۰و دهه   ۱۹۴۰های پاک و قوانین کنترل دود در طول دهه سوخت

 « صحیح است. ۴ه گزينه »۲۱

 کند؟ نويسنده چگونه رابطه بین شهر و محیط زيست آن را توصیف می 
 و مناطق شهری افزايش يافته است.که تنش بین مناطق طبیعی   است معتقد ( نويسنده۱
 که شهرها دارای اثرات عظیمی در محیط طبیعی می باشند.  است معتقد ( نويسنده۲
 شود. دهی ساختار شهر میکه محیط طبیعی موجب شکل   است معتقد ( نويسنده۳
 که شهرها و محیط زيست تاثیرات متقابلی بر روی هم دارند.   است معتقد ( نويسنده۴

 « صحیح است. ۳»ه گزينه  ۲۲

 کردند؟ های تولید شده خود را دفع میباتوجه به متن شهرنشینان در ابتدا چگونه زباله  
 دادند. ها را در اطراف شهر قرار می ( ابتدا شهرنشینان زباله ۱
 دادند. های دورتر انتقال می ها را توسط حمل ونقل به مکان ها زباله ( آن ۲
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 دادند.ی در داخل شهر قرار می هاي ها را در مکان ها زباله ( آن ۳
 سوزاندند. هايی در داخل شهر می ها را در مکان ها زباله ( آن ۴

 « صحیح است. ۳ه گزينه »۲۳

 سازی محیط زيست نمودند؟ طلبان شروع به درخواست برای پاک چه زمانی اصالح  
 بیست و يکم  ( در اواخر قرن بیستم و اوايل قرن۲ ( در اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم ۱
 ( در اواخر قرن هیجدهم و اوايل قرن نوزدهم ۴ ( در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم ۳

 « صحیح است. ۱ه گزينه »۲۴

 « ......... است.   dwellersترين معنی به واژه »نزديک 
 ( شهرنشینان۴ ( عابران پیاده ۳ ( مردم ۲ ( ساکنان۱

 « صحیح است. ۲ه گزينه »۲۵

 باشد؟ درست می  ۱۹۴۰جمالت زير در مورد تحوالت بعد از دهه  يک ازکدام 
 ها شدت گرفت. ها آغاز شد و مهاجرت به حومه ( در طول اين دهه، رفت وآمد با تراموا و قطار به حومه ۱
ش استفاده از  برد و از اين دهه به بعد شهرها برای کاهش اين آلودگی به دنبال افزاي های شديدی رنج می ( محیط شهرها از آلودگی۲

 خودرو بودند.  
 ای برای دفع زباله شد. در اواخر قرن نوزدهم زغال سنگ به سوخت ارجح در صنعت تبديل شد. ( زمین و هوا کیسه ۳
 های تولید شده بودند. های دورتر برای دفع زباله ( شهرنشینان به دنبال مکان۴

 : ۳متن 

شود، بدون توجه به نتايجی  ز بخش خانگی و هم بخش تجاری تولید می ای هم اهای ناخواستههر روز در سراسر جهان زباله

ی از دردسرهای بزرگ و عمده  ها به يکتواند به بار بیارد. افزايش بیش از حد زباله و چگونگی دفع آنکه اين تولید زباله می

های اخیر  زيست تبديل شده است. اين امر در کشور انگلستان مشهود است که در سالهای محیطها و سازمانبرای دولت 

ترين مقصران  و ساز عمده میزان تولید زباله در اين کشور افزايش يافته است. در صنعت، معدن، کشاورزی و بخش ساخت 

درصد در طول سال رشد   ۳های خانگی به میزان حدود ولیدگنندگان عمده زباله هستند. همچنین زبالهاين افزايش در میان ت

باشد.  ، مصرف بیشتر محصوالت و تولید بیشتر زباله و دور انداختن آن میداشته است که نتیجه مرفه شدن بیشتر جامعه

اند که  باشد، مقامات محلی درخواست نمودههزينه میمحیطی دارای ها از نظر اقتصادی و زيست مديريت و دفع اين زباله

 های ريز و جزيی نیز همانند پیامدهای اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. سازوکاری فراهم شود تا پیامدهای اجتماعی زباله

بیشتر از هر کشور ديگر اروپايی های متمادی گزينه مورد نظر برای دفع زباله در انگلستان دفع آن بوده است. درواقع در بريتانیا برای سال 

های جديد  حل هايی برای دفع زباله استفاده شده است. به هر حال مشکالت اين نوع دفع زباله افزايش يافت و تالش برای راه از مکان 

های جود زمین باشد. درگذشته به خاطر وسازی و دفن، هزينه آن می ترين ايراد دفع زباله از طريق رهامورد بررسی قرار گرفت. مهم 

به بعد محل دفع زباله بايستی مورد تايید قرار بگیرد و دارای    ۲۰۱۵گرفتند. اما از سال  فراوان و معادن رها شده مورد استفاده قرار می 

اشد  مجوز باشد تا جايگزينی مناسب برای دفع زباله پیدا شود. يکی ديگر از مضرات دفع زباله در محیط تاثیر بر روی محیط طبیعی می ب

اند، البته  های قديمی دفع زباله بسته به موادی که داشتند توسط باران رقیق شده باشند. مکان ها دارای مواد شیمیايی خطرناکی میزيرا زباله 

  های مدرنگیرند. امروزه مکان ها توسط سموم آن تحت تأثیر قرار می های کشاورزی اطراف اين زباله داد و زمیناين امر همیشه رخ نمی 

ها جداسازی  ها مواد خطرناک آن ها در نظرگرفته شده که در همان مکان آوری آن های خطرناک و جمع گیری زباله دفع زباله برای قرار 

کنند. از طريق ترافیک، سرو  های دفع زباله زندگی می ها در مورد کسانی هست که در مجاورت محل شود. اما شايد يکی از نارضايتیمی

و ايجاد بوهای نامطبوع همچنین خطراتی نیز از جلمه عاليم سردرد، خواب آلودگی و خستگی برای کسانی که در  صدا، گرد غبار 
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کنند، گزارش شده است. اين ممکن است ناشی از انتشار مواد سمی مکان دفع ناشی شود يا به  های دفع زباله زندگی میمجاورت مکان 

 ده باشد. خاطر استرس نزديکی در محل دفع زباله حاصل ش 

 « صحیح است. ۲ه گزينه »۲6

 شود؟های خانگی تولید می چرا زباله   

 ( به خاطر افزايش مصرف مواد در صنعت. ۱

 ( به خاطر مرفه شدن بیشتر جامعه و در نتیجه مصرف محصوالت بیشتر. ۲

 ( استفاده بیش از حد از منابع در صنعت و بخش خانگی. ۳

 ها. بازيافت آن ( به خاطر عدم تعادل در مصرف منابع و۴

 « صحیح است. ۴ه گزينه »۲۷

 باشد؟ يک از موارد زير در آلودگی محیط زيست شهرها دخیل نمی کدام 

 ( آلودگی ناشی از تولیدات صنعتی ۲ ( استفاده از خودرو ۱

 گیری( اقتصاد دارای جهت ۴ های صنعتیکش( استفاده از انواع جديد آفت ۳

 « صحیح است. ۲ه گزينه »۲۸

 ترين مجرمان در تولید زباله ................ هستند. تانیا بزرگدر بري   

 ( معدن، کشاورزی و ساخت و ساز ۲ ( معدن، کشاورزی و خطوط هوايی۱

 ( صنعت، کشاورزی و بخش مصارف خانگی۴ ( صنعت، کشاورزی و ساخت و ساز۳

 « صحیح است. ۴ه گزينه »۲۹

 باشد. .. مورد تأيید نمی دفع زباله و دفن آن به اين دلیل که .......  

 های کشاورزی  ( استفاده از زمین ۱

 ( انجام اينکار همیشه دارای هزينه بااليی است. ۲

 ( نیاز به داشتن مجوز دارند. ۳

 ( به خاطر تولید گازهای خطرناک ۴

 « صحیح است. ۲ه گزينه »۳۰

 است.  ………«   drawbackترين معنی به واژه »نزديک

 ( حرکت نزولی ۴ ( دام، تله ۳ نفايده بود( بی ۲ ( مشکل ۱

  پاسخنامه مباحث عمومی شهرسازی ایران  

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۱

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۲

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۳

 يران منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ا

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۴

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 
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 « صحیح است. ۳گزينه » -۳۵

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳6

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۷

 در ايران منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۸

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۹

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۰

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۱

 هری در ايران منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های ش

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۲

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۳

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۴

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۵

 ای شهری در ايران منبع: بهزادفر؛ زيرساخت ه

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴6

 ۱۳۹۵سرشماری عمومی نفوس و مسکن  

  « صحیح است. ۳گزينه » -۴۷

 .  ۸۷ص منبع: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری؛ 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۸

 . ۲۰منبع: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۹

 . 6؛ شماره  ۵۷ورای عالی شهرسازی و معماری؛ صمنبع: مصوبات ش

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۰

 . ۲۳منبع: عزيزی، محمدمهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۱

 . ۲۳؛ ص ۱۳۸6مهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ منبع: عزيزی، محمد

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۲
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 . ۸۸صمنبع: مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۳

 . 6۴منبع: مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۴

 . 6۴منبع: مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری؛ ص

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۵

 . 6۸و   6۷منبع: عزيزی؛ تراکم در شهرسازی؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵6

 . ۳۴ريزی مسکن؛ صهای مسکن در فرآيند برنامهشاخصمنبع: عزيزی؛ جايگاه 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۷

 . ۳۷ريزی مسکن؛ صهای مسکن در فرآيند برنامهمنبع: عزيزی؛ جايگاه شاخص

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۸

 . ۲۳6منبع: طبیبیان، منوچهر؛ شهر و محیط زيست؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۹

 . ۳۰شهرهای جديد؛ ص ريزیمنبع: زياری؛ برنامه

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۰

 . ۴۳تا   ۴۱های شهری؛ صمنبع: بهزادفر؛ زيرساخت 

 ای و مدیریت شهری ریزی شهری، منطقهپاسخنامه مبانی نظری برنامه 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۱

 همجوار است.  ای است که در آن نسبت تولید و سار عوامل تولید به زمین در آن بیشتر از نواحیشهر منطقه 

 . ۱۱ص منبع: عابدين درکوش، سعید؛ درآمدی بر اقتصاد شهری؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۲

 . ۲6منبع: عابدين درکوش، سعید؛ اقتصاد شهری؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۳

ف علت و دلیل نیستند و فقط  پردازانی ارائه شده که به مکتب شیکاگو تعلق دارند. اين نظريات به دنبال کشها از طرف نظريهاين نظريه

ها بر اساس حاکمیت بازار مبتنی بر تعادل عرضه و تقاضای مصارف زمین  کنند. زيربنای فکری اين نظريهشرايط غالب را توصیف می

 کنند. های متفاوت از اصول مشابهی پیروی میرغم استفاده از تکنیکها علیشهری است. نظريه 

 . ۹۷ص مدی بر اقتصاد شهری؛ منبع: عابدين درکوش، سعید؛ درآ

 « صحیح است. ۱گزينه »-6۴

مهاجرت  از  بايد در جلوگیری  را  اصلی  کار  اما  اثر گذارند،  تقلیل و تضعیف مشکل  موارد در  بی ساير  تمرکز در شهرهای  های  رويه و 

 بزرگ دانست. 

 . ۱۷۳ص منبع: عابدين درکوش، سعید؛ درآمدی بر اقتصاد شهری؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۵
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افزايش تعداد ازدواج، جمعیت و تغییر فرهنگ نمی با قیمت واحدهای مسکونی تنظیم نگردد،  تواند  تا زمانی که سطح درآمد خانوارها 

 دار شدن مردم شود. منجر به خانه

 . ۱۷۴ص منبع: عابدين درکوش، سعید؛ درآمدی بر اقتصاد شهری؛ 

 « صحیح است. ۴گزينه » -66

 به سهم خود در رسیدن به اين شرايط موثر بوده باشد.  هر يک از موارد باال ممکن است

 منبع: عابدين درکوش؛ درآمدی بر اقتصاد شهری؛ بخش مسکن. 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۷

های مختلف، که همگی دارای يک هدف نهايی است،  ی يک طرح کاربرد خوبی در مورد انتخاب يک طرح از بین طرحروش ترازنامه

 دارد. 

 .  ۱۴۵و  ۱۴۴درکوش، سعید؛ درآمدی بر اقتصاد شهری؛ ص منبع: عابدين 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۸

 . ۱۳۸منبع: بهزادفر، مصطفی ؛بازنمون طراحی شهری، ص   

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۹

 . ۱۴۱منبع: بهزادفر، مصطفی ؛بازنمون طراحی شهری، ص   

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷۰

 . ۱۳۷شهری، ص   منبع: بهزادفر، مصطفی ؛بازنمون طراحی 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۷۱

 . ۱6۰جهانزاد، نريمان؛ دگرگونی انديشه در نظريه برنامه ريزی؛ ص -منبع: رفیعیان، مجتبی

 « صحیح است. ۳گزينه » -۷۲

 . ۵۵ -۵۴جهانزاد، نريمان؛ دگرگونی انديشه در نظريه برنامه ريزی؛ ص  -منبع: رفیعیان، مجتبی

 « صحیح است. ۳گزينه » -۷۳

های  شود بلکه در نقاط قطببار توسط فرانسوا پرو مطرح شد. او معتقد بود رشد در همه جا و در يک زمان پديدار نمیب رشد اولینقط

 يابد. های گوناگون با اثرات نهايی متغیری بر تمام اقتصاد تسری میهای متفاوت نمودار شده و از طريق کانالرشد با شدت 

 . ۱۱۳ای الی  ريزی توسعه منطقهرنامهمنبع: صرافی، مظفر، مبانی ب

 « صحیح است. ۱گزينه » -۷۴

 ای است. های منطقه قانون اساسی پس از تغییر رژيم، ايجاد تعادل  ۴۸يکی از اهداف مهم جمهوری اسالمی ايران در اصل 

 .  ۸۰ص ای ريزی توسعه منطقهمنبع: صرافی، مظفر، مبانی برنامه

 مبانی مباحث عمومی شهرسازی ايران، کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی؛ خانه شهرسازان ايران.  ی درسمنبع: يالپانیان، علی؛ جزوه

 « صحیح است. ۱گزينه » -۷۵

 . ۲۳۹جهانزاد، نريمان؛ دگرگونی انديشه در نظريه برنامه ريزی، ص  -منبع: رفیعیان، مجتبی

 « صحیح است. ۳گزينه » -۷6

سال پیش و در اطراف رود نیل در قالب نظام آّبیاری    ۴۰۰۰قالب عرف محلی/جهان: حدود    های زيرزمینی و قنوات دربرداری از آب بهره

 و استفاده از طقیان رود نیل.

 . ۱6۱ صای؛ ريزی منطقههای برنامهاهلل؛ اصول و روشمنبع: زياری، کرامت 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷۷
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 ها داشت. ها و نهادها و سازمانريزی شهری، تأمین زيرساخت ی برنامهسازنگر اعتقاد به يکپارچهگیل جهت تحقق مديريت شهری کلمک

 . ۱۰۰پور، ناصر؛ مديريت و حکمروايی شهری؛ صمنبع: برک

 « صحیح است. ۱گزينه » -۷۸

 . ۱۵۹پور، ناصر؛ مديريت و حکمروايی شهری؛ صمنبع: برک

 « صحیح است. ۳گزينه » -۷۹

 نیز از لحاظ ايمنی و ظرفیت، جوابگو نیست.  ۲گردد. گزينه های زيرزمینی میموجب آلودگی آب ۴و  ۱گزينه 

 . ۴۰۴های شهری؛ ص منبع: بهزادفر، مصطفی؛ زيرساخت 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۰

 های کلیدی پايداری ويژگی

 عدالت میان نسلی و فرانسلی 

  حفاظت و زندگی در متن ظرفیت قابل انتقال )انتقال دادنی( محیط طبیعی 

 استفاده از منابع طبیعی به حداقل رساندن

 مندانه نیازهای اساسی انسانتأمین رضايت

 . ۱۲منبع: بهزادفر؛ آيین شهرسازی پايدار؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۱

درآمد بود. ساير های کمهدف اصلی از اين کار، ساختن واحدهای مسکونی بیشتر به صورت تیپ، جهت پاسخگويی به نیاز مسکن گروه

 يای اين نظام هستند. موارد از مزا

 . ۹۴صها تا منشور آتن؛ منبع: استروفسکی؛ شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۲

 گیرد که فقر مطلق موردنظر باشد و نه فقر نسبی. زمانی مورد بررسی قرار می  ۴گزينه 

 . ۱۵۸منبع: عابدين درکوش، سعید؛ درآمدی بر اقتصاد شهری؛ ص 

 « صحیح است. ۴» گزينه -۸۳

 . ۲۳۲های شهرسازی؛ چاپ اول؛ صها و برنامهمنبع: بهزادفر، مصطفی؛ طرح 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۴

 ۱۳6ها تا منشور آتن؛ منبع: استروفسکی؛ شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۵

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸6

 ۲۳ص   ؛توسعه شهری در ايران زاده؛ اصالح نظام مديريتمنبع: مهدی

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۷

 ای که مورد استفاده قرار دارند، با هم متفاوتند. اين موضوع شباهت نظريه موث و آلنسو بود، اما در شکل توابع مطلوبیت و بودجه

 . 6۷منبع: عابدين درکوش، سعید؛ درآمدی به اقتصاد شهری؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه »-۸۸

گرا يعنی کسانی که وابستگی بیشتری به امکانات محله دارند، نظیر سالخوردگان و کم درآمدها، که وسايل حمل و نقل  یجمعیت محل

های اجتماعی و اقتصادی از  دهند، ممکن است دسترسی داشتن به در مقايسه با ساير گروههمگانی را به خودروهای شخصی ترجیح می

 اهمیت بیشتری برخوردار باشد. 
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 بهزادفر، مصطفی ؛بازنمون طراحی شهری  منبع: 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۹

در برنامه ريزی و طراحی شهری موضوع همجواری به معنی ارزيابی توانايیرسیدن به اماکن شهری، و همچنین کمیت و کیفیت اماکنی که  

 شوند. توانند در دسترس باشند، تلقی می می

 .۱۱۰هری ص  منبع: بهزادفر، مصطفی ؛بازنمون طراحی ش 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۰

 . ۲6۰ريزی راهبردی توسعه شهری، ص زاده، جواد، برنامهمنبع: مهدی 

  پاسخنامه تاریخ شهر و شهرسازی 

« صحیح است. ۱گزينه » -۹۱  

. ۲۵۸منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص  

« صحیح است. ۳گزينه » -۹۲  

ی دجله. د به شکل دايره در کنارهشوبغداد پی افکنده می  

. ۵۵؛ ص۱۳۹۳منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ    

« صحیح است. ۴گزينه » -۹۳  

-راسته ی اصلی در جهات اربعه در میدانی مرکزی با يکديگر تالقی می کنند که در اطراف آن عالوه بر ديوانها، جامع شهر نیز قرار می  ۲

آفريند و  میبازار به آن باز می شود. بازرا در حرکت خويش به سمت دروازه های شهر، محالت متفاوت را   گیرد و دهانه ی راسته اصلی

 در آنها ريشه می دواند. 

. 6۳؛ ص۱۳۹۳منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ    

« صحیح است. ۱گزينه » -۹۴  

. ۲۵۹منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص  

« صحیح است. ۳گزينه »-۹۵  

. ۲۷۹-۲۷۸منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص  

« صحیح است. ۲گزينه » -۹6  

میدان نقش جهان به عنوان مرکز جديد شهر و نماد دولت قاهر و قدرتمند صفوی، با آنکه الگوی خود را از میدان کهنه اصفهان )متعلق به  

بخشد. گیرد ولی اين الگوی کهن را نظمی کانال منطقی می ن پادشاه تبريز و میدان عالی قاپو قزوين میدوره ی سامانی(، میدان حس   

. ۹۵؛ ص۱۳۹۳منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ    

« صحیح است. ۱گزينه » -۹۷  

اهمیت را در مکان های مرتفع می  يکی از ويژگی های مهم کالبدی در دوره ی ايلخانان اين بود که به طور معمول ساختمان های با 

 ساختند.

. ۳۲۲منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص  

« صحیح است. ۴گزينه » -۹۸  

. 66؛ ص۱۳۹۳منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ    

« صحیح است. ۳گزينه » -۹۹  

کدخدايان بود.  در دوره ی صفويه اداره ی امور محله ها در شهرها و روستاها با  
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. ۳۹6منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص  

« صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۰  

 ترتیب بازارها در کنار مساجد در دوره صفويان، عبارتند از:

-سازان، حلبیان و قفلگربازار فروشندگان کاالهای مذهبی، بازار کتاب فروشان و صحافان، قیصريه، بازار چرم سازانف درودگران و مس 

 سازان و آهنگران. 

. ۳۹۸منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص  

« صحیح است. ۱» گزينه  -۱۰۱  

. ۷۱، ص ۱۳۹۳منبع: از شار تا شهر، سید محسن حبیبی، چاپ   

« صحیح است. ۴» گزينه  -۱۰۲  

شود. رگرايی، شهرنشینی و شهرسازی کشور محسوب میقرن چهارم هجری به عنوان يکی از مقاطع مهم و با معنای شه  

شود. از اين دوره به عنوان مرجع شهرسازی و تفکر شهری کشور ياد می  

. ۷۱؛ ص۱۳۹۳منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ    

« صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۳  

. ۴6۱منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص  

 « صحیح است.   ۴» گزينه -۱۰۴

. ۸۲؛ ص۱۳۹۳حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ    

« صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۵  

. ۴۹۹منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص  

« صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰6  

.  ۷۱،۷۰،6۹،6۸؛ ص۱۳۹۳منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ    

ست. « صحیح ا۲گزينه »  -۱۰۷  

. ۸۳؛ ص۱۳۹۳منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ    

« صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۸  

برداری از زمین اشاره دارد. های مختلف بهرهها به شیوه ، باقی گزينه۲به جز گزينه   

. ۵۰۲منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص  

« صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۹  

شاپور تعلق دارد. ترين آن به دوره ساسانی و شهر جندیا دارالشفاء همان بیمارستان امروزی است که کهندارالمرضی ي   

. ۵۴۱منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص  

« صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۰  

. ۵۵۰منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص  

صحیح است. « ۲گزينه »  -۱۱۱  

. ۵۷۵منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص  

« صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۲  

. ۵۷۸منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص  

« صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۳  
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. ۷۱؛ ص۱۳۹۳منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ    

« صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۴  

. ۵۸۰منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص  

« صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۵  

  ۵۹۱منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ ص

 ریزی ها و فنون برنامهپاسخنامه آمار و روش 

 « صحیح است. ۴گزينه »   -۱۱6

 e =  

e =  

 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۷

 

 
 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۸

 استیودنت می باشد  – t. در نتیجه توزيع نمونه از نوع  ۳۰جامعه نرمال ، واريانس نا مشخص ، حجم نمونه کمتر از  

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۹

بودن فرضیه و عبارت )) در حالی که چنین نیست(( بر   پاسخ تشريحی : دقت کنید عبارت )) در حالی که چنین هم هست(( بر درست

 غلط بودن فرضیه داللت دارد . 

 به صورت زير هستند :  و  در اين مسئله فرضیه های  

 (کیلو گرم )   ۴۰: میانگین محصوالت کارخانه کوچکتر يا مساوی ) حداک ر(      

 (کیلوگرم است )  ۴۰: میانگین محصوالت کارخانه بیشتر از  

 قرار گرفته است .  با توجه به اين فرضیه ها مشخص می شود که ادعا در فرض  

 سطح دشواری سوال : دشوار 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۰

   

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۱
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 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۲

 
 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۳

 نتايج حاصل از سرشماری نیازی به آزمون ندارند. 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۴

 

 
 n = ۴۰۰و  x = ۱۰۰)تعداد افراد دارای صفت مورد نظر(  

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۵

 : آماره آزمون برای آزمون نسبت در جامعه به صورت زير است 

 

 

 
 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲6

 
 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۷

 می باشد .  ۳۰جامعه نرمال و واريانس نامعلوم و حجم نمونه گیری کمتر از  

 
 بنابراين خواهیم داشت : 

 
 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۸

 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۹

 شف استفاده میکنیم بیرمال )نامعلوم( باشد از روش چیو جامعه غیرن ۳۰زمانی که اعداد اعضای نمونه کمتر از 
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 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۳۰

 می باشد، بنابراين با محاسبه مقدار انحراف معیار و جايگزينی آن در فرمول زير میتوانیم به جواب برسیم:  ۱۷۰میانگین برابر با 

 

 

 
 

 « صحیح است. ۲گزينه »   -۱۳۱

 
 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۳۲

 « صحیح است ۲گزينه »  -۱۳۳

 ريزی شهری. ها و فنون در برنامه(؛ روش ۱۳۹۷منبع : صالحی، محمد و گلشنی، مهدی )

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۴

 ۸۳ريزی شهری، ص ها و فنون در برنامه(؛ روش ۱۳۹۷منبع : صالحی، محمد و گلشنی، مهدی )

 « صحیح است. ۴گزينه » - ۱۳۵

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳6

 « صحیح است. ۳گزينه »   -۱۳۷

طبقه احداث شده است، بنابراين   ۵متر مربع است، از آنجايی که ساختمان  ۲۰۰متر می باشد، بنابراين سطح اشغال زمین   ۳۰۰سطح باز  

قطعه   متر مربع می باشد، از تقسیم مساحت کل سطح زيربنا بر مساحت  ۱۰۰۰مساحت کل سطح زيربنا ساختمان در تمام طبقات برابر با  

 زمین تراکم ساختمانی حاصل میگردد. 

 
 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۸

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۳۹

دسترسی به  طراحی شده است . اين مدل بر اين فرض استوار است که  پیش بینی مکان جمعیتمدلی مکانی است که برای  هنسنمدل  

 .عامل مهمی در تعیین مکان جمعیت است اشتغال

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۴۰

 ۱انجمن شهرسازی آمريکا، جلد 
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 زبان عمومی وتخصصی 

PART A: Vocabulary 

Directions: Choose the number of the answer choice that best completes the blank. Then mark 

your answer sheet. 
1- The microprocessor within the unit measures the difference in wavelength between departing 

and returning signals and ……… the speed of each vehicle.  

1) calculates 2) validates 3) culminates 4) aggravates 
2- Some athletes can reach great goals such as ……… of an Olympic gold medals. 

1) evacuation 2) contention 3) achievement 4) stratum 
3- Every social group contains within it the elements and conditions in which disputes will 

……… . 

1) fortify 2) arise 3) withhold 4) mitigate 
4- The doctors have ……… the cause of illness to an unknown virus. 

1) abided  2) convoked 3) endowed 4) attributed 
5- Culture is not behavior itself, but the underlying rules people use to ……… behavior. 

1) interpret 2) venerate 3) esteem 4) exemplify 
6- Anyone who wants to ……… for the job must do so by Friday. 

1) allot 2) embark on 3) apply  4) penetrate 
7- The world’s nuclear plants have ……… vast stocks of highly radioactive wastes. 

1) perished 2) accumulated 3) barricaded 4) demolished 
8- One of the perennial issues in education is the relative concern ……… to general or cultural 

as opposed to strictly vocational instruction. 

1) accorded 2) assailed 3) castigated 4) devoted 
9- People have admired the well – ordered world of ants and have wished that humans would 

……… as well as ants. 

1) cooperate  2) arouse  3) trigger 4) propel 
10- To be a soldier, you need to be strong and in good ……… . 

1) upshot 2) vicinity 3) health 4) chagrin 
 

Part B: Cloze Test 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each 

space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

Canada’s vast Arctic region is …11…. . Indians and Eskimos …12…there for thousands of years, and 

today they make up nearly half of the region’s population. Most of the other people of the Canadian 

Arctic are traders, miners, and members of the armed forces and the Royal Canadian Mounted Police. 

Many Eskimos and Indians still follow their traditional occupations – fishing, hunting, and trapping. 

But in general, the old ways of life in the arctic have ended. The people live in modern houses …13… 

tents or igloos. They wear modern clothing and eat foods …14… in stores. Snowmobiles and 

motorboats have largely replaced dogsleds and kayaks …15… their principal means of transportation.  

11-  

1) extreme thin population 2) extremely thinly populated 

3) extremely thinly population 4) extreme thin populated 
12-  
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1) would have lived 2) lived  3) have lived 4) would live 
13-  

1) than in 2) albeit 3) as far as 4) where 
14-  

1) which bought 2) are bought  3) having bought 4) bought 
15-  

1) such as 2) as  3) as if 4) as such 

  

Part C: Reading comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice 
(1),(2),(3) or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 
PASSAGE 1:  
By the late nineteenth century, the focus for the engineers and builders of tunnels was beginning to 
shift from Europe to the United States and especially New York, where the rivers encircling 
Manhattan captured the imagination of tunnelers and challenged their ingenuity. The first to accept 
the challenge was a somewhat mysterious Californian named DeWitt Clinton Haskin, who turned up 
in New York in the 1870's with a proposal to tunnel through the silt under the Hudson River between 
Manhattan and Jersey City. 
Haskin eventually abandoned the risky project. But a company organized by William McAdoo 
resumed the attack in 1902, working from both directions. McAdoo’s men were forced to blast when 
they ran into an unexpected ledge of rock, but with this obstacle surmounted. the two headings met in 
1904 and McAdoo donned oilskins to become the Hudson’s first underwater bank - to - bank 
pedestrian. World' s Work magazine proudly reported in 1906 that New York could now be described 
as a body of land surrounded by tunnels Three one - way shafts beneath the Hudson and two under the 
Harlem River were already holed through; three more Hudson tubes were being built. Eight separate 
tunnels were under construction beneath the East River. 
16- According to the passage, DeWitt Clinton Haskin came from ……… .  
1) Jersey City 2) Europe 3) California 4) New York 
 
17- What does the author imply about DeWitt Clinton Haskin's background? 
1) It did not qualify him to handle explosives. 2) It was not something people knew much about. 
3) It included diverse work experiences. 4) It included many inferior projects. 
18- According to the passage, when did William McAdoo begin to work on the Hudson River 
tunnel? 
1) 1870 2) 1902 3) 1904 4) 1906 
 
19- According to the passage, the workers tunneling for William McAdoo were surprised to find 
which of the followings where they were working? 
1) Oil 2) Silt 3) Rock 4) Shafts 
20- The quotation from World' s Work magazine in line 9 introduces facts about ………. .  
1) cities that were building new tunnels to Manhattan.  
2) people' s concern eve the weakening of the city's foundation.  
3) the role of New York City in promoting engineering.  
4) the number of tunnels being built at the time.  
PASSAGE 2: 
Animals structure space; they also organize time. Cats, for example, which are nonterritorial, avoid 
each other by scheduling their movements. The purpose of structuring space and time is to organize 
and structure communication (interaction, avoidance, dominance, and so on). Through ritualized 
behaviors and various ways of marking territories, meaning is given to places and behaviors. Meaning 
is thus organized. 
Even more strongly in the case of humans, when environments are being organized, it is these four 

elements –space, meaning, communication, and time-that are being organized. That is , the 

environment can be seen as a series of relationships between things and other things, things and 
people, and between people and other people. These relationships are orderly; they have pattern and 
structure; the environment is not a random assemblage of things. These relationships are also 
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primarily, but not exclusively, spatial; objects and people are related through various degrees of 
separation in and by space.  

Such organizations can also be seen as physical expressions of domains. In fact, planning and design 

on all scales, from vast regions to furniture arrangements , can be seen as the organization of space for 

different purposes, according to different rules that reflect the needs, values, and desires of the groups 

or individuals doing the organizing. Rules also embody ideal images representing the congruence (or 

lack of it) between physical space and social, conceptual, and other kinds of space.  

21- According to the text, meaning is given to places and behaviors through …….. . 

1) organization of space  2) structuring space and time 

3) ritualized behaviors   4) structuring communication  

22- Environmnet may be viewed as a chain of orderly relationship that has ……. . 

1) various degrees   2) physical and social space 

3) different purposes  4) pattern and structure  

23- It is stated in the text that most animals try to avoid  each other by ……. . 

1) scheduling their movements  2) running to a far distant   

3) hiding in a place   4) walking away   

24- The term "congruence" actually refers to:  

1) a large formal meeting  

2) being appropriate in a particular situation  

3) being not appropriate in a special condition  

4) permission to do sth, especially given by sb in authority  

25- Based on the definition made in the sentence, ritualize is ………….. .  

1) to do sth in different ways or patterns  2) to do sth in the same way or pattern every time 

3) to perform a ceremony 4) to schedule a plan 

PASSAGE 3: 

The clearest distinction is between urbanization, the process of growth of the urban population in a 

society, and urbanism, the way of life of urban dwellers. 

Nearly half (47.8 per cent in 2001) of the world’s population now lives in urban areas; the figures 

vary from 31.2% to 52.8% and 77.8% in low-, middle- and high-income countries. In Europe and 

North America, after an early phase of small-scale rural industrialization, capitalist industrialization 

and urbanization have typically gone hand in hand. Cities became the places in which capital and 

hence labour were concentrated and Marx rightly foresaw that this would encourage workers to 

combine. Later in the twentieth century the economics of location changed and de-urbanization 

emerged in many advanced capitalist societies. This was partly driven by employer preferences as 

motorway networks lessened the advantages of cities, and partly due to households’ residential 

preferences. As manufacturing goods are increasingly imported and the demand for services has risen, 

the ‘post-industrial city’ has emerged, and writers have distinguished between cities based on their 

economic functions: from the ‘world city’ (which houses the multinational and financial headquarters) 

to retirement towns. Recently Patrick Le Galès has suggested a contrast between the (Western) 

‘European city’ and the US city based on their different histories and traditions of state intervention. 

In Third World countries urbanization is not so closely linked with industrialization. Based on the 

assumption that the West offered the model for successful ‘modernization’, the term 

‘overurbanization’ referred to the fact that Third World cities typically had larger urban populations 

than was ‘warranted’ by their level of industrial employment. 

26-What does the passage mainly discuss? 

1) Urbanism as a way of life and differences between it and urbanization. 

2) De-urbanization and overurbanization. 

3) Urbanization. 

4) Urbanization and modernization. 

27- According to the passage, urbanism is the way of life in which urban dwellers ………. it. 

1) adopt 2) abate 3) appreciate 4) attend 

28- One can infer from the passage that ……… 
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1) the population of Third World cities generally is more than theirs technical resources. 

2) in Third World countries urbanization is based on the model of Western modernization. 

3) marx invited workers to combine and fight with capital concentration. 

4) post-industrial city, world city and European city are generally seen as synonymous with each other 

by writers. 

29- The verb "foresaw" in the second paragraph could be replaced by ………. . 

1) anticipated 2) postponed 3) declared 4) interfered 

30- What does the pronoun “theirs” in the third paragraph refer to? 

1) Third World countries 2) Third World cities 

3) urban populations 4) level of industrial employment 

 ن مباحث عمومی شهرسازی ایرا

 کدام گزینه از معایب سیستم آبرسانی شاخه ای به شمار نمی رود؟-31

 (راکد ماندن آب در نقاط کور و عدم استفاده۲ ناکارآمد در زمان شکستگی و خرابی(۱

 (حرکت آب همراه با افت فشار همراه است ۴ (گران بودن و مقرون به صرفه نبودن۳

 (فاضالب به شمار نمی رود؟ کدام گزینه از محاسن سامانه مشترک)ترکیبی-32

 (هزينه باالی لوله گذاری ۲ امکان پايین گرفتگی لوله ها  (۱

 (مخارج قابل قبول تعمیر و نگهداری۴ (رقیق شدن فاضالب و کاهش بوی نامطبوع۳

 در کدام یک از الگوهای شبکه فاضالب لوله اصلی کمترین فاصله را تا محل ریزش به ویژه رودخانه طبیعی دارد؟ -33

 بادبزنی (۴ ( ناحیه ای ۳ ( عمودی ۲ شعاعی ( ۱

 کدام یک از الگوهای شبکه فاضالب حالت پیشرفته الگوی عمودی است؟ -34

 بادبزنی (۴ تقاطعی( ۳ ( عمودی ۲ شعاعی ( ۱

 کدام یک از گزینه های زیر ویژگی زیرساخت های شهری را به درستی بیان نکرده است؟ -35

 ه های نفوذ جغرافیايی و محدوديت های مکانی خاص سرويس دهی می کنند. (برخی از زيرساخت ها فراتر از حوز۱

 (زيرساخت های شهر در مقايسه با تجهیزات روبنايی،عناصری هستند که برای ماندگاری زندگی جمعی شهری الزامی نمی باشند. ۲

 ه عامل رفع احتیاجات ديگر نیز هستند. (زيرساخت های شهری نه تنها برای رفع احتیاجات همگانی روزمره مورد نیاز می باشند بلک۳

 (غالبا سرويس دهی به استفاده کنندگان که جدا از شبکه قرار دارند بدون قطع پیوستگی فیزيکی شبکه صورت می گیرد. ۴

 کدام یک از گزینه های زیر درست می باشد؟-36

 ند برتر هستند نسبت به آب های رمینی(آب های زيرزمینی به دلیل اينکه معموال آلوده نمی شوند و کمتر تبخیر می شو۱

 (آب های زمینی به دلیل اينکه معموال آلوده نمی شوند و کمتر تبخیر می شوند برتر هستند نسبت به آب های زير زمینی۲

 (آب های زمینی و زير زمینی به دلیل آلوده نشدن با هم يکسان می باشند ۳

 می باشند. (آب های زمینی و زير زمینی با هم قابل مقايسه ن۴

 موضوع شبکه آبرسانی تهران برای اولین بار با چه عنوانی مطرح شد؟-37

 (آلودگی آب و افزايش جمعیت ۲ افزايش جمعیت و کمبود آب (۱

 (افزايش جمعیت و کمبود آب و آلودگی آن ۴ (کمبود آب و آلودگی آب  ۳

 بیشترین هدر رفت آب در شبکه شهری مربوط به کدام مورد می شود؟ -38

 (تصفیه خانه ۲ مصرف نادرست (۱
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 (کشاورزی ۴ (کهنه بودن خطوط توزيع۳

 در کدام گزارش مطرح شد و رویکرد اصلی آن چه بود؟ "محدودیت رشد"-39

 در نظر گرفتن محدوديت های آب و شرايط جغرافیا-(ريو۱

 جلوگیری از رشد بی رويه اقتصادی و به تعادل رساندن جهانی-(کلوپ رم ۲

 لوگیری از رشد بی رويه اقتصادی و به تعادل رساندن جهانیج-(آينده مشترک ما۳

 در نظر گرفتن نیازهای نسل آينده-۲(هبیتات۴

 کدام یک از موارد زیر جز اصل کلیدی توسعه پایدار به شمار می رود؟ -40

 خودمداری -سلسله مراتبی-بلند مدت مداری -(آينده نگری ۱

 جغرافیا مداری-ل نگر ک-مفهوم گرايی-مقید به محدوديت ها -(آينده نگری ۲

 مشارکت-مفهوم گرايی-مقید به محدوديت ها-آينده نگری-(سیاسی مداری ۳

 سلسله مراتبی -خود مدار -خاتم گرا-کل گرا-(سیاسی مداری ۴

 مهم ترین کارکرد پایدار مداری شهرسازان چیست؟ -41

 بینش سیاسی (۴ ( هدايت سازمانی۳ ( مديريت نظارت ۲ رهیافت میان رشته ای ( ۱

 جزئیات ویژه ای که ساختار و نحوه اجرای هر برنامه محلی را متمایز می کند کدام است؟ -42

 تمام موارد (۴ ( سطح تعهد عمومی ۳ ( شرايط سیاسی ۲ ساختار حکومت محلی ( ۱

 فرایند پایداری از چه دسته هایی تشکیل می شود؟ -43

 (آينده نگری/تحقق پذيری/نظافت۲ مشارکت/نظافت/آينده نگری (۱

 (مشارکت/اجرا/نظارت ۴ يجاد زيرساخت/تحقق پذيری/پايش(ا۳

 کدام یک از گزینه های زیر نادرست می باشد؟ -44

 (هر طرح برنامه ای است که در مدار و محور خالقیت شکل گرفته باشد ۱

 (طرح بر ساماندهی و ارتقا ابعاد کیفی محیط نظر دارد ۲

 می شود. (يک سازه برای ساختن يا ايجاد يک بنا،طرح محسوب  ۳

 (طرح برنامه ای برآمده از اراده جمعی و همه شمول و تقدير آمیز است. ۴

 تعریف زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟ -45

تبدیل دیدگاه های مردم  به مفاهیمی که در شاخه های دانشی توسعه،لباس معنی داری به تن نماید و با هنجارها و اصول کلی "

 "توسعه هم زبانی پیدا می کند.

 تمام موارد (۴ ( هدف عملیاتی ۳ ( هدف کالن۲ ( چشم انداز۱

 کدام گزینه از جمله دیدگاه ها و منافع بلندمدت برنامه ریزی پایدار نمی باشد؟  -46

 (حذف مقررات و انتظارات دست و پا گیر توسعه متداول ۱

 (تاکید بر رويکردهای متک ر در مسیر سازندگی پايدار۲

 راکنده و هدايت آنها در مسیر سازندگی پايدار(بازنگری برنامه های پ۳

 (هیچ کدام ۴

کدام یک از باهمستان های زیر پیوند میان عمل گرایی اجتماعی و محیط علمی را به عنوان برنامه ابتکاری توسعه پایدار خود  -47

 قرار داده اند؟
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 يج ماساچوستکمبر(۴ ( چاتانوگا ايالت تنسی ۳ ( سانتامونیکا کالیفرنیا ۲ سیاتل واشنگتن( ۱

 تدوین شده است؟ "برنامه سازندگی سبز"در کدام شهر،یک  -48

 سیوانو(۴ ( کوريچیبا ۳ ( تاکسون آريزونا ۲ آستین تگزاس ( ۱

 کدام مولفه از ارکان شهر سالم نمی باشد؟-49

 (سالمت به چیزی بیش از درمان پزشکی نیازمند است. ۱

 دهای زندگی (حمايت متقابل مردم از يکديگر برای تحقق عملکر۲

 (بهبود رفاه اجتماعی،افزايش سالمت عمومی و حذف اتومبیل از شهر ۳

 (صلح،آموزش،غذا،درآمد،اکوسیستم،منبع پايدار و عدالت اجتماعی۴

 مهم ترین عامل موثر بر توسعه با تراکم کم یا پراکنده کدام مورد است؟-50

 تماعی تنوع اج(۴ ( منطقه بندی کاربری ۳ ( الگوی سکونت۲ ( اتومبیل ۱

 ایده کمربند سبز نخستین بار در کدام طرح توسعه  شهری به کار گرفته شد؟ -51

 (طرح جامع پاريس ۴ ( طرح جامع لندن بزرگ ۳ ( طرح جامع دترويت۲ (طرح جامع آمستردام ۱

 کدام گزینه در خصوص اراضی قهوه ای صحیح نمی باشد؟-52

 ای خطرات آلودگی شناخته شده اند. (پهنه هايی هستند که به عنوان امالک متروکه و دار۱

 (اين پهنه ها بیشتر در شهرهای مرکزی و مناطق صنعتی قديمی يافت می شوند. ۲

 (استفاده مجدد از اين پهنه ها به دلیل آلودگی به مواد سمی زيان آور است. ۳

 گردد. (استفاده مجدد از اراضی قهوه ای می تواند منجر به کاهش تهديد توسعه شهری در کشتزارها ۴

 کدام گزینه در ارتباط با نظریات توماس مالتوس  در مورد مسائل جمعیتی صحیح نمی باشد؟ -53

 (مقاله ضوابط جمعیت وی بحث قابل توجهی را درباره اهمیت جمعیت در آينده جهان به همراه آورد. ۱

 (وی به وسیله تعالیم دينی عواقب رشد جمعیت را توجیه نمود. ۲

 ه طبقه کارگر مارکس تکمیل  کننده نظر مالتوس بوده است. (طبق گفته فاستر ايد۳

 (بر مبنای نظريه جمعیت مالتوس،ايالت متحده آمريکا آغاز به جمع آوری اطالعات جامع جمعیت نمود. ۴

 کاهش نرخ تولد از اواسط سده هجدهم با چه عاملی ارتباط پیدا می کند؟-54

 ها ی پزشکی (پیشرفت  ۲ نرخ بیشتر شهرنشینی و کنترل جمعیت(۱

 (سیاست های جمعیتی۴ (محرک های اقتصادی۳

 ریشه عدالت زیست محیطی در کجاست؟ -55

 (آفريقا ۴ ( آسیا ۳ ( آمريکا ۲ اروپا (۱

 برای سنجش میزان یکپارچگی اقتصادی،اجتماعی در مجموعه های میانی و بزرگ از چه روشی استفاده می شود؟-56

 عت و خدمات شهر مرکزی (ضريب مکانی صن۲ ضريب عملکردی منطقه (۱

 (ضريب مکانی صنعت،کشاورزی شهر مرکزی ۴ (ضريب عملکردی صنعت ۳

بر اساس کدام ماده قانونی مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهرها یا حریم باید جهت هر اقدام عمرانی یا تفکیک  -57

 اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند؟ 

 قانون شهرداری  ۱۰۰(ماده۲ شهرداری  قانون ۹۹ماده(۱

 قانون شهرداری  ۲۳(ماده ۴ قانون شهرداری  ۱۰۱(ماده۳
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 کدام گزینه از اهداف کالن پارادایم برنامه ریزی راهبردی نمی باشد؟-58

 (اعتالی کیفیت محیط زندگی ۲ توسعه پايدار شهری (۱

 (تامین منافع عمومی ۴ (کارايی شهری و کارکردگرايی ۳

هزار نفر،در شهرهای    100قانون تفویض اختیار شورایعالی در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع زیر  به موجب-59

 مرکز شهرستان حضور.......الزامی است. 

 (نماينده شورايعالی ۴ شورای شهرستان  (ريس۳ ( نماينده مجلس ۲ فرماندار (۱

 کدام گزینه از اصول الزم االجرا در طرح های جامع نمی باشد؟ -60

 برابر محدوده  ۳-۵(توجه به قانون محدوده و حريم و رعايت سطح حريم به میزان ۱

 درصد تراکم جمعیتی پیشنهادی نسبت به طرح قبلی ۲۰(توجه به افزابش حداقل ۲

 (توجه به راهبردها و اسناد فرادست ۳

 (توجه به ظرفیت منابع آب شهر و سطح و سطوح سرانه های دستگاه ها ۴

 ای و مدیریت شهرییزی شهری، منطقهرمبانی نظری برنامه

 مطرح شده است؟ ری از تحوالت ز کی اصطالح »جنگ بر سر مکان«، بر اثر کدام  -61

 شهرها  نیشدن و رقابت ب ی( جهان۲ يی و روستا یشهر ی( رقابت سکونت گاهها۱

 ی ساخت و ساز در مناطق شهر  یشرکت ها شي افزا (۴ بزرگ  یدر شهرها  یمسکون ی( کمبود اراض۳

 د؟یآ  یسوم« به شمار م یکارنو جزء »مکانها دیاز د  ر،یز یاز فضاها  کیکدام  -62

 ( کارخانه ۴ ( کافه ۳ ( خانه ۲ ( اداره ۱

 یابد؟ عرصه خصوصی در کدام سطح، تجسمی سخت و قابل لمس می  -63

 (در سطح اتاق ۲ (در سطح ملک خصوصی ۱

 ی، بدنی، ملکی (در تمام سطوح ذهن۴ (در تمام سطوح باالتر از ملک خصوصی۳

   غنای حسی ........ . با افزایش شمار عناصر شاخص در نما،  -64

 يابد.( کاهش می ۲ يابد. ( افزايش می ۱

 ( الزاماً ارتباطی بین آنها وجود ندارد. ۴ يابد. ( تا حدی افزايش و سپس کاهش می۳

 گرا کدام است؟جمعیت محلی -65

 ( جمعیتی که به محله تعلق خاطر دارند۱

 ( کسانی که محل کار و سکونتشان در يک محله است. ۲

 جمعیتی که وابستگی بیشتری به امکانات محله دارند.  (۳

 کسانی که سرزندگی محله برايشان از اهمیت بااليی برخوردار است.  (۴

 کدام یک از گزینه های زیر در مورد مرکز محله صحیح نمی باشد؟ -66

 ه يا پارک باشد  ( مرکز محله می تواند يک مدرس۱

 ( مرکز محله برای دسترسی بهتر میبايست در مرکز فیزيکی محله طراحی می شود۲

 مرکز محله می تواند از زمین های دولتی يا حوزه های تجاری باشد  (۳

 مرکز محله می تواند به صورت کانونی يا نقطه و يا خطی باشد (۴
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 ترین نقد آلن جیکوبز و دونالد اپلیارد بر کنگره سیام و جنبش باغشهر دانست؟  کدام یک از گزینه های زیر را می توان مهم -67

 ( در نظر نگرفتن جامعه در تحقیقات و پروژه ها۱

 ( دامن زدن به بحران هويت شهرها ۲

 ( عدم توجه به ابعاد فرهنگی و بومی۳

 ( عدم توجه به حضور مردم در خیابان ها۴

 خواه، همبستگی نزدیکی دارد؟ریزی عدالتی با برنامهریز یک از الگوهای برنامهکدام -68

 ريزی پاسخگوبرنامه (۴ ريزی حمايتیبرنامه (۳ ريزی گام به گام ( برنامه۲ ريزی فرآيندی ( برنامه۱

 بر چه مفاهیمی استوار بود؟  "نئوپوزیتیویسم"های اولیه و اصلی مکتب فلسفی گرایش -69

 گرايی( تجربه۴ خِردگرايی( ۳ گرايی( نسبیت۲ گرايیعلم (۱

 ها چگونه است؟ بندی در نظریه سیستمشهر از نوع ساختار، نوع ارتباط و سطح -70

 پیچیده، باز، سطح زيستی (۲ باز، سطح زيستیساده، نیمه (۱

 پیچیده، باز، سطح اجتماعی  (۴ باز، سطح اجتماعی ( پیچیده، نیمه۳

 باشد؟یک از موارد زیر می ریزی و مدیریت اجتماعی کدامترین شکل برنامهاز نظر فن هایک، موثرترین و مطلوب  -71

 غیرمتمرکز و جبرگرايانه (۴ متمرکز و جبرگرايانه (۳ ( غیرمتمرکز و دموکراتیک۲ ( متمرکز و دموکراتیک ۱

ن در شهر،به ترتیب به کدام مهاجرت مردم از حوزه های روستایی به شهر برای اشتغال و تغییر در شیوه ی زندگی در اثر زیست -72

 یک از مفهومات زیر اشاره دارند؟

 شهر نشینی -(رشد شهر۲ شهرنشینی-(شهر گرايی۱

 شهر گرايی-(رشد شهر۴ شهرگرايی -(شهرنشینی۳

 کدام یک از مکاتب زیر مدعی است زندگی در شهر،حاصل رقابت در محیط طبیعی است؟ -73

 (مکتب مدرنیسم ۴ یا(مکتب کالیفرن۳ (مکتب نظم ۲ (مکتب شیکاگو۱

 نموده است؟ هیرا توص  یا هیجهت توسعه ناح لیذ  یاز شهرها کیکدام   تی تقو «ینلیراند سی»دن -74

 اقماری  (۴ ( بزرگ ۳ یانی( م۲ کوچک  (۱

 بوده است؟  یپس از جنگ دوم جهان  نیآغاز  یدر سال ها ژه یبه و  نیسرزم شیآما شگامانیاز پ  رهیز یاز کشورها  کیکدام  -75

 کاي ( آمر۴ ( آلمان ۳ ه ی( روس۲ انسه ( فر۱

 پرو رشد پایدار اقتصادی را درگرو کدام یک از عوامل زیر می دید؟ -76

 (رشد چند بخش کلیدی ۴ (تولید انبوه در منطقه ۳ ( صنايع پیش آهنگ۲ نوآوری های منطقه (۱

 ؟ میردال توسعه یا رخنه به پایین را در کدام یک از عوامل زیر جستجو می کند  -77

 (از طريق ساخت شهرهای میانی ۲ (ايجاد شرايط نوآوری در منطقه ۱

 (از طريق دخالت دولت ۴ (توجه به صنايع پیش آهنگی۳

تقسیم بند ی های منتج از منشور آتن )سکونت ،تفریح،حمل ونقل،و کار( موجب کدام یک از تفرق های شهرو منطقه خواهد   -78

 شد؟

 (تفرق بصری ۲ (تفرق عملکردی ۱

 (تفرق اجنماعی ۴ رق کالبدی (تف۳

 مدیریت شهری یکپارچه، پاسخ به کدام چالش زیر است؟  -79
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 ( تفرق سیاسی، حکومتی۴( تفرق عملکردی             ۳( تفکر کالبدی                  ۲( تفرق منابع                   ۱

 شود؟ می ترین شکل دموکراسی پیادههای مدیریت شهری ناب یک از مدلدر کدام -80

 شهردار  -(شورا ۴ ( کمیسیونی۳ ( گردهمايی شهری باز/ نماينده ۲ مدير شهر   -( شورا ۱

 اولین نظریه ای که به طور مشخص به مسئله مکانیابی خانوارها در شهر توجه داشت از سوی چه کسی مطرح شد ؟  -81

 (پاترک گدس ۴ ( ارنست برگس ۳ ( هومرهويت ۲ ( ويلیام آلونسو ۱

 کدام مورد است؟   هیعمدتا بر پا ،ی ابیمکان   یها هینظر  -82

 دارند.  یعملکرد مکان مرکز لیتمرکز بر تحل (۱

 مصرف  یمناطق اقتصاد یبر سطوح عملکرد  دی( تأک۲

 یانسان اقتصاد هي بر نظر یمبتن یاقتصاد افتی( ره۳

 ی نقاط مرکز  یخدمات در سطوح عملکرد  یبر تفاوت عملکرد عرضه و تقاضا دیتأک (۴

ای معین از واقعیت  ها است که برای شناخت و توضیح عرصهای سازمان یافته از مقوالت، اصول و گذاره................ مجموعه  -83

 رود.و یا تغییر و اصالح آن به کار می

 هدف  (۴ فرضیه  (۳ ( پارادايم ۲ ( نظريه ۱

 ؟ در چیست  بخشی  ریزیبا برنامه ،  فضایی  ریزیبرنامه  تفاوت  -84

  جمعیتی توزيع و بررسی  مکان مسئله به  ( پرداختن ۲ و اشتغال جمعیت  مسئله به  ( پرداختن ۱

  طبیعی از امکانات بهینه وری بهره  مسئله به  ( پرداختن ۴ اقتصادی منابع توزيع مسئله به  ( پرداختن ۳

 رفت؟ ی صورت پذ ی کشور، چه کوشش یدر برنامه پنجم عمران  یمتمرکز و منطقه ا ریغ یز ینظام برنامه ر یجهت برقرار -85

 متعادل استانها  ی( توسعه اقتصاد۲ یمنابع محل ز ی( تجه۱

 کشور  یدفاتر برنامه و بودجه در استانها ل یتشک (۴ یهایخاص ناح یبرنامه ها ی( اجرا۳

 می داند.کوین لینچ کدام یک از گزینه های زیر را از اجزا کلیدی نظریه خوب شهری   -86

 (اختالط کاربری ۴ (دسترسی۳ (خوانايی۲ (نفوذپذيری ۱

 به چه صورت میباشد ؟   DEMانتخاب شهردار درسیستم  -87

 به صورت غیر مستقیم توسط مديران شهری ( ۲ به صورت مستقیم توسط مردم ( ۱

 فعانبصورت غیر مستقیم توسط مسئوالن و ذين (۴ به صورت مستقیم توسط مسئوالن و ذينفعان ( ۳

بر اساس سند توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی در ایران کدامک یک از موارد زیر از ویژگی های غالب این نوع   -88

 سکونت گاه ها می باشد؟

 (گسست عملکردی  و پیوستگی کالبدی با شهر اصلی۲ (پیوستگی عملکردی و گسست کالبدی از شهر اصلی ۱

 (گسست عملکردی و گسست کالبدی از شهر اصلی ۴ البدی با شهر اصلی (پیوستگی عملکردی و پیوستگی ک۳

 کدام است؟   یو جهان خصوص یجهان عموم نیمرز ب   نیاول -89

 سازد  یجدا م یرونیبدن انسان است که باطن فرد را از جهان ب (۱

 کند.   یجدا م یرا از جهان عموم یخانواده است که جهان خصوص طی( مح۲

 است.  یها جهان عموم  یکاربر هیو بق یهان خصوص ج یمسکون ی( واحدها۳

 است.   یجهان عموم ري اب یها و اراض  دان یو رامها، م ی جهان خصوص نیو قطعات مختلف زم ناي ري سطوح ز (۴

 نشینی در ایاالت متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم چه بود؟ یکی از دالیل رشد حومه -90
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 ريم خصوصی (تالش طبقه متوسط برای دستیابی به ح۱

 قیمت درآمد برای دسترسی به مساکن ارزانی فقیر و کم(تالش طبقه۲

 (تالش طبقه ثروتمند برای دستیابی به فضاهای عمومی و باز ۳

 گزينی از طبقات مرفه درآمد برای جدايی(تالش طبقه فقیر و کم۴

 

   تاریخ شهر و شهرسازی 

شناسی معماری ایرانی« آگاهانه واژه سبک را بدده کددار  شمسی در مقاله »سبک   1347ر سال  کدام یک از اندیشمندان زیر نخستین بار د   -۹۱

 برده است؟ 
 ( بحرينی  ۴ ( پیرنیا۳ ( فالمکی ۲ ( حبیبی ۱

 میدان امیر چخماق و میدان شاه طهماسب در کدام شهر ایران قرار دارند؟ -۹۲
 تبريز( ۴ شیراز( ۳ اصفهان( ۲ يزد( ۱

 های زیر با تحوالت دوران رنسانس قابل مقایسه است؟ونی کدام یک از دورهگیری و دگرگشکل -۹۳
 ( سلجوقیان۴ ( ايلخانان۳ ( سامانیان۲ ( صفويان ۱

 علت اصلی تخریب حصار طهماسبی شهر تهران در زمان قاجار چه بوده است؟ -۹۴
 ه شهرافزايش جمعیت و توسع( ۲ گیری امنیت نسبی و عدم نیاز به حصاربه علت شکل( ۱

 جهت ايجاد امکانات جديد در حصار از جمله استفاده از توپ ( ۴ نامناسب بودن حصار قديمی جهت دفاع( ۳

 باشد؟این جمله توصیف کدام میدان در ایران از مادام دیوالفوا می -۹۵

ند از حیث وسعت و زیبایی و »... به سادگی برای من مکشوف است که در دنیای متمدن امروز هیچ گونه بنایی وجود ندارد که بتوا

 تقارن عمارات شایسته مقایسه با این میدان باشد ...«
 میدان امیر چخماق( ۴ میدان حسن آباد( ۳ میدان نقش جهان( ۲ میدان کهنه اصفهان( ۱

-ان میهای کبود براق، معرف کدام سبک شهرسازی در ایرکاری و پوشاندن خارج گنبدها از کاشیرنگ آب شفاف در کاشی  -۹6

 باشد؟
 سبک اصفهان ( ۴ سبک آذری( ۳ سبک رازی( ۲ سبک خراسانی( ۱

 بخش فضاهای شهری بر اساس اصول حاکم بر تفکر شهرسازی مکتب اصفهان عبارتند از:عوامل هویت -۹۷
 تقارن  مراتب هوحدت ه سلسله ( ۴ مراتب ه تباينک رت ه سلسله( ۳ وحدت ه تداوم ه تباين( ۲ ک رت ه تداوم ه تقارن( ۱

 کرد؟در کدام دوره، زمین شهری به عنوان کاالیی سودآور، جهت توسعه شهری را مشخص می -۹۸
 ( پهلوی دوم۴ ( رضاخان۳ ( فتحعلی شاه۲ ( ناصرالدين شاه۱

 دروازه دولت تهران در کدام دوره ساخته شد و علت ساخت آن چه بوده است؟ -۹۹
 ها برای مسائل دفاعی و فراردوره صفويه؛ افزايش راه( ۲ ه بیرون برای تجارتهای ارتباطی بدوره صفويه؛ افزايش راه( ۱

 ها برای مسائل دفاعی و فرار ها؛ افزايش راهدوره حکومت افغان( ۴ های ارتباطی به بیرون برای تجارتها؛ افزايش راهدوره حکومت افغان( ۳

 شام غازانی در اثر چه امری از بین رفت؟ -۱۰۰

 دستور خان مغول( ۴ ستیز محالت( ۳ ( آتشفشان۲ ( زلزله۱

 های به کارگیری مکتب اصفهان در سایر شهرهاست؟کدام مجموعه شهری زیر یکی از بارزترین نشانه -۱۰۱

 مجموعه گنجعلی خان کرمان( ۴ مجموعه ابراهیم خان کرمان( ۳ میدان حسن آباد تهران( ۲ میدان توپخانه تهران( ۱

 ای ساخته شدند؟رهای زیر در ایران قبل از اسالم به شکل دایرهیک از شهکدام -۱۰۲
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 پاسارگاد و استخر( ۲ گور و پارسه( ۱

 دارابگرد و اردشیرخوره( ۴ دارابگرد و انشان( ۳

 است؟ نادرستهای زیر در خصوص شهرهای دوره سلوکیان یک از ویژگیکدام -۱۰۳

 یس نام داشته است.اولین پايه سیر تحول سکونت در اين دوره، پول( ۱

 اند و يا نظامی.نوشهرهای ساخته شده در اين دوره يا مرکز تجاری بوده( ۲

 شهرهای اين دوره دارای عناصری چون ساختمان تجمع مردم، شورای شهر و میدان بوده ولی ارگ و بارو نداشته است.( ۳

ها استفاده شده و نقشه شهرها بر اسههاس طههرح ها و حجمپالنها و تزئینات يونانی در  از زمان سلوکوس برای ساخت شهرها از نقش(  ۴

 هیپودامیک بوده است.

 ایجاد قلعه، برج و بارو و خندق بر گرد شهرها در ایران باستان، نمادی از ............... بوده است. -۱۰۴

حس قلمرو و تعريههف مههرز (  ۱

 شهر

تضهههاد جامعهههه شههههری و ( ۲

 روستايی

 عامل دفاع و امنیت (۴ جويی شهروندانسلطه( ۳

 »خیاو« نام قدیم کدام شهر است؟-۱۰۵

 شهرمشکین ( ۴ میاندوآب( ۳ بوکان( ۲ اهر( ۱

 مسجدهای ایران است؟ منارهترین کدام مورد، قدیمی -۱۰6

 جامع ساوه( ۴ جامع زواره( ۳ عتیق اصفهان( ۲ کبیر اصفهان( ۱

 امروزی قرار دارد؟ نارنج قلعه در کدام شهر -۱۰۷

 ( سمنان۴ ( شیراز۳ ( يزد۲ نائین( ۱

در دوره اسالمی به کسانی که نوعی پلیس مخفی بوده و به طور مخفیانه و دور از چشم حاکم و مأموران محلی اخبار مهم را   -۱۰۸

 شد؟رساند، چه گفته میبه اطالع پادشاه یا وزیر اعظم می

 عسس( ۴ بريد( ۳ کالنتر( ۲ نقیب( ۱

 بندی محوطه را داشته است؟ترین شیوه شطرنجی یا شبکهره اشکانیان رایجکدام منطقه در دو -۱۰۹

 فیروزآباد( ۴ گرگان( ۳ کرمان( ۲ اصفهان( ۱

 در کدام دوره مسجد به طور کامل از داراالماره جدا شد و مفاهیم فضایی کهندژ، شارستان و ربض از نو زاده شد؟ -۱۱۰

 مانیانسا( ۴ سلجوقیان( ۳ آل بويه( ۲ بنی عباس( ۱

 های میانی به ترتیب با چه نوع شاری مواجه هستیم؟در دوره هخامنشی در سرحدات و سرزمین -۱۱۱

 های میانیحدات؛ شار کشاورزی ه بازرگانی در سرزمینشار نظامی ه کشاورزی در سر( ۱

 های میانیحدات؛ شار نظامی ه کشاورزی در سرزمینشار نظامی ه بازرگانی در سر( ۲

 های میانیحدات؛ شار نظامی ه بازرگانی در سرزمینکشاورزی ه بازرگانی در سرشار ( ۳

 های میانیحدات؛ شار کشاورزی ه بازرگانی در سرزمینشار نظامی ه بازرگانی در سر( ۴

 باشد؟سبک شهرسازی خراسانی مربوط به کدام قرن می -۱۱۲

 هجری قمری 6تا  ۴( قرن ۲ هجری قمری ۴تا  ۱قرن ( ۱

 هجری قمری ۱۱تا  ۹قرن ( ۴ هجری قمری ۹تا  6قرن ( ۳

انددد. در ایددن خصددوص مشخصه شهرهای خودفرمان را داشددته  5از دیدگاه ماکس وبر، شهرهای ایرانی تنها دو مشخصه از    -۱۱۳

 است؟ نادرستیک از موارد زیر کدام
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 اند.هايی است که شهرهای ايرانی داشتهدارا بودن برج و بارو، از مشخصه( ۱

 نظامی آنها بوده است. -ها، نقش اداریمهمترين ويژگی محوطه درون باروی سکونتگاه( ۲

 ای يا مردمی را در پی داشته است.های خودفرمان حرفهها و تأمین امنیت برای رشد انجمنحضور حکومت در مراکز سکونتگاه( ۳

 شده و موجود مستقلی نبوده است.افول می شهر در ايران، درست بر خالف اروپا، همگام با حکومت مرکزی دچار( ۴

 است؟ نادرستیک از موارد زیر در خصوص شرایط اقلیمی ایران زمین کدام -۱۱۴

 های آن امکان داشته است.ای در واحههای عظیم کوهستانی و تا اندازهيک جانشینی تنها در دره و شکاف( ۱

 و ... به ايران وجود مراتع بسیار بوده است. مهاجرت اقوام موسوم به آريايی، عرب، ترک، تاتار( ۲

 به علت وجود شرايط اقلیمی بسیار مناسب، کشاورزی در اين منطقه رونق بسیاری داشته است.( ۳

 باشند.های باال همه موارد ذکر شده در مورد شرايط اقلیمی ايران درست میدر گزينه( ۴

 نه بوده است؟بافت شهر نیشابور در دوره پیش از اسالم چگو -۱۱۵

 شعاعی( ۴ شطرنجی( ۳ خطی( ۲ ایدايره( ۱

 ریزی ها و فنون برنامهآمار و روش

 باشد، در این صورت مجموع مربعات انحرافات از میانگین کدام است؟ می  2تایی دارای انحراف معیار ای ده نمونه  -۱۱6

۱ )۴۰ ۲ )۳6 ۳ )۳۵ ۴) ۳۰ 

برآورد نرخ رشد با اطمینان  -۱۱۷ با دقت   % 1و خطای برآوردی  %95برای  بهترین و  تا  ترین نرخ رشد  چه تعداد نمونه الزم است 

 بدست آید؟ 

۱ )۹۰۰۰ ۲ )۸۰۰۰ ۳ )۱۰۰۰۰ ۴) ۱۱۰۰۰ 

    

 برابر کنیم و بقیه عوامل ثابت باشد، طول فاصله اطمینان برای میانگین چند برابر خواهد شد؟ 16اگر حجم نمونه را   -۱۱۸

۱ )۲   ۲  )
1

4
  ۳  )

1

2
 ۴) ۴   

اشند،  از دو جامعه مستقل با واریانس برابر ب   n2ای به حجم میانگین نمونه   X2و  n1ای به حجممیانگین نمونه   X1فرض کنید  -۱۱۹

)Varمقدار  X X )−1 24  برابر با کدام گزینه است؟  3

۱  )( )
n n

 −2

1 2

4 3 ۲  )( )
n n

 −2

1 2

16 9 

)  (۴ داريم.  X2و  X1نیاز به کوواريانس ( ۳ )
n n

 +2

1 2

16 9 

 کنیم. انحراف معیار توزیع میانگین نمونه کدام است؟تایی انتخاب می   16ای ، نمونه 6عضوی با واریانس  97از یک جامعه   -۱۲۰

۱  )/ 6525 ۲  )/5675 ۳  )/5625 ۴)  / 6575 

نمره است. اندازه نمونه چقدر انتخاب شود تا میانگین رشد کاری کارمندان با دقت    10انحراف معیار رشد کاری کارمندان  -۱۲۱

 درصدی قرار گیرد؟  5نمره در سطح خطای  2برآورد 

۱ )۸۲ ۲ )۹۱ ۳ )۸6 ۴) ۹6 

شف  بیمحاسبه شده است. بنابر قانون چی   9و    72پذیری کارکنان یک سازمان به ترتیب  میانگین و واریانس نمرات مسئولیت   -۱۲۲

  ( قرار دارد؟67و  77حداقل چند درصد نمرات کارکنان دربازه )
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۱ )۵۴ ۲ )6۴ ۳ )۷۳ ۴) ۸۴ 

جامعه   -۱۲۳ یک  معیار  آن  10انحراف  برآورد  خطای  میزان  فاصله    2.05و  تشکیل  جهت  الزم  نمونه  تعداد  حداقل  است. 

P(Z)درصد برای میانگین، کدام است؟9اطمینان  / ) / ) − =1 64 5  

۱ )6۴ ۲ )۸۱ ۳  )5 ۴) ۵6 

نسبت کاالی معیوب باشد و در یک نمونه    شود. اگر در میان تولیدات یک کارخانه معموالً تعدادی کاالی معیوب یافت می  -۱۲۴

Z)/برابر با کدام گزینه است؟ برای     %95ود باشد یک فاصله اطمینانکاالی معیوب موج  6تایی  36 Z )
−

= 975
1

2

2 

۱  )
1 1

5
6 18

 ۲  )
1 1 5

6 18 6
 ۳  )

5 1
5

6 18
 ۴)  

5 1 5

6 18 6
 

شود،    1.5تایی انتخاب کنیم، احتمال آنکه میانگین جامعه حداکثر  10ای تصادفیباشد. اگر نمونه می  1.49نای میانگیدر جامعه   -۱۲۵

/چقدر است اگر بدانیم انحراف معیار جامعه  است؟  4

 ۱( ۲ ( صفر ۱

۳  )/95 ۴  )/ 68 

 صحیح است؟ کدام گزینه  -۱۲6

۱  )
(n )

nS



2

2
2

2
 ۲  )(n )

(n )S
−

−




2
2

12

1 

۳  )nS
N( , )



2

2
1 ۴  )(n )S

N( , )
−

 


2
2

2

1 

E(X)یک متغیر تصادفی پیوسته باشد که در آن   Xاگر   -۱۲۷ = E(Xو   2 ) =2 )Pشف بی باشد، طبق نامساوی چی  5 X ) 8 

 چقدر است؟

( حداقل ۱
1

9
( حداک ر ۲ 

1

9
 

( حداقل ۳
1

64
( حداک ر ۴ 

1

64
 

 

کنید   -۱۲۸ E(x)فرض  = E(xو  3 ) =2 چی   13 نامساوی  طبق  مقدار بیباشد،  برای  کران  بهترین  )Pشف  x )−  2 چقدر    8

 است؟ 

۱  )
13

25
 ۲  )

4

25
 

۳  )
3

25
 ۴  )

21

25
 

ساعت    100ساعت در جامعه دوم انحراف معیار  200ساعت و انحراف معیار  1400میانگین جامعه اول  Bو   Aدر دو جامعه   -۱۲۹

 تایی از این جوامع کدام است؟  125های دو نمونهساعت است، در این صورت انحراف معیار تفاضل میانگین  1200و میانگین 

۱ )۴۰۰ ۲ )۳۲۰ 

۳ )۴۰ ۴ )۲۰ 

معیار نمونه   -۱۳۰ انحراف  از ده عدد دارای  8/ای  انحراف معیار    756 اعداد جامعه اصلی را تشکیل دهند،  این  اکنون  است. اگر 

 جامعه چقدر است؟

۱  )/8 31 ۲  )/7 8 

۳  )/8 7 ۴  )/9 23 



 

 

185 

1اگر حجم نمونه به   -۱۳۱

4
 تقلیل یابد، طول فاصله اطمینان برای میانگین ......... .  

 شودبرابر می  ۴( در صورت عدم تغییر ديگر شرايط۱

۲  )x4  يابدبرابر افزايش می 

 شود( نصف می ۳

 شود، دو برابر می xر انحراف معیار نمونه( در صورت عدم تغیی۴

 

نفر پسر باشددند. یددک فاصددله    36تایی از دانشجویان مدیریت در یک دانشگاه    100اساس یک نمونه تصادفیفرض کنید بر  -۱۳۲

 درصد برای نسبت پسران دانشگاهی در رشته مدیریت کدام است؟ 95اطمینان 

۱  )( / , / )75 77 ۲  )( / , / )27 45 

۳  )( / , / )63 65 ۴)  ( / , / )34 36 

دقیقه بعد حددداقل یددک نفددر وارد   5شود احتمال اینکه در  به طور متوسط در هر دو دقیقه یک نفر وارد کتابخانه مرکزی می  -۱۳۳

 کتابخانه شود برابر است با:

۱  )/e−2 5  ۲  ) 

۳  ) ۴  )/e−− 2 51 

p(zاگر    -۱۳۴ / ) / − =1 5 p(xو    25دارای توزیع نرمال با میانگین    xو    668 ) / =16 کدام   xباشد انحراف معیار    9333

 است؟

۱ )۸   ۲ )6 

۳ )۴ ۴ )۳ 

E(Xمقدار   ، باشد   زیر به شکل    و    nدارای توزیع با پارامترهای   Xفرض کنید   -۱۳۵ X)−2   کدام است؟  

۱  ) 

۲  ) 

۳  ) 

۴  ) 

x n xn
f(x) ( )

x

− 
=  −  
 

1 

                                                                

x , , , ... ,n= 1 2 
 

 

 برابر است با : 16ضریب تغییرات متغیر تصادفی پواسون با میانگین  -۱۳6

۱ )۰.۰۴ ۲ )۰.۲ ۳) ۰.۲۵ ۴) ۰.۰۱ 

 طای نوع دوم کدام یک از موارد زیر درست است ؟ در ارتباط با خطای نوع اول و خ -۱۳۷

۱ ) ۲) 

۳) ۴ )α+β  ممکن است برابر ، کوچکتر يا بزرگتر از واحد باشد 

نقطه   هکتار برای توسعه آتی یک مرکز سکونتگاهی در نظر گرفته شده است ، اگر فاصله بین دو  150قطعه زمینی به مساحت  -138

متری از   1980متری از سطح دریا قرار داشته باشد و نقطه دوم در ارتفاع   1890متر باشد و نقطه اول در ارتفاع    1600در این زمین  

 سطح دریا باشد ، شیب این قطعه زمین را محاسبه کرده و بگویید آیا برای توسعه آتی مناسب است یا خیر؟
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 و نیم درصد مناسب برای شهرسازی  ۴(حدودا ۲ هرسازی مناسب برای ش  –و نیم درصد  ۵( حدودا ۱

 نامناسب برای شهرسازی  –درصد  ۷(حدودا ۴ مناسب برای شهرسازی  –نیم درصد  ۲(حدودا ۳

مساحت این  سانتی متر مربع باشد ، 16باشد و مساحت قطعه زمینی بر روی نقشه در حدود  25000:  1اگر مقیاس نقشه ای  -139

 واقعی چقدر خواهد بود ؟ قطعه زمین در حالت

 (يک آکر ۲ هکتار   ۱۵6۲۵(   ۱

 هکتار  ۱۴(۴ هکتار  ۴۰(۳

 کدام نقشه به نمایش محدودها ، مرز ها ، مالکیت ها و خصوصیات ملک میپردازد ؟  -140

 بلوپرينتی( ۴ ايزومتريک ( ۳ کاداستری ( ۲ توپوگرافی ( ۱
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آزمون ششم سخنامه  پا  
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱

های خروجی و بازگشتی اندازه گرفته و  سنج قرار دارد، تفاوت طول موج را بین سیگنالای که داخل واحدهای سرعتريزپردازنده  

 کند. سرعت هر وسیله نقلیه را محاسبه می 

 ( معتبر کردن ه اعتبار بخشیدن ه اثبات کردن  ۲ ورد کردن ه در نظر داشتن( محاسبه کردن ه برآ۱

 ( تشديد کردن ه بدتر کردن ۴ ( به اوج رسیدن ه منجر شدن به ۳

 « صحیح است. ۳ه گزينه » ۲

 های بزرگی مانند دستیابی به نشان طالی المپیک برسند. توانند به هدف بعضی از ورزشکاران می  

 ( رقابت ه مبارزه ه مشاجره ه استدالل ۲ نشینی ب ( دفع ه تخلیه ه عق۱

 ( طبقه ه قشر ه اليه ۴ آورد ( دستیابی ه پیشرفت ه حصول ه دست۳

 « صحیح است. ۲ه گزينه » ۳

 شود. هر گروه اجتماعی در داخل خود دارای عناصر و شرايطی است که سبب بروز مشاجره می  

 سبب شدن ه باال رفتن ه( به وجود آمدن  ۲ ( تقويت کردن ه مستحکم کردن ۱

 ( ماليم کردن ه آرام کردن ه تسکین دادن۴ ( امتناع کردن ه دريغ داشتن ۳

 « صحیح است. ۴ه گزينه » ۴

 اند.پزشکان علت اين بیماری را به ويروس ناشناخته نسبت داده

( وقف کردن ه به وديعه  ۳ ( فراخواندن ه دعوت کردن ۲ ( دوام آوردن ه تحمل کردن ۱

 گذاشتن

 سبت دادن ه وابسته دانستن ( ن۴

 « صحیح است. ۱ه گزينه » ۵

 برند. فرهنگ رفتار نیست، بلکه قوانین واقعی است که مردم در تفسیر رفتار به کار می

 ( حرمت گذاشتن ه تمجید کردن ۲ ( تفسیر کردن ه توضیح دادن ۱

 ( الگو بودن ه نمونه چیزی بودن ۴ ( احترام گذاشتن ه ارج نهادن ۳

  « صحیح است. ۳ه گزينه » 6

 خواهد برای کار تقاضا دهد، بايد آن را تا قبل از جمعه انجام دهد. هر کسی که می  

 ( مبادرت کردن ه بارگیری کردن ۲ ( اختصاص دادن ه محول کردن ۱

 ( رخنه کردن ه داخل شدن ه نفوذ کردن ۴ ( درخواست کردن ه تقاضا دادن ه به کار زدن ۳

 « صحیح است. ۲ه گزينه » ۷

 اند. های راديواکتیو در حد باال را انباشته کردهای دنیا، ذخیره زيادی از زباله های هستههنیروگا

 ( انباشته شدن ه گردآوری کردن ه توده شدن ۲ ( مردن ه نابود شدن ه معدوم شدن ۱

 ( خراب کردن ه ويران کردن ۴ ( مانع شدن ه سد راه شدن ۳

  « صحیح است. ۴ه گزينه » ۸

ای اختصاص ی در تحصیل، عالقه نسبی است که به تعالیم عمومی و يا فرهنگی در مقابل تعالیم کاری و کامالً حرفه يکی از مسائل قديم

 شود.داده می 

 ( حمله کردن ه هجوم آوردن ۲ ( همانند بودن ه موافق بودن ۱

 ( کنار گذاشتن ه اختصاص دادن ه وقف کردن ۴ ( سخت انتقاد کردن ه مورد بازخواست قرار دادن ۳
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 « صحیح است. ۱ه گزينه » ۹

 ها با هم همکاری کنند. ها نیز مانند مورچه اند ای کاش آن اند و آرزو کرده ها را تحسین کرده ها دنیای بسیار منظم مورچه انسان 

 ( تحريک کردن ه شوراندن ۲ ( همکاری کردن ه معاضدت کردن ۱

 ( پیش راندن ه سوق دادن ۴ ( راه انداختن ه سبب شدن ۳

 « صحیح است. ۳نه »ه گزي ۱۰

 . برای سرباز شدن، الزم است قوی و در وضعیت سالمتی خوبی باشی )وضع جسمانی خوبی داشته باشی( 

 ( مجاورت ه همسايگی ه نزديکی ۲ ( پیامد ه نتیجه۱

 ( حسرت ه دلخوری ه سرافکندگی ۴ ( سالمتی ه وضع ه بنیه ه مزاج ۳

 ترجمه متن: 

پوستان و اسکیموها در آنجا زندگی کانادا بسیار کم جمعیت است. هزاران سال است که سرخ منطقه پهناور شمالگانی )قطب شمال( 

چیان، دهند. ديگر مردمان منطقه شمالی کانادا را بیشتر تجار، معدن کنند و امروزه نزديک به نیمی از جمعیت اين منطقه را تشکیل می می

های سنتی خودشان را دنبال دهند. بسیاری از اسکیموها و سرخپوشان هنوز حرفه ی نظام سلطنتی کانادا تشکیل م نیروهای نظامی و سواره 

های قديمی زندگی در قطب شمال به پايان رسیده است. مردم در  گذاری. اما به طور کلی روش کنند، از جمله ماهیگیری، شکار و تلهمی

خرند.  ها میپوشند و غذايشان را از فروشگاههای به روز می اسهای يخی، لبکنند تا در چادرها و يا کلبههای مدرن زندگی می خانه

 اند.  ها به عنوان وسايل نقلیه اصلی و عمده شده ها و کاياکهای موتوری به طور قابل توجهی جايگزين سورتمه رو و قايقهای برف ماشین

 « صحیح است. ۲ه گزينه »۱۱

 به معنی )کم جمعیت( است.  thinly populatedاصطالح   

 طبق الگو داريم:  نکته:

     
extremely 

    
thinly 

    
populated 

+ +

 
 دهد. قید است و معنی )به طور کم )کم(( را می  thinlyدهد و واژه  صفت است و معنی )نازک ه الغر ه رقیق( را می  thinواژه  نکته: 

 « صحیح است. ۳ه گزينه »۱۲

for)مدت زمان     های زمان حال کامل است. ی از نشانه( يک+

 « صحیح است. ۱ه گزينه »۱۳

های  شوند. )مردم در خانههای ديگر نادرست محسوب می به معنی )از ه تا( است و با توجه به مفهوم تست و موازنه گزينه thanواژه  

 های يخی(کنند تا در چادرها و يا کلبهمی  مدرن زندگی 

 ه ه هر چند که نکه ه گرچ( با آ ۲ ( تا در ۱

 ( جايی که ه که در آنجا که ۴ ( تا آنجايی که ۳

 « صحیح است. ۴ه گزينه »۱۴

 اند. حذف شده  to beبه همراه مشتق   whichبا توجه به مفهوم تست ضمیر موصولی 

 and eat foods which are bought in stores. 

              
 « صحیح است. ۲ه گزينه »۱۵

ها به عنوان وسايل نقلیه اصلی و ها و کاياک شدند. )جايگزين سورتمه ی های ديگر نادرست محسوب مبا توجه به مفهوم تست گزينه

 اند.( عمده شده 

 طور ه از آنجا که ( به عنوان ه همان ۲ ( از قبیل ۱

 ( خود به خود ۴ ( انگار ه گويی۳
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 :  ۱متن 

ه و به خصوص نیويورک کرد. جايی که  در اواخر قرن نوزدهم، تمرکز مهندسان و سازندگان تونل شروع به تغییر از اروپا به اياالت متحد

کشید. اولین کسی که اين سازان را به تسخیر خود درآورده و نبوغ آنها را به چالش می های اطراف منتهی تخیل تونل در آن رودخانه 

احداث تونلی بین  با پیشنهادی برای ۱۸۷۰چالش را پذيرفت يک فرد نسبتاً مرموز کالیفرنیايی به نام دويت کلینتون هیسکن که در دهه  

 منهتن و شهر جرسی از بین گل و الی زير رودخانه هادسون به نیويورک آمد. 

با کار   ۱۹۰۲دهی شده بود، در سال ن هاسکین در نهايت اين پروژه پر مخاطره را رها کرد. اما شرکتی که توسط ويلیام مک آدو سازما

و برای غلبه بر موانع مجبور بودند هنگام برخورد با يک لبه غیر منتظره از  کردن از هر دو جهت حمله را از سر گرفت. کارگران مک آد

 هادسون باشد.  سنگ، آن را منفجر کند. مک آدو کت بارانی پوشید تا اولین عابر گذرگاه آبی 

ها توصیف ونل توان نیويورک را به عنوان زمینی محصور شده با تبا افتخار نوشت که اکنون می  ۱۹۰6در سال  world's workمجله 

کرد. سه محور يک طرفه در زير رودخانه هادسون و دو تا در زير رودخانه هارلم کنده شده بودند. سه تونل ديگر در هادسون در حال  

 ساخت بود. هشت تونل مجزا در زير رودخانه شرقی در دست احداث بود. 

 « صحیح است. ۳ه گزينه »۱6

 ........... بود. بر طبق متن، دويت کلینتون هسکین اهل .... 

 ( نیويورک ۴ ( کالیفرنیا۳ ( اروپا ۲ ( شهر جرسی ۱

 « صحیح است. ۲ه گزينه »۱۷

 کند؟ نويسنده درباره گذشته دويت کلینتون به چه چیزی اشاره می  

 دانستند. ( مردم چیز زيادی درباره او نمی ۲ توانست با مواد منفجره کار کند. ( او نمی ۱

 های درجه دوم زيادی داشت. ( پروژه ۴ ی داشت. های کاری متنوع( او تجربه ۳

 « صحیح است. ۲ه گزينه »۱۸

 بر طبق متن، ويلیام مک آدو چه زمانی شروع به کار بر روی تونل رودخانه هادسون کرد؟ 

۱ )۱۸۷۰ ۲ )۱۹۰۲ ۳ )۱۹۰۴ ۴ )۱۹۰6 

 « صحیح است. ۳ه گزينه »۱۹

 زده شدند؟ رد زير در محل کار خود شگفت بر طبق متن، کارگران تونل مک آدو با يافتن کدام از موا 

 ( محورها ۴ ( سنگ۳ ( گل و الی ۲  ( نفت ۱

 « صحیح است. ۴ه گزينه »۲۰

 آمده شامل چه وقايعی است؟   world's workاز مجله    ۱۲نقل قولی که در خط  

 های جديد به منهتن بودند. ( شهرهايی که در حال ساخت تونل ۱

 ای شهر  ه ( نگرانی مردم درباره تضعیف پايه۲

 ( نقش شهر نیويورک در پیشبرد مهندسی۳

 هايی که در آن زمان در حال ساخته شدن بودند. ( تعداد تونل ۴

 : 2متن 

شان از بندی حرکات ها که بدون قلمرو هستند با زمان کنند. م الً گربه دهند و همچنین زمان را تنظیم می حیوانات فضا را ساختار می

بندی فضا و زمان منظم کردن و ساختار بندی ارتباطات است )رابطه متقابل، پرهیز از يکديگر، غلبه ساختارکنند. هدف يکديگر دوری می 

شود. بدينسان  ها، به اماکن و رفتارها معنی داده می گذاری حوزه های مختلف عالمت شده و روش  ظاهرسازیو غیره(. از طريق رفتارهای 

 يابد.  معنی نظام می 
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شوند و اين چهار عنصر ه فضا، معنی، ارتباطات و زمان که منظم گردند.  ها نظم داده  ها زمانی قدرتمندتر است که محیط انسان اين مسئله در مورد  

تواند به عنوان يک سری از روابط بین چیزها و ساير چیزها، چیزها و افراد، و بین افراد و ساير افراد ديده شود. اين روابط  يعنی اينکه محیط می 

د؛ آنها الگو و ساختار دارند؛ محیط مجموعه تصادفی از چیزها نیست. همچنین اين روابط عمدتًا ولی نه منحصرًا، فضايی هستند؛ افراد و  ان منظم 

 شوند.  اشیاء با درجات مختلفی از جدايی در فضا و توسط فضا به هم مربوط می 

ها، از ريزی و طراحی در همه مقیاس ز در نظر گرفت. در واقع برنامه های فیزيکی قلمروها نیتوان به عنوان حالت هايی را میچنین نظام

ها و تواند به عنوان نظم دادن فضا برای مقاصد مختلف براساس قواعد مختلفی که نیازها، ارزش گرفته تا ترتیب اثاثیه، می نواحی وسیع

آلی را در بردارند که معرف  ند. قواعد همچنین تصاوير ايده کنند، ديده شوها يا افراد انجام دهنده نظم را منعکس می های گروه خواسته

 تناسب )يا عدم آن( بین فضای فیزيکی و اجتماعی، مفهومی يا انواع ديگر، فضاها هستند.  

 « صحیح است. ۳ه گزينه »۲۱

 شود. ها و رفتارها داده می معنی از طريق ...... به مکان 

( نظام فضا ۱ ( ساختاربندی فضا و زمان  ۲  رفتارهای آيینی ( ۳  ( ساختاربندی ارتباطات۴   

 « صحیح است. ۴ه گزينه »۲۲

 ای از روابط منظم در نظر گرفت که ......... دارد.  توان به عنوان زنجیرهمحیط را می  

( درجات مختلفی ۱ ( اهداف مختلفی  ۲  ( فضای فیزيکی و اجتماعی  ۳  ( الگو و ساختار ۴   

 « صحیح است. ۱ه گزينه »۲۳

 کنند.بیان شده است که اک ر حیوانات با ...................... از يکديگر دوری می  در متن 

شان  بندی حرکات ( با زمان ۱ ( دويدن به فاصله و مکانی دور  ۲  ( پنهان شدن در يک مکان  ۳  ( دور شدن  ۴   

 « صحیح است. ۲ه گزينه »۲۴

 در واقع به ........ اشاره دارد.  "congruence"واژه 

جلسه رسمی بزرگ  ( يک ۱  

( مناسب بودن در موقعیتی خاص ۲  

( نامناسب بودن در موقعیتی خاص که به طور ويژه۳  

( اجازه برای انجام کاری مخصوصاً که توسط شخص موثقی داده شده باشد. ۴  

 « صحیح است. ۲ه گزينه »۲۵

 به معنای ...... است.   ritualizeبراساس تعاريفی که در جمله است،  

ها و الگوهای متفاوت  دادن کاری به روش ( انجام ۱ ( انجام دادن کاری با روشی و الگويی يکسان۲   

( اجرا کردن يک مراسم ۳ ريزی يک طرح ( برنامه ۴     

 : 3متن 

 ترين تمايز، میان شهرنشینی، فرآيند افزايش جمعیت شهر در جامعه، و شهرگرايی، روش زندگی ساکنان شهر است.  روشن

درصد و   ۵۲/ ۸درصد تا  ۳۱/ ۲کنند، ارقام از ( در نواحی شهری زندگی می ۲۰۰۱درصد در سال  ۸/۴۷صف جمعیت جهان ) امروزه تقريباً ن

شدن روستاها در  درصد در کشورهايی با درآمد متوسط و باال متغیر هستند. در اروپا و آمريکای شمالی، پس از مرحله اولیه صنعتی ۸/۷۷

هايی تبديل شدند که سرمايه و در  اند. شهرها به مکان دارانه معموالً با هم برابری کرده سرمايه شدن و شهرنشینیِمقیاس کوچک، صنعتی 

بینی کرد که اين امر موجب آمیخته شدن کارگران خواهد شد. بعدها در  ها متمرکز شدند و مارکس به درستی پیشنتیجه، کارگران در آن 

 زدايی پديدار شد. داری بسیار پیشرفته، شهرنشینیامع سرمايه قرن بیست، اقتصادهای منطقه تغییر کردند و در جو
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ای از مزايای شهرها کاستند، و تا حدی نیز به دلیل ترجیحات  های جادهمحرک اين مسأله تا حدی ترجیحات کارفرماها بود، چرا که شبکه 

ی خدمات، »شهر پساصنعتی« ظهور کرده است، و  خانوارها در مورد محل سکونت بود. با افزايش ورود کاالهای تولیدی و رشد تقاضا برا

های چندملیتی و اند: از »شهر جهانی« )که ادارات مرکزیِ شرکت شان تمايز قائل شده مولفان میان شهرها بر اساس کارکردهای اقتصادی

های متفاوت از لحاظ مداخله  و سنتها ای. اخیراً پاتريک لی گالز، بر مبنای تاريخچهها جای دارند( تا شهرهای کوچکِ حاشیهمالی در آن 

 دولتی، تقابلی را میان »شهر اروپايی« )غربی( و شهر آمريکايی مطرح کرده است. 

شهرنشینی«، بر اساس اين فرض که غرب  شدن مرتبط نیست. اصطالح »بیش در کشورهای جهان سوم، شهرنشینی تا به اين حد با صنعتی 

است، به اين امر اشاره دارد که جمعیت شهرهای جهان سوم عموماً بیش از حدی است که  شدنِ« موفق عرضه کرده مدلی برای »مدرن 

 آن برآيد.  شان از عهده سطح اشتغال صنعتی

 « صحیح است. ۳ه گزينه »۲6

 مبحث اصلی متن چیست؟  

 های آن با شهرنشینی( شهرگرايی به م ابه روشی برای زندگی و تفاوت ۱

 نیشهرنشیزدايی و بیش( شهرنشینی۲

 ( شهرنشینی۳

 شدن ( شهرنشینی و مدرن ۴

 « صحیح است. ۱ه گزينه »۲۷

 بر اساس متن، شهرگرايی، روشی برای زندگی است که ساکنان شهر، آن را .......... . 

 ( رسیدن ۴ ( قدردانی کردن ۳ ( فروکش کردن ۲ ( اتخاذ کردن ۱

 « صحیح است. ۱ه گزينه »۲۸

 ..  توان استنباط کرد که ........ از متن می  

 هاست. های تکنیکی آن( جمعیت شهرهای جهان سوم عموماً بیش از حد توانايی۱

 شدنِ غربی استوار است. ( در کشورهای جهان سوم، شهرنشینی بر مدل مدرن ۲

 ( مارکس، کارگران را به ترکیب شدن و مبارزه با تمرکز سرمايه فراخواند. ۳

 دانند. شهر اروپايی را با هم مترادف می  ( نويسندگان عموماً شهر پساصنعتی، شهر جهانی، و۴

 « صحیح است. ۱ه گزينه »۲۹

 توان با .......... جايگزين کرد. « در پاراگراف دوم را می foresawفعل » 

 ( مداخله کردن ۴ ( اعالم کردن ۳ ( به تعويق انداختن۲ بینی کردن ( پیش۱

 « صحیح است. ۲» ه گزينه ۳۰

 چه چیزی اشاره دارد؟  « در پاراگراف سوم به theirsضمیر »

 ( سطح اشتغال صنعتی ۴ ( جمعیت شهری ۳ ( شهرهای جهان سوم ۲ ( کشورهای جهان سوم ۱

  پاسخنامه مباحث عمومی شهرسازی ایران  

« صحیح است. ۳گزينه » -۳۱  

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

« صحیح است. ۲گزينه » -۳۲  

ايران منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در   

« صحیح است. ۲گزينه » -۳۳  

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

« صحیح است. ۳گزينه » -۳۴  
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 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

« صحیح است. ۲گزينه » -۳۵  

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

« صحیح است. ۱گزينه » -۳6  

در ايران  منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری   

« صحیح است. ۱گزينه » -۳۷  

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

« صحیح است. ۳گزينه » -۳۸  

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران 

« صحیح است. ۲گزينه » -۳۹  

۱6صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛   

« صحیح است. ۲گزينه » -۴۰  

سازی پايدار  منبع: کوين کريزک،آيین شهر  

« صحیح است. ۳گزينه » -۴۱  

۴۲صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛   

« صحیح است. ۴گزينه » -۴۲  

۵۲صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛   

« صحیح است. ۳گزينه » -۴۳  

۵۲صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛   

« صحیح است. ۳گزينه » -۴۴  

۳صيین شهرسازی پايدار ؛ منبع: کوين کريزک،آ  

« صحیح است. ۲گزينه » -۴۵  

۵صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛   

« صحیح است. ۲گزينه » -۴6  

۴۴صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛   

« صحیح است. ۴گزينه » -۴۷  

6۴صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛   

« صحیح است. ۱گزينه » -۴۸  

۳صين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ منبع: کو  

« صحیح است. ۳گزينه » -۴۹  

 ۱۷۳منبع:علی مدرس،شهر و محیط زيست ؛ص

« صحیح است. ۱گزينه » -۵۰  

 ۱۷6منبع:علی مدرس،شهر و محیط زيست ؛ص

« صحیح است. ۲گزينه » -۵۱  

 منبع:علی مدرس،شهر و محیط زيست 
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« صحیح است. ۳گزينه » -۵۲  

 ۲۲۳ط زيست ؛صمنبع:علی مدرس،شهر و محی

« صحیح است. ۳گزينه » -۵۳  

 منبع:علی مدرس،شهر و محیط زيست 

« صحیح است. ۱گزينه » -۵۴  

 منبع:علی مدرس،شهر و محیط زيست 

« صحیح است. ۴گزينه » -۵۵  

 ۵۴منبع:علی مدرس،شهر و محیط زيست ؛ص

« صحیح است. ۲گزينه » -۵6  

 ر ايران منبع: حسین پیرزاده؛ اصالح نظام مديريت توسعه شهری د

« صحیح است. ۲گزينه » -۵۷  

 منبع: حسین پیرزاده؛ اصالح نظام مديريت توسعه شهری در ايران 

« صحیح است. ۳گزينه » -۵۸  

 منبع: حسین پیرزاده؛ اصالح نظام مديريت توسعه شهری در ايران 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۹

 منبع: حسین پیرزاده؛ اصالح نظام مديريت توسعه شهری در ايران 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۰

 منبع: حسین پیرزاده؛ اصالح نظام مديريت توسعه شهری در ايران 

 ای و مدیریت شهری ریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه پاسخنامه 

 « صحیح است. ۲گزينه » -6۱

 . ۵۱، ص  ۱۳۹۰پور و اسدی،  منبع: برک

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۲

تر زندگی عمومی درگیر شوند، نه صرفاً با فضای عمومی کالبدی، که  ها و مفاهیم گستردهبا ايده بنرجی معتقد است طراحان شهری بايد

گیرند، نه فقط در درون  اين بازتاب واقعیتی جديد است مینی بر اين که بخش بزرگی از نگی عمومی در فضاهای خصوصی شکل می

های نوع  ها و ديگر مکانفروشیها، کتابکار کوچک مانند کافههای موضوعی شرکتی، بلکه همچنین در درون فضاهای کسب و پارک

-ها با چه کسی است، از بروز تعامالت اجتماعی بین افراد پشتیبانی میی اين فضاها، گذشته از اين که مالکیت آنسوم. از نظر وی، همه

 کنند.  

 . ۹۰، ص  ۱۳۹6منبع: کارمونا و همکاران، 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۳

يابد، اما در ملک خصوصی است که تأثیر  ه مفهوم عرصه خصوصی مبدأ در ذهن فرد دارد، و به فضای شخصی بدن گسترش میاگر چ

 کند. قوی آن در آنچه مورد پذيرش جامعه است، تجلی می

 . ۷۳منبع: مدنی پور، علی؛ فضاهای عمومی و خصوصی؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۴
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يابد. البته چنانچه شمار عناصر شاخص يک معلوم افزايش يابد، غنای بصری آن سطح نیز افزايش میاگر تعداد عناصر شاخص يک سطح  

 گردد. ی غنای حسی کاسته میمعلوم از حد خاصی تجاوز نمايد، از تجربه

 . ۲۷۰و   ۲6۹منبع: بنتلی، ای ين و همکاران؛ محیطهای پاسخده؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۵

کسانی که وابستگی بیشتری به امکانات محله دارند، نظیر سالخوردگان و کم درآمدها، که وسايل حمل و نقل  گرا يعنی جمعیت محلی

های اجتماعی و اقتصادی از  دهند، ممکن است دسترسی داشتن به در مقايسه با ساير گروههمگانی را به خودروهای شخصی ترجیح می

 اهمیت بیشتری برخوردار باشد.  

 .   ۱۱۱صطفی ؛بازنمون طراحی شهری ص  منبع: بهزادفر، م

 « صحیح است.  ۲گزينه » -66

 الزامی در مرکزيت محله وجود ندارد اما در صورت مرکزيت افرادی که مرکز دسترسی آسانتری خواهند داشت بیشینه می شود.مراکز 

 میتواند از زمین های زير انتخاب گردند: 

اری،انباشتگی مسکونی چند خانواری( ب(پارک يا بوستان همگارنی به عنوان  الف(مدرسه به عنوان مرکز)شامل:مدارس،زمین های مد

مرکز)شامل:پارک ها،را های عبوری اصلی( ج(حوزه های تجاری به عنوان مرکز )شامل:زمین تجاری،راه های عبوری اصلی،حوزه های  

 ز مالیات( متراکم جمعیتی( د(مراکز جديد)شامل:زمین های همگانی يا دولتی يا زمین های معاف ا

 (۸۰-۷6منبع: )بازنمون طراحی شهری

 « صحیح است. ۴گزينه » -6۷

 . ۵۸منبع: يان گل، چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم، ص 

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۸

 . ۹6ريزی راهبردی توسعه شهری؛ ص زاده، جواد؛ برنامهمنبع: مهدی

 « صحیح است.  ۳گزينه » -6۹

يا همان حکمت می رساند  wisdomها می باشد،در حالی که سیر فرآيند نئوپوزيتیويسم ما را به   fact در پوزيتويسیم هدف رسیدن به 

 می باشد.به جدول زير توجه داشته باشید.  ۱۹6۰و برنامه ريزی بعد از   ۱۹6۰و اين فرق اساسی برنامه ريزی قبل از 

 دکارتی و پاراردايم دانش محورد -تفا وت پارادايم نیوتنی

 پارادايم دانش محور  دکارتی-م نیوتنیپاراداي 

 غیر خطی خطی 

 کنترل ناپذير کنترل پذير 

 غیرسلسله مراتبی سلسله مراتبی 

 غیرقابل پیش بینی  پیش بینی پذير 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۷۰

 . ۴۲ی شهر؛ صريزی راهبردی توسعهزاده، جواد؛ برنامهمنبع: مهدی 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷۱

افع سرسخت اصول لیبرالیسم و اقتصا بازار است و لذا مخالف برنامه ريزی متمرکز مانند آنچه در سوسیالیسم صورت  فن هايک مد

 میدانیم که بر اساس همین نظريات جنبش سبز در آلمان ،لیبرالیسم نو و سوسیال دموکراسی نوين تشکیل شدند   میگرفت میباشد .

 . ۱۴ی شهر؛, ص. ردی توسعه ريزی راهبزاده، جواد؛ برنامهمنبع: مهدی
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 « صحیح است. ۳گزينه » -۷۲ 

و منظور از    یتعدا افراد ساکن در مناطق شهر یعني  ینیتفاوت قائل شد. منظور از شهرنش دي با يیو شهرگرا ینیدو مفهوم شهرنش نبی

( مهاجرت  ۱مرحله اشاره کرد :   توان به بروز دو یم نهیزم ني در مکان شهر است. در ا یزندگ یو فرهنگ یاجتماع یامدهایپ يیشهرگرا

  ستني در اثر ز یزندگ ی وهیدر ش ریی( تغ۲و   ،یکشاورز ریغ یها و شغل ها   تیاشتغال در فعال یبه شهر برا يیروستا یمردم از حوزه ها

رحله دوم  مهم در م  یرهایمتغ یول ؛یاقتصاد  یو کارکردها  ت،یمهم در مرحله اول عبارتند از تمرکز و تراکم جمع یرهایدر شهر متغ

 .  ابدي بعد خانوار کاهش  ینیرود که با بروز شهرنش یم ال، انتظار م ی . برایارو رفت یاجتماع  - یروان راتییعبارتند از : تغ

 . ۱۳-۱۲ ص۱۳۸۷شارع پور، منبع: 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۷۳

به مردم نگاری گروه های متفاوت  اين مکتب دو کار متفاوت انجام داده است يکی نقشه کشی و طراحی بوم شناختی و ديگری  

اجتماعی در شهر شیکاگو،طبق اين مکتب روند تکاملی در شهر میتواند در يک الگو بیان گردد اين الگو از نظر ارنست برگس يک الگوی  

انسی هريس  با دواير متحدالمرکز بود،از نظر هومر هويت قطاعی،از نظر چانسی هريس و ادروارد اولمن به شکل چند هسته ای)البته چ

بعد ها به تنهايی مدل شهر حاشیه ای را ارائه می دهد؛حال اين رقابت در گروه های اجتماعی باعث ايجاد روند تکاملی تدريجی در شهر  

 می شود. 

 منبع: جامعه شناسی شارع پور. 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷۴

جدا از   يیداده است و معتقد است. اهداف توسعه روستا( را ارائه UFRD) يیو توسعه روستا یعملکرد شهر  هي نظر  ،ینلي راند سیدن

روستاها  ق،ي طر ني در مراکز شهرها قرار گرفته است. از ا یکشاورز دیمازاد تول افتي در یبرا یاصل یبازارها راي ز ست،ین یشهرها عمل

  یدولتها بخواهند در سطوح اجتماع کند چنانچه یم شنهادیپ یرو، و  ني آورند. از ا ی بدست م یخود را از مراکز شهر ازیخدمات مورد ن

عدم تمرکز و   قي مسئله از طر ني . اندي نما تي ها را تقو یگذار هي سرما يیایجغراف یپراکندگ دي . باابندي به توسعه گسترده دست  يیو فضا

و معتقد است،  کند   یم دیدر امر توسعه تأک یانیم یشهرها تي بر توجه به تقو ی و گر،ي داست. از طرف  یشهرها عمل کپارچهي  ستمیس

 کاهد.  یم یمنطقه ا   یها یو نابرابر  یدر امر مسکن، حمل و نقل. اشتغال، آلودگ یاز مشکالت یانیم یشهرها

 . ۱۳۲,  ۱۳۰، صفحه  ۱۳۷۷ ،یمظفر صراف ،یتوسعه منطقه ا یزي برنامه ر یمنبع: مبان 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۷۵

ی از عدم تعادل در توزيع فضايی جمعیت، فعالیت و خدمات بعد از جنگ جهانی تفکر آمايش سرزمین در فرانسه در ارتباط با تحلیل کم

ريزی برای بازسازی کشور بوجود آمد. کتاب »گراويه« به نام »پاريس و بیابان فرانسه« در مورد وزنه  دوم، همزمان با پیدايش تفکر برنامه

م. تأثیر مهمی در ايجاد آمايش سرزمین و تعادل   ۱۹۴۷در سال  های جغرافیايی مترتب بر آنجمعیتی و صنعتی قطب پاريس و نابرابری 

 های بجای گذاشت.  ای فعالیتمنطقه

 . ۲۴، ص  ۱۳۹۳منبع: زياری، 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۷6

نتشار ا امدیپ زیاقتصاد را به تحرک واداشته و خود ن یکه باق  دي دی م "یشاهنگیپ عي صنا"را در گرو تمرکز بر  یاقتصاد داري اپرو رشد پ

ارتباط چند رشته  ) یاقتصاد  یمجرد عملکردها یو در فضا يیایجغراف ریغ یقطب رشد مورد نظر پرو مفهوم کنیهستند. ل ینوآور

 . . ( بود شرویپ تیفعال

 منبع : برنامه ريزی منطقه ای، صرافی . 

 « صحیح است.  ۴گزينه » -۷۷
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  دي به تشد رشمنیتفاوت بر خالف ه ني با ا یکرده است، ول انیب یمتفاوت را با واژهروند رخنه به پايین  زمان با هیرشمنهم زین ردالیم

  یم  یضرور یحفظ تعادل بخش یدخالت دولت در بازار را برا جهیباور داشت و در نت "جنوب" یدر کشورها ژهي شدن به و یقطب

 .   نستدا

 منبع : برنامه ريزی منطقه ای، صرافی. 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۷۸

 ق ناشی از تفکیک کارکردی شهر است.و اين همان تفرق عملکردی است. بعد ديگر تفر 

 منبع : مديريت و حکمروايی برک پور

 « صحیح است.  ۳گزينه » -۷۹

 مدريت شهری يکپارچه: رويکرد مقابله با تفرق عملکردی 

دی درباره طیف بازيگران مطرح در  میال ۱۹۷۰رونالد مک گیل بحث درباره مديريت شهری يکپارچه را از نقل قول های ويلیامز در دهه 

فرآيند مديريت شهری آغاز می کند و در انتها به اين نتیجه می رسد که حکومت محلی يا حکومت شهری به عنوان اجرايی ترين سطح  

چگی حکومت بايد نیروی پیشراننده اصلی در مديريت شهری باشد. به گفته ی او ولیامز نخستین کسی است که موضوع و مفهوم يکپار

 میالدی مطرح کرد.   ۱۹۷۰در مديريت شهری را در اواخر دهه  

 . ۱۲۱پور، اسدی ؛ مديريت و حکمروايی شهری؛ ص منبع : برک

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۰

 معايب مزايا 

-و-شهردار 

 شورا

 شهردار ضعیف 

 سابقه طوالنی تاريخی دارد -

کردن   منتخب به دنبال برآورده یندگي نما یشورا -

 موکالن خود خواهد بود.  یازهاین

کاربرد آن در جوامع روستايی و کوچک به خوبی   

 پاسخ داده است. 

 پراکنده است.  تیقدرت و مسئول

 ی قو یفقدان رهبر -

کاربرد آن   -ممکن است منجر به   یقو یاسیخأل قدرت س -

 و کوچک به  يیدر جوامع روستا

 . انجامدیب نیماش استیو س يیگرا ارباب

 شهردار قوی 

 متمرکز   یري پذ ت یبا مسئول  یقو یهبرر-

 کند.   یم  لی و اجرا را تسه یساز استیس -

 نفر کي  یبرا في از وظا یادي حجم ز -

 )متخصص( نخواهد بود.   یحرفه ا ري مد کي شهردار  -

شورا مدير  

 شهر 

را در دست خود نگاه  یمشی شورا کنترل خط -

 . داردیم

،مسئول مديريت شهر  (یمتخصص )حرفه ا  ري مد -

 . است

 اداره خواهد شد.   یبنگاه تجار کي شهر مانند  -

 و مؤثر شهر است.  یقو یقدان رهبرف-

 ی ساز استیس  في به انجام وظا ري مد لي عدم تما -

 شود که   یمحسوب م یا بهي در شهر به عنوان غر ري مد-

 و کسب و کار خود است.  یدر زندگ شرفتیبه دنبال پ تنها

  موفق عمل کرده اریبس ی اضطرار طي در شرا - کمیسیونی

 است. 

 ساده  یساختار سازمان -

 استهایس میو مستق عي سر یاجرا  -

می   بدنه انجام کي توسط  یو قانون گذار یاسیس في وظا -

 شود. 

 ی فقدان نظارت و تعادل بخش -

و  ادارهي هايیتوانا یانتخاب قانون گذاران دارا یدگیچیپ -
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 ت ي ري مد 

 اداره کل مجموعه  فهیفرد با وظ کي نبود  -

رد همايی  گ

شهری  

باز/گردهمايی 

شهری  

 نماينده

 ی شکل دموکراس ني ناب تر -

اجازه اظهار نظر در   ی،به همه دارندگان حق رأ  -

 . دهد ی مورد نحوه اداره شهر م

 دارد.  قیعم یخي تار نهیشیپ -

   .موفق بوده است  اریکوچک بس یدر جوامع محل -

 است .  مشکل  اریدر مورد جلسات ساالنه بس یاطالع رسان-

 است.  زیهمه شهروندان چالش برانگ یاموزش کاف -

 شود  یکم برگزار م اریجلسات ساالنه با حضور بس -

 بلندمدت مشکل است.  ی زي انجام برنامه ر -

 . ۱6۲پور، ناصر؛ مديريت و حکمروايی شهری؛ صمنبع: برک

 « صحیح است. ۳گزينه » -۸۱

عنوان گرديد :خانوار های ثروتمند دور از مرکز و خانوار های فقیر در   ۱۹۲۰اولین نظريه از سوی پارک ، برگس و مکنزی در سال   

 مناطق نزديک به مرکز قرار می گرفتند . 

 . 6۷, ص. ۱۳۸۹منبع: عابدين درکوش,  

 « صحیح است.  ۳گزينه » -۸۲

 و بودجه، تهران.  ای، انتشارات سازمان برنامهريزی توسعه منطقه(، برنامه۱۳۷۹منبع : صرافی، مظفر ) 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۳

 . 6۵ريزی راهبردی توسعه شهری؛ ص زاده، جواد؛ برنامهمنبع: مهدی

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸۴

تفاوت برنامه ريزی فضايی و برنامه ريزی بخشی پرداختن به مساله مکان و حرکات جمعیتی در برنامه ريزی فضايی و تفاوت میان برنامه  

 زيکی توجه به مساله جمعیت و اشتغال در برنامه ريزی فضايی می باشد. ريزی فضايی و برنامه ريزی فی

 . ۲۲, ص  ۱۳۹۳منبع: زياری, 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۸۵ 

ريزی پنجم  نرين اهداف برنامهای مورد توجه قرار گرفت. مهمريزی منطقه برنامه ۱۳۵۲ – ۵6پنجم عمرانی کشور طی دوره  در برنامه 

های  ها، توزيع عادالنه خدمات، مشارکت مردمی در برنامهای شامل توسعه اقتصادی متعادل استانريزی منطقه مهعمرانی در راستای برنا

 ( ۱6۸: ۱۳۹۳های اقتصادی در مناطق بود.)زياری،  عمرانی تقويت پايه

 « صحیح است.  ۳گزينه » -۸6

 . ۱۱۰منبع: بازنمون طراحی شهری ص  

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۷

( شهردار به صورت مستقیم و توسط مردم انتخاب میشود نمونه ی اين انتخاب democratic elevation model) DEMدر سیستم  

شهردار در شهرهای دموکراتیک مانند لندن مشهود است.در اين مدل،شهردار برای به اجرا رساندن کار های خود به واسطه انتخاب توسط  

 می گردد. مردم از قدرت و مشروعیت باالتری برخوردار  

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۸

 . ۲۷منبع:  مديرت و حکمروايی شهری ص 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۸۹

 اولین مرز بین جهان عمومی و جهان خصوصی بدن انسان است که باطن فرد يا »خود« درونی را از جهان بیرونی جدا می سازد. 

 . ۲۵مدنی پور، علی؛ فضاهای عمومی و خصوصی؛ ص منبع: 
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 « صحیح است. ۱زينه »گ -۹۰

تر بود، بعد از اين تغییر بود که مطالعات حول فضای شخصی افزايش هدف اين طبقه برای دسترسی به تراکم کمتر و حريم خصوصی 

 يافت.

 . ۵۰منبع: مدنی پور، علی؛ فضاهای عمومی و خصوصی؛ ص 

  پاسخنامه تاریخ شهر و شهرسازی 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۱

اولین کسی در ايران است که از واژه »سبک« آگاهانه در کتب و مقاالت خود استفاده نموده است. وی اولین بار اين واژه را   دکتر پیرنیا  

 شناسی معماری ايرانی« بکار برده است. ای تحت عنوان »سبکدر مقاله ۱۳۴۷در سال 

 منبع: سبک شناسی معماری ايران، پیرنیا 

 «صحیح است. ۱گزينه » -۹۲

 باشند.های امیر چخماق و شاه طهماسب از بناهای تاريخی شهر يزد می میدان  

 منبع:توسلی، محمود: قواعد و معیارهای طراحی فضاهای شهری. 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۹۳

 . گیری و دگرگونی دوره سلجوقیان در ايران با تحوالت دوران رنسانس در اروپا قابل مقايسه است محسن حبیبی معتقد است که شکل   

 منبع: حبیبی،سید محسن: از شار تا شهر 

 «صحیح است. ۲گزينه »  -۹۴

به دلیل افزايش جمعیت شهر تهران و پاسخگو نبودن ظرفیت کالبدی به نیازهای جمعیتی، در دوره قاجار حصارهايی که در دوره شاه    

 طهماسب اطراف تهران ساخته شده بود، تخريب گشت تا شهر بتواند توسعه و گسترش يابد. 

 منبع: حبیبی،سید محسن: از شار تا شهر 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۵

پردازد و به نقل  توسلی در کتاب قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری از زبان مادام دياالفوا به تشريح میدان نقش جهان اصفهان می 

نه بنايی وجود ندارد که بتواند از حیث وسعت و  نويسد: »به سادگی برای من مشکوف است که در دنیای متمدن امروز هیچ گواز وی می

 زيبايی و تقارن عمارات شايسته مقايسه با اين میدان باشد.« 

 منبع: توسلی، محمود : قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری 

 « صحیح است ۳گزينه » -۹6

ر معماری استفاده از آجر قرمز، سنگ هجری قمری شاهد ظهور سبک آذری در ايران هستیم. خصوصیات اين سبک د  ۱۱تا    ۷در قرون   

از کاشیباشد. همچنین رنگ آب شفاف در کاشیتراشیده و وجود سرداب می پوشاندن خارج گنبدها  براق، معرف  کاری و  کبود  های 

 ای عالی از معماری به سبک آذری است. باشد. مسجد کبود تبريز نمونهمعماری اين سبک می

 تا شهر منبع: حبیبی،سید محسن: از شار  

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۷

اين اصول،  اصل فضاهای شهری را بوجود می  ۱۸بر طبق تفکرات شهرسازی مکتب اصفهان،    از میان  ک رت، وحدت،  اصل:    ۵آورند. 

 شوند. بخش فضاهای شهری شناخته میبه عنوان عامل هويت تجمع، تباين و تداوم

 فضای شهری  منبع: توسلی، محمود : قواعد و معیارهای طراحی

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۸

در دوره محمدرضا شاه در ايران و بخصوص در شهرهای بزرگ شاهد بورس بازی شديد اراضی شهری هستیم. در اين دوره زمین به   

 کرد. عنوان کااليی سودآور، عاملی است که جهت توسعه شهری را مشخص می
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 ری در ايران منبع: مشهدی دهاقانی، تحلیلی بر برنامه ريزی شه 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۹

ها برای مسائل دفاعی  ها و برای افزايش راهدروازه داشته است. دروازه دولت تهران در دوره حکومت افغان  ۴تا قبل دوره صفويه تهران   

 و فرار ساخته شد. 

 منبع: پاکزاد، جهانشاه : تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران 

 «صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۰
اهلل به دست خان مغول تخريب شد و شام غازانی نیز در اثر زلزله از بین ربع رشیدی پس از مغضوب شدن خواجه رشید الدين فضل  

 رفت. 

 منبع: حبیبی،سیدمحسن : از شار تا شهر 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۱

 ساير شهرهای ايران است. های بکارگیری مکتب اصفهان در مجموعه گنجعلی خان کرمان يکی از بارزترين نشانه 

 منبع: حبیبی،سیدمحسن : از شار تا شهر 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۲

ترين ای ساخته شدند. دارابگرد جالبدارابگرد و اردشیرخوره از شهرهای ايرانی بودند که قبل از اسالم و در دوره اشکانی به شکل دايره

 گذاری شد. هشهری که به وسیله اشکانیان به شکل گرد و مدور پاي 

 ای بر تاريخ شهرنشینی در ايران زاده، حسین : مقدمه منبع: سلطان

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۳

اند. باروی شهر از نظر فرم کالبدی به دو صورت بوده: يا دارای فرم هندسی و منظم و از  در دروه سلوکیان شهرها دارای ارگ و بارو بوده

 کرده است. ر هندسی تبعیت می پیش طراحی شده بوده و يا از فرم غی

 منبع: پاکزاد،جهانشاه : تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۴

 ايجاد قلعه، برج و بارو و خندق بر گرد شهرها در ايران باستان، نمادی از عامل دفاع و امنیت بوده است.  

 منبع: حبیبی،سیدمحسن : از شار تا شهر 

 یح است. صح« ۴گزينه »  -۱۰۵

 »خیاو« نام قديم مشکین شهر فعلی است.  

 «صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰6

 دوره سلجوقیانمربوط به  ساوه  مناره مسجد جمعه )جامع(    ترين مناره مسجدهای موجود در ايران است.مناره مسجد جامع ساوه، قديمی 

عنوان يکی از به  ۱۵۷ ثبت    شمارهبا    ۱۳۱۰دی    ۱۵، خیابان سلمان ساوجی، مسجد جامع واقع شده و اين اثر در تاريخ  ساوهاست و در  

اين مناره که از آجر و ساروج ساخته شده است، در خارج از محدوده بنای مسجد جامع قرار دارد.  .  به ثبت رسیده است آثار ملی ايران

های بااليی  باشد و در داخل آن پله هايی قرار دارد. قسمت پايینی اين مناره ساده بوده و قسمت می   متر  ۳٫۵متر و قطر آن   ۱۴ارتفاع مناره  

متر بوده    ۳۰باشد. بر اساس مستندات تاريخی، اين مناره در ابتدا کامالً عمودی و دارای ارتفاعی بالغ بر  آن، مزين به نقوش آجری می 

، اين شهر به کلی تخريب شد و تنها چند اثر مستحکم باقی ماندند که  ۱۰۵۱قان در سال  است. در اثر سیل ناشی از طغیان رودخانه مزد

هنوز علت اصلی   .مسجد جامع و اين مناره از آن جمله هستند که اين مناره نیز در اثر سیل مايل شد و عمود بودن خود را از دست داد

 .تخريب نیمه بااليی مناره مشخص نشده است

 در ايران  گیری شهر و مراکز مذهبیین: روند شکلزاده،حسمنبع: سلطان

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰۷

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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های و در بین محله  نائیناست. اين بنا درست در مرکز بافت تاريخی شهر   استان اصفهاندر   نائینای باستانی در شهر  نارنج قلعه، قلعه 

 .نايین استترين بنای شناخته شده در بافت تاريخی شهر المسجد، کلوان، نوآباد واقع شده است و قديمیقديمی يعنی باب 

 منبع: کیانی، معماری و شهرسازی ايران به روايت تصوير 

 «صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۸

در دوره اسالمی به کسانی که نوعی پلیس مخفی بوده و به طور مخفیانه و دور از چشم حاکم و مأموران محلی اخبار مهم را به اطالع    

 شد. رساند، »بريد« گفته میپادشاه يا وزير اعظم می

 ای بر تاريخ شهرنشینی در ايران زاده، حسین : مقدمه منبع: سلطان

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۹

 بندی محوطه يا شبکه شطرنجی بوده است. ترين شیوه شبکهاز نظر شهرسازی در زمان اشکانیان، شهر گرگان دارای رايج

 ای بر تاريخ شهرنشینی در ايران زاده، حسین : مقدمه منبع: سلطان

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۰

عباس مسجد  شد اما در دوره بنیدر دوران متقدم تمدن اسالمی در ايران مسجد عالوه بر کارکرد مذهبی خود، داراالماره نیز محسوب می 

 به طور کامل از داراالماره جدا شد و مفاهیم فضايی کهندژ، شارستان و ربض از نو زاده شد. 

 شهر و شهرنشینی در ايران منبع: پاکزاد،جهانشاه : تاريخ 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۱

های میانی عمدتا های مرزی و سر حدات، شارها دارای عملکرد نظامیه بازرگانی و شارها در سرزمیندر دوره هخامنشی در سرزمین  

 دارای عملکرد کشاورزيه بازرگانی بودند

 منبع: حبیبی،سیدمحسن : از شار تا شهر 

 یح است. « صح۱گزينه »  -۱۱۲

  ۴تا    ۱های  باشد که از تحول سبک پارتی بوجود آمده است. اين سبک در سالهای شهرسازی دوره سامانی میسبک خراسان از سبک 

باشد. مسجد فهرج  واری میهای اصلی آن سادگی در طراحی، پرهیز از بیهودگی و مردم هجری قمری در ايران وجود داشت و ويژگی

 باشد. سبک خراسانی میيکی از بناهای مهم به 

 منبع: حبیبی،سیدمحسن : از شار تا شهر 

 «صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۳

پنج ويژگی مطرح شده از سوی ماکس وبر عبارتند از: برج و بارو، دادگاهی مستقل و دست کم برخوردار از قوانین داخلی مستقل، اتحاد  

امور   اداره  قدرت  و  استقالل داخلی  و حداقل  نسبی  اشتراک  در  و  که  است  معتقد  وبر  ماکس  برگزيده شهروندان.  کارگزاران  به دست 

 ای و يا مردمی شکل نگرفته است. های خودفرمان حرفهشهرهای ايرانی انجمن

 منبع: پاکزاد،جهانشاه : تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۴

با دشواری  را  ايران  دامداری و کوچهای  خطر سیل و خشکسالی کشاورزی  به  را  نموده  نشینی تشويق میبسیار همراه کرده و مردمان 

شمار  های آن امکان داشته است. وجود مراتع بیای در واحههای عظیم کوهستانی و تا اندازهها و شکافاست. يکجانشینی نیز تنها در دره

را برای بسیاری از اقوام بیابانگرد به چراگاه تاريخ و مقصد نهايی آنها    کرد، بلکه ايراننشینی و شبانی را ت بیت میها، نه تنها کوچدر کوه

ای که از هر نظر برای يکجانشینی مناسب بود، دشت لوزيانای باستان يا خوزستان امروزی در جنوب غربی  تبديل کرد. تنها دشت گسترده

 زاگرس بود. 

 منبع: پاکزاد،جهانشاه : تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86


 مروریبررتبههایبرترخانهشهرسازانایران

 

202 

 «صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۵

 باشد. نیشابور از شهرهايی است که در دوره ساسانیان شکل گرفته است. اين شهر دارای بافت شطرنجی می  

 منبع: پاکزاد،جهانشاه : تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران 

 

 ریزی ها و فنون برنامهآمار و روش پاسخنامه  

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱6

 معروف انحراف معیار نمونه داريم: با توجه به رابطه    

i i(x x) (x x)
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− −
= → =

− −

 
2 2

2
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i(xمجهول مسأله  x)−
 رسانیم:می  ۲باشد که برای بدست آوردن آن دو طرف را به توان می 2

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۷

 باشد:بهترين حجم نمونه به دلیل برآورد نرخ رشد به صورت زير می 
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 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۸

Lن در حالت عادی به صورت طول فاصله اطمینان برای میانگی Z .
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   از رابطه: 

Var(aXا  bX ) a Var(X ) b Var(X ) abCOV(X ,X ) = + 2 2
1 2 1 2 1 22 
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 کنیم:از رابطه حجم نمونه با معلوم بودن واريانس استفاده می 
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 بی شف به صورت زير است: نامساوی چی  
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 طبق قضیه حد مرکزی داريم: 
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n)با 2دارای توزيع S2ای توزيع نمونه  باشد. درجه آزادی می  1−(

 

 « صحیح است. ۴گزينه » -127

 شف داريم: بی طبق نامساوی چی
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 شف:بی طبق نامساوی چی 
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 است، بنابراين داريم:  ۱۰تعداد نمونه برابر با
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 باشد: فاصله اطمینان برای میانگین به صورت زير می  
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 آوريم. را محاسبه کرده سپس مقادير احتمال را از تابع احتمال پواسون به دست می در توزيع پواسون ابتدا مقدار

 دقیقه داده شده همچنین به کلمه حداقل توجه شود. ۵ه داده شده و سپس مقیاس دقیق ۲توجه کنید که در صورت سوال ابتدا مقیاس 
xe .
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P(xابتدا احتمال    )16  کنیم. را استاندارد می 
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دوجمله  است.توزيع  جمله   ای  دو  توزيع  استفاده و    ای  در  رياضی  امید  خطی  خاصیت  از  بنابراين 

 کنیم: می
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 نکته مهم آموزشی : 

 
 شود ، لذا خواهیم داشت:  ضريب تغییرات از حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین حاصل می
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 « صحیح است. ۴گزينه » -137

 وابسته به حجم نمونه است 

 

 .  صحیح است «۱» گزينه -۱۳۸

و در ابتدا با استفاده از کد های ارتفاعی اختالف ارتفاع میان اين دو نقطه را محاسبه می کنیم ، پس از آن اختالف ارتفاع را بر فاصله د

 درصد می باشد بنابراين گزينه اول صحیح است  ۷ديگر شیب مناسب شهرسازی زير  نقطه تقسیم  میکنیم . از طرف

1980 - 1890=90  

 
 صحیح است .  «۲» گزينه -۱۳۹ 

 متر مربع می باشد   ۴۰۰۰نکته : هر آکر برابر با  

  
 صحیح است.  « ۲» گزينه  -۱۴۰

 صوصیات ملک کاربرد دارد. نقشه کاداستر برای نمايش محدوده ها، حوزه مالکیت ها و خ 
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 زبان عمومی وتخصصی 

PART A: Vocabulary 

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. 

Then mark the correct choice on your answer sheet. 

1- The camp location was chosen with careful and ……………..... thought. 

1) deliberate  2) disperse  3) mediocre  4) accelerate 

2- I happen to think his remarks highly ……………..... , which is why I have reproduced and 

appraised them here. 

1) perfidy  2) deceptive  3) pertinent  4) obscure  

3- They come to court to ……………..... their rights, not to exercise some form of consumer 

choice. 

1) convict  2) eliminate  3) assert  4) agitate 

4- He had a great love for his country and was a/an ……………..... reader of Persian and local 

history.  
1) arid   2) avid   3) scatter  4) amid 

5- They are laws because they are instructions given by a ……………..... authority, not because 

they are backed up by force. 

1) legitimate  2) crucial  3) repealed  4) reluctant 

6- He didn't just make a mistake on the date; this was understood when he told the story in 

……………..... detail. 
1) restricted  2) persistent  3) fallacious  4) elaborate   
7- We ……………..... our environment via our senses of smell, touch, taste, hearing, sight. 

1) deceive  2) clarify  3) acclaim  4) perceive   
8- Her natural gift of drawing is ……………..... from her work as well as her love of tone and 

color. 

1) tangible  2) evident  3) debilitate  4) arguable   

9- Government actions towards this new disease, in many ways, is even ……………..... people to 

believe in something that is not the case. 

1) encircling  2) consenting  3) deluding  4) exempting 

10- Supply and demand regulate nothing but the temporary ……………..... of market prices. 

1) finances  2) fluctuations  3) denouncement 4) advantage 

  

PART B: Cloze Passage 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each 

space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

What is a team, really? A team can be two or more people ………(11)……..... a single purpose or 

goal. Team members ………(12)……..... a different perspective on ………(13)……..... or even how 

to get there, but the essence of the goal remains the same. It’s these different perspectives your team 

members bring to the table ………(14)……..... give them value. Secondly, your team is meant to be a 

group of people that are not afraid to raise questions ………(15)……..... what is happening on the 

project. 

11) 1) which share 2) that sharing  3) who is shared 4) who shares 

12) 1) may have 2) should have had 3) should have  4) could have 

13)  1) which the goal is   2) what is the goal 

3) what the goal is   4) which are the goals 

14) 1) from  2) which  3) that   4) although 

15) 1) on  2) for   3) as   4) about 
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PART C: Reading Comprehension 

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best 

choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

PASSAGE 1: 

Urban morphology as a field of knowledge has grown substantially over the past two to three decades. 

This is evident not only in the major increase in the number of articles on this subject and the range of 

journals in which they appear but also in the increase in the number and size of conferences with 

urban morphological themes. Most of the major conferences, together with the initiation of the 

international journal “Urban Morphology”, have stemmed from the foundation in 1994 of the 

“International Seminar on Urban Form (ISUF)”—the first international organization of urban 

morphologists. This has also been the catalyst for the formation of numerous national and regional 

organizations devoted to this field. 

There has not, however, been a commensurate growth in the number of books on urban morphology. 

Indeed, it is hard to identify a single book in the English language that could readily be identified as 

an urban morphology textbook. This lacuna poses problems for students seeking a concise 

introduction to the field, as well as for researchers moving into urban morphology and seeking an 

economical review of its objects of investigation, concepts and methods. This deficiency has now 

been rectified by Vitor Oliveira, who is one of the foremost current contributors internationally to 

urban morphological research, writing and editing, and also one of a group of academics who have 

done most to shape ISUF in the course of the second decade of its existence. 

16- According to the passage, what is the main reason and catalyst of formation of conferences 

and different organizations devoted to urban morphology field of knowledge? 

1) International journal of Urban Morphology 

2) International Seminar on Urban Form in the 21st century 

3) The first international organization of urban morphologists 

4) Vitor Oliveira and his colleagues focusing on urban morphology  

17- Why does the author mention the name of “Vitor Oliveira” in paragraph 2? 

1) To introduce a scholar working rigorously on different subjects in different fields of science 

2) To provide a good example of a person preparing articles and books on urban morphology 

3) To name the first person who thought and discussed about urban morphology 

4) To give an example of a group of scientists who are working on urban morphology and the 

outcome is not rectified yet 

18- Which of the followings is NOT mentioned in the passage as an evidence of the increasing 

attention to the urban morphology field of study? 
1) Number and spectrum of articles and journals like Urban Morphology 

2) Vast and numerous conferences and foundation of ISUF 

3) Formation of various organizations in different levels of national and regional 

4) Large number of students seeking the urban morphology as a study area 

19- The underlined “this” in first paragraph is referring to: 

1) major increase 2) field   3) urban morphology 4) knowledge 

20- The word “commensurate” underlined in the first line of second paragraph is closet in 

meaning to: 

1) adequate  2) shortage  3) inconsistent  4) numerous 

PASSAGE 2: 

The urban world is dominated by a small number of centers that are the command and control points 

for global capitalism, the world’s dominant economic system. Such centers are distinguished not by 

their size or their status as capital cities of large countries, but by the range and extent of their 

economic power. They are the locations for the key individuals, institutions and organizations that 

manage, manipulate, dictate and determine the formation and reproduction of capitalism across the 

world. These attributes give such cities a disproportionate and exceptional importance, so that they 

occupy dominant positions in the global urban hierarchy. So pre-eminent is their status and so 
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powerful and pervasive are their influences that many analysts argue that they merit designation as 

world cities. 

Global economic importance and connectivity are the key criteria for world city status. Most 

observers today, taking their lead from the ideas of Friedmann (1986), see world cities as the 

decision-making and control points for the world economy. World cities are distinguished by their 

roles as sites for the accumulation and concentration of capital and as places from which its 

distribution and circulation are organized and managed. 

The presence of large numbers of members of the transnational corporate and producer service class 

means, it is argued, that world cities have a distinctive sociology that is expressed in terms of 

occupation, income and ways of life of their residents. They are places of social polarization, which 

may be conceptualized as “dual cities” or “divided cities”. However, one argument is that social 

inequalities are no greater in world cities than in other major cities and, in many cases, are probably 

no more pronounced today than they were in the past. 

21- What could be the best title for the passage above? 

1) Urban world and new economic situation 

2) World cities as the main actors in urban world 

3) Social and economic inequalities in contemporary urbanism 

4) Global economics and urban change 

22- According to the passage, what is the main feature of the centers of command and control in 

urban world? 

1) Their size and dimension and their area 

2) Their status in a country and the location point 

3) Their limitation of economic situation and capital 

4) Their economical ability to address the global capitalism 

23- According to the passage, what is Friedmann idea about world cities? 

1) These cities are the commanding point and main decision-maker for global economic 

2) These cities are taking the lead from the other scholar ideas about world economic situation 

3) He recognizes global economic importance and connectivity as two main criteria 

4) He distinguishes between accumulation and circulation in world cities 

24- The underlined word “they” in paragraph 3 is referring to: 

1) cases  2) major cities  3) social inequalities 4) world cities 

25- What is the author attitude in the passage above? 

1) ambivalent  2) informative  3) critical  4) supportive 

PASSAGE 3: 

New Urbanist doctrine emphasizes the importance of diversity in neighborhoods, yet New Urbanist 

practice offers few strategies that directly support diversity. New Urbanism supports diversity chiefly 

by encouraging the provision of a range of housing prices and housing types in each community. The 

implicit idea is that residential proximity will bring people of diverse ages, races, and incomes into 

daily interaction. In suburban “greenfield” settings, supporting diversity involves accommodating 

lower middle- or working-class residents in what are essentially middle- or upper-middle-class 

neighborhoods. Recommended housing options include single-family homes, town homes, grannie 

flats, and accessory apartments. In contrast, in HOPE VI public housing renovations, supporting 

diversity involves attracting middle-income professionals to stigmatized and marginalized poor 

communities. Here, too, subsidized, rental, and ownership units of various types are recommended. 

New Urbanism further attempts to support diversity by addressing the functional and psychological 

needs of the minority or in-moving population. For example, in upscale communities, New Urbanists 

argue that less mobile and lower- income residents are served by creating a center for the community 

to include higher density, more affordable housing near mixed uses and public transportation 

facilities. In public housing renovations, New Urbanists seek to reassure middle-class professionals by 

promoting safety, such as by carefully screening tenants and by adopting defensible space strategies 

(e.g., breaking up superblocks, assigning public space to individual households, etc.). 
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26- What does the passage mainly discuss? 

1) New urbanism and its goals regarding social and economical uphold of a community 

2) New urbanism goals in theory and practical strategies 

3) Different housing systems according to variety of needs 

4) Juxtaposition of different elements in a New Urbanist city 

27- All of the followings are mentioned in the passage as a strategy for involving middle-class in 

the public housing renovation projects EXCEPT: 

1) Increasing safety 

2) Increasing permeability by using small blocks 

3) Assigning public space to private users 

4) Carefully questioning the users 

28- Which of the followings is NOT mentioned in the passage as a strategy for supporting 

diversity? 

1) Providing HOPE IV for social integration in housing renovations 

2) Providing wide range of housing type 

3) Considering a variety of house prices in each community 

4) Addressing functional needs by providing a high-density center for low income 

29- It could be inferred from the passage that: 

1) Greenfield settings are more expensive than other areas in development 

2) Grannie flats and single-family housing have so many similar elements 

3) Different ownership methods don’t have any effect on diversity 

4) In encouraging diversity, New Urbanism has a balance between theory and practice 

30- Why author mentioned “defensible space strategies” in the passage? 

1) To remind that there is close connection between Oscar Newman and New Urbanists 

2) To show strategies for bringing safety into different communities and housing projects 

3) To demonstrate strategies and solutions for supporting diversity in public housing renovations  

4) To contrast between different ideas addressing diversity in variety of communities 

  مباحث عمومی شهرسازی ایران  

 کارآمد ترین سیستم شبکه آبرسانی کدام مورد است؟ -31

 شاخه ای (۴ مختلط ( ۳ ( انشعابی ۲ حلقوی ( ۱

 کدام گزینه از معایب سیستم آبرسانی حلقوی به شمار نمی رود؟-32

 (افت فشار در طول مسیر ۲ گران بودن   (۱

 (محاسبات پیچیده قطر لوله و فشار آب ۴ (باال بودن تعداد شیرهای مصرفی ۳

 وارد شبکه های فاضالب ر می گردد؟ در کدام یک از انواع سامانه های شبکه ای در هنگام بارندگی خفیف آب باران -33

 سامانه ناحیه ای (۴ ( سامانه نیمه ترکیبی ۳ ( سامانه ترکیبی ۲ سامانه مجزا (۱

 در کدام یک از الگوهای شبکه فاضالب امکان احداث یک تصفیه خانه وجود دارد؟-34

 بادبزنی (۴ ( تقاطعی۳ ( عمودی ۲ شعاعی (۱

 یزات زیربنایی نمی باشند؟کدام یک از شبکه های زیر تاسیسات و تجه-35

 (شبکه جمع آوری تصفیه و دفع پسماندها ۲ (شبکه آبرسانی ۱

 (مراکز فعالیت های صنعتی و تولیدی۴ (شبکه توزيع و نگهداری مواد غذايی۳

 کدام یک از گزینه های زیر در مورد ویژگی های خاص قنات در ایران درست می باشد؟-36

 برخی بیش از هفتاد کیلومتر است.  (طول قنات ها در ايران متفاوت و۱
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 (عمق مادرچاه در قنات های ايران مختلف است و عمیق ترين مادرچاه در ايران قنات قصبه گناباد مشهد است. ۲

 لیتر در ثانیه آبدهی داشته است.   ۹۰۰(غنی ترين قنات ايران، قنات شاهرود می باشد که در حدود  ۳

 (همه گزينه ها درست می باشد. ۴

 گزینه نقش باد در برنامه ریزی شهری را به درستی بیان می کند؟کدام -37

 (عامل تعیین کننده در جهت گیری توسعه شهر، فرم گیری و جهت يابی فضايی و فرم بندب فضاهای مسکونی می باشد. ۱

 (باد بر فضاهای کالبدی شهر و شرايط زيست تغییر ايجاد می کند. ۲

 ر و تنظیم شرايط محیطی موثر می باشد. (باد در شکل يابی عناصر معمارانه شه۳

 (همه گزينه ها درست می باشد. ۴

 است؟ "سیاست"کدام گزینه معرف تعریف-38

 (فرمان،دستور و محتوی تصمیمات و اقداماتی است که منطبق بر قاعده ی منطقی شرطی به انجام رسد. ۱

 اشد. (تصور آنچه که می تواند به م ابه خواسته و نتیجه غايی، تصور شدنی ب۲

 (نتیجه ای برآمده از تالشی انديشیده و خالقانه در مسیر رسیدن به هدفی مشخص ۳

 (گروهی از اقدامات که راه گروهی و محتملی را در خدمت تصمیم سازی شکل می دهد. ۴

 کدام گزینه در خصوص طرح های آماده سازی زمین صحیح نمی باشد؟ -39

 اتفاق می افتد (اين فعالیت معموال در اراضی متعلق به دولت۱

 معمول شده است   6۴(انديشه آماده سازی زمین برای سکونت فعالتی جديد بوده است و از سال ۲

 (آماده سازی زمین نوعی شهرسازی اجرايی به شمار می رود. ۳

 (آماده سازی زمین در حقیقت اجرايی کردن طرح های پیشین است. ۴

 ر قالب کدام عناصر شهری صورت گرفته است؟ تغییر چهره شهر تهران در زمان قاجار ابتدا د-40

 (تخريب برج و باروهای قديمی ۲ (تک بناهای عمدتا شاهی ۱

 (خیابان کشی ۴ (گسترش شهر به بیرون  ۳

 کدام یک از اسناد مکمل طراحی برای طرح های موضعی)مکانی(تدوین می گردد؟ -41

 دستور کار (۴ (چارچوب توسعه۳ (ضوابط طراحی ۲ راهنمای طراحی  (۱

 کدام گزینه معرف فرایند آماده سازی زمین است؟ -42

 ( مکان يابی،تهیه طرح،امکان سنجی واگذاری ۲ (مکان يابی،تهیه طرح،تسطیح و اجرا۱

 (مکان يابی،تهیه طرح، اجرا و واگذاری ۴ (تهیه طرح ،تسطیح،اجرا و واگذاری ۳

ج آن در کدام طرح صورت پذیرفت و چه پیشنهادی برای  پیشنهاد انتقال کاربری های نظامی از داخل محدوده شهر به خار-43

 اراضی جایگزین آن مطرح گردیده است؟ 

 فضای سبز-( طرح جامع دوم تهران ۲ فضای سبز -(طرح جامع اول تهران ۱

 ورزشی -( طرح جامع دوم تهران ۴ ورزشی -( طرح جامع اول تهران۳

 تاسیس گردید؟ نخستین باغ وحش یا مجمع الوحوش در ایران در کدام دوره -44

 مظفرالدين شاه قاجار(۴ (ناصرالدين شاه قاجار ۳ (احمدشاه قاجار ۲   (محمدشاه قاجار۱

 کدام گزینه در ارتباط با -TCD45)طرح جامع تهران( نادرست است؟ 

 (در اين طرح از مفاهیم طراحی شهرک های جديد برتانیايی بدون توجه به اهداف اجتماعی آن ها استفاده شده است. ۱



 مروریبررتبههایبرترخانهشهرسازانایران

 

214 

 استفاده شد.   ۲۰و برنامه ريزان قرن  ۱۹اين طرح از ايده ها و نظريات هاوارد به عنوان نقطه تالقی دو خط میان آرمان گرايان قرن  (در۲

 (در توسعه شهرک های اقماری تهران، هدف اصلی بر دستیابی اهداف آرمانی و اجتماعی متمرکز شده است. ۳

 ه مراتبی برای تقسیمات شهر بوده است. (ديدگاه حاکم بر اين طرح مبتنی بر نظامی سلسل۴

 مهمترین کارکرد پایدار مداری شهرسازان چیست؟ -46

 ینش سیاسیب (۴ هدایت سازمانی  (۳ مدیریت نظارت  (۲ ای  رشته رهیافت میان (۱

 سرانه توصیه شده سازمان ملل متحد برای کاربری فضای سبز چقدر است؟-47

۱) 12 -7 ۲) 25 -20 ۳) 35 -25 ۴) 40 -30 

تخریب حصار و برج و باروهای قدیمی و احداث حصار و دروازههای جدید در شهر تهران در زمان کدام پادشاه صورت  -48

 گرفت؟ 

 مظفرالدين شاه قاجار(۴ (ناصرالدين شاه قاجار ۳ فتحعلی شاه (۲ آقا محمدخان  (۱

اس معنی داری به تن نماید و با هنجارها و اصول  های دانشی توسعه، لب های مردم به مفاهیمی که در شاخه تبدیل دیدگاه "-49

 تعریف کدام واژه است؟  "کلی توسعه هم زبانی پیدا کند

 سیاست اجرایی  (۴ هدف عملیاتی (۳ هدف کالن  (۲ انداز  چشم  (۱

های   یابانزیست، توسعه خ برداری از یک دانشگاه رایگان درباره محیط ها برای کمک به فقیران جامعه، بهره بازیافت زباله-50

 باشد؟   های ابتکاری در زمینه پایداری در کدام شهر می شهروندمداری از جمله برنامه

 آستین تگزاس  (۴ سیوانا  (۳ تاکسون آریزونا  (۲ کوریچیبا (۱

 باشد؟  ریزی پایدار نمی ها و منافع بلندمدت برنامه کدام گزینه از جمله دیدگاه-51

 ر توسعه متداول حذف مقررات و انتظارات دست و پا گی (۱

 تأکید بر رويکردهای متک ر در مسیر سازندگی پايدار (۲

 های پراکنده و هدايت آنها در مسیر سازندگی پايدار  بازنگری برنامه (۳

 هیچکدام  (۴

 مفهوم شهر پرتراکم برای اولین بار توسط چه کسی و با چه عنوانی مطرح شد؟  -52

 پائولو سولری شهر عمودی /  (۲ شهر عمودی / هگزاناکیس  (۱

 دوکسیادس  /شهر ه منطقه ( ۴ شهر معاصر / لوکوربوزيه ( ۳

 ی کریدور مجهز شکل گرفته است؟ کدام یک از الگوهای نوشهرسازی توسط ایده-53

 ی شهری  شده ريزی لگوی توسعه واحدهای برنامها  (TND ۲ توسعه نوسنتی محالت مسکونی (۱

 الگوی واحدهای همسايگی (TOD ۴ ونقل عمومی توسعه مبتنی بر حمل( ۳

 بندی کدام موارد هستند؟ های منطقه نامه چهار مقوله مهم در آیین-54

 تراکم، کاربری، ارتفاع، حجم  (۲ تراکم، کاربری، ضوابط، ارتفاع  (۱

 فرم، تراکم، کاربری، حجم ( ۴ فرم، ضوابط، کاربری، ارتفاع ( ۳

 تقیم نیست؟رابطه تراکم ساختمانی با کدام مورد به شکل مس-55

 درآمد و اعتبارات دولتی  (۲ متوسط درآمد خانوار در شهر  (۱

 قیمت نسبی مسکن  (۴ نرخ مالکیت اتومبیل ( ۳

 باشد؟   کدام مورد در ارتباط با شهرنشینی و شهرگرایی صحیح نمی-56



 

 

215 

 ..رود  های رفتاری زندگی شهری به کار می شهرگرايی اغلب تنها برای توصیف مشخصه (۱

  ی حاکی از گذار از يک الگوی سکونت انسانی پراکنده به الگويی است که در آن جمعیت بیشتر در نقاط شهری متراکم میشهرنشین (۲

 . شود

 . پذيرند  ها و شیوه زندگی شهری را می ها، هويت  دهد که جوامع انسانی، ارزش شهرگرايی زمانی رخ می (۳

کند   زندگی در حوزه يک فرهنگ شهری خاص است که در شهرها ظهور می ها و معانی ای از شیوه شهرگرايی دربردارنده مجموعه (۴

 . کنند و جوامع از آن پیروی می

 باشد؟  چالش اصلی مدیریت شهری چه می-57

 واکنش کارآمد در برابر مشکالت و مسائل شهرها با رويکردی فعال و نه منفعل  (۱

 های عمومی و غیرعمومی  تقويت سازمان (۲

 سازی آنها برای دستیابی به نتايج بهینه های گوناگون و پیاده ا و سیاسته شناسايی برنامه (۳

 تقويت بخش غیررسمی در شهرها و تقويت توان نهادی شهرها و کارکردهای شهرداری  (۴

 باشد؟  پردازان زیر می  مربوط به کدامیک از نظریه "چیتا نووا "طرح شهر آرمانی   -58

 تونی گارنیه (۴ اتواگنر  (۳ وکوربوزیه ل (۲ آنتونیو سنت الیا (۱

 کدام یک از موارد زیر در مورد آموزههای منشور آتن نادرست میباشد؟-59

 تأکید بر نیازهای مادی و معنوی انسانی و لزوم تأمین آنها  (۲ کارگیری مقیاس انسانی  به (۱

 عنوان محور مشکالت شهری  تأکید بر مسئله آمد و شد به (۴ تأکید بر تقدم منافع عمومی بر منافع شخصی در شهر ( ۳

 موضوع کنگرۀ دوم سیام چه بود و در کجا برگزار شد؟-60

 فرانکفورت  -شهرسازی کارکردی (۲ سوئیس -شهرسازی کارکردی (۱

 بروکسل  -های استقرار بنا  روش (۴ فرانکفورت  -مسکن حداقل (۳

 ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه

 نظرگاه کدام یک از اندیشمندان شهرساز است؟ گزاره زیر   -61

می»می رشد  شهرها  میگویند  رونق  اقتصادی  دالیل  به  و  که  کنند  هستند  انسان  جان  معرف  شهرها  زیرا  نیست  چنین  این  یابند؛ 

 کنند« شخصیت انسانی را با خود درگیر می

 ( آمارتیا سِن۲ ( جین جیکوبز ۱

 ( لويیز مامفورد ۴ ( ژاک لَکان۳

 های دخالت دولت در بازار زمین به منظور کنترل و هدایت عملکرد آن، اشاره دارد؟دام گزینه به یکی از شیوهک -62

 ۱۰۰( کمیسیون ماده  ۲ بندی ( مالیات۱

 ICT( ۴ ۵۵ماده   ۲۴( کمیسیون بند  ۳

 ری داشته است؟شناسی جدید«، نقش بسیار مؤثکدام یک از اندیشمندان نئومارکسیست زیر، در پیدایش »جامعه -63

 ( آلن بَديو۲ ( لوئیس آلتوسر ۱

 ( اَکسِل هانث ۴ ( ديويد هاروی ۳

 ریزی خردگرا« است؟ ریزی، طرافدار »برنامهپردازان معاصر برنامهکدام یک از نظریه -6۴

 ( جان فريدمن ۴ بوجی ( فرانکو آرکی۳ ( فلیپ آلمندينگر ۲ ( ارنست الکساندر ۱
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ریزی شهری را به عنوان یک »فرآیند مداوم«  ریزی سنتی، برای اولین بار برنامهرد گردیده بر برنامههای واکدام یک از انتقاد  -65

 دهد؟ معرفی و مورد تحلیل قرار می

 ( انتقاد به جبرگرايی فیزيکی۲ ( نگرش نظم به ساختار شهر ۱

 ی زمینه آبی ها ريزی بر اساس نقشه( نقد برنامه ۴ توجهی به موضوعات اجتماعی( انتقاد از بی۳

می  -66 را  زیر  اندیشمندان  از  یک  کدام  ابعاد  فریاد  با  فضایی  عنوان  به  خیابان  از  دفاع  در  جیکوبز،  جین  صدای  پژواک  توان 

 اجتماعی مهم، دانست؟ 

 ( ويلیام اچ وايت ۲ ( کلِر کوپر مارکوس ۱

 ( دونالد اپلیارد۴ (کريستوفر الکساندر ۳

های شهری خود، از مفهوم شهر در  ضدفاشیست و ضدجنگ در عصر معاصر در پژوهش  طلب،کدام یک از متفکرین اصالح   -67

ی انسانی دفاع کرده و معتقد است که باید به سوی تأسیس شهرهای جدید رفت تا هماهنگی بیشتری با طبیعت قالب یک مجموعه 

 وجود داشته باشد؟

 ( کارل مارکس ۲ ( لويس مامفورد ۱

 آرنت ( هانا ۴ ( ارنست سیمون بلوخ ۳

ریزی عقالنی جامع دارد و معتقد است این  بینی متضاد با نظریه برنامهریزی متأخر دیدگاه و جهانهای برنامهکدام یک از نظریه -68

 آورد؟ ریزی منسوخ شده است و در مقابل از کنش و »حیات دیالوگ« سخن به میان مینوع برنامه

  اتیک ريزی دموکر( برنامه۲ ريزی وکالتی  ( برنامه۱

 بستانی( -ريزی دوسويه )بده ( برنامه۴ ريزی کارکردگرا ( برنامه۳

 ای برای گذشته ما« در کدامین گردهمایی نمایندگان کشورهای اروپایی مقرر گردید؟ تهیه سند »آینده  -70

 ( ۱۹۷۳( ايکوموس ) ۲ ( ۱۹۹۴( برنامه اقدام باردادوس )۱

 ( ۱۸۸6ها )( مجمع فابین۴ ( ۲۰۱۳يدار ) ( مجمع سیاسی سطح باال در زمینه توسعه پا۳

 کند؟ی این شهرها را چگونه معرفی میکتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی نوشته جین جیکوبز، ماهیت ویژه -71

 ( سوداگری زمین، تبديل شدن انسان به ابزار ۱

 های اقتصادی و سود سرشارگرفته بر اساس منفعت ( شکل۲

 های جديد و ساختمان با موجی از فناوری ( متراکم از جمعیت۳

 های پیاده و سواره ( ساختار اجتماعی نامطمئن، همراه با نگرانی در راه۴

 گزاره زیر توسط کدام یک از اندیشمندان مطرح گردیده است؟ -72

 سازمان و انضباط نهفته است« های موجود در آموزش، ای نابسامانی»علل اصلی فقر در نهایت امر، عللی غیرمادی هستند و در پاره

 ( شوماخر ۲ ( آگیتای و رابرت بوير ۱

 ( داگ دتر و استفان فولستر ۴ ( آمارتیاسن۳

 « است؟ - Urban Bias  -نیافتگی »جانبداری شهری از دید کدام صاحبنظران زیر، مشکل اصلی توسعه -73

 ( آنتونی گرامشی ۲ ( مارکس و انگلس۱

 ( گالپین ۴ ( لیپتون ۳

 است؟ محور داشته –ریزی و مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه، رویکردی عرضه ر کدامین دهه، برنامهد -74

۱ )۱۹۹۰ ۲ )۱۹۸۰ ۳ )۲۰۰ ۴ )۱۹۷۰ 
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 ( ماهیت مدیریت شهری چیست ؟ Mattinglyاز نظر متینگلی )  -75

 پذير و منعطف ( مشارکت۴ ( عمومی و غیر دولتی ۳ پذيری مداوم ( تعهد مسئولیت۲ ( طرح يک مفهوم مبهم ۱

 گزاره زیر به کدام مفهوم اشاره دارد؟  -76

تولید   به  وابسته  این شهر  اقتصاد  است.  آمده  پدید  یافته  توسعه  ثروتمند  در کشورهای  اخیراً  که  است  از شهر  نوع جدیدی  »این 

 صنعتی نیست بلکه این نوع شهر دارای باالترین اشتغال خدماتی است« 

 ( شهر فراصنعتی ۴ ( شهرستیزی۳ شهرنشینی( فرا۲ (  فراشهر ۱

 ریزی شهری است؟ پردازی در  برنایمهمفاهیم زیر بیانگر کدام سنت نظریه -77

 کند. گرا به جهان دارد و توجه خود به جهان را از تصورات ذهنی شروع نمیگرا و عملنگاهی تدریجی -

 ی کاربرد یک اندیشه دانست. ه باید آن را نتیجه حقیقت چیزی نیست که که بتوان مستقل از عمل اثباتش کرد، بلک -

 ( پراگماتیسم ۲ ( پلورالیسم   ۱

 افزا ( اندک۴ گرا ( اثبات۳

 گردد؟ کدام یک از اسناد زیر به عنوان سند ساختار کالبدی نیمه اجرایی یکپارچه محسوب می -78

 راهبردی  –( طرح ساختار ۲ ( طرح جامع ۱

 یساز( طرح آماده۴ ( طرح تفصیلی ۳

 باشد؟های گسترده و متمرکز میکدام طرح توسعه شهری به عنوان طرحی بینابین  طرح -79

 ( طرح کهکشانی ۲ ( طرح مکمل مدل کهکشانی ۱

 ( شهر گسترده ۴ ای ( مدل حلقه ۳

 های کدام اندیشمند است؟ مفاهیم زیر بیانگر اندیشه -80

 کند.اولیه و معیشتی خود را فراهم می  روستا در ارتباط با طبیعت قرار دارد و از آن احتیاجات -

 روستا خودکفا است ولی شهر برای رفع نیازهای اولیه خود محتاج به روستا است.  -

 ی طبقاتی و در نتیجه حاصل آن است. منشأ و پیدایی شهر مترادف با پیدایی جمعه -

 ( ايان داگالس ۴ ( پل سینجر ۳ ( ابن خلدون ۲ ( روث گالس ۱

 ا »مینوآب« در کدامین دوره تاریخ ایران احداث شده است؟ راه »داریون« یآب -81

 ( هخامنشی ۴ ( صفويه ۳ ( قاجار۲ ها( عیالمی ۱

 ی معماری مدرن، اصولی برا شهرسازی جدید ارائه شد؟در کدام کنگره -82

 ( ششم ۲ ( چهارم ۱

 ( مونیخ ۴ ( لندن ۳

از مهم  -83 به عنوان یکی  اجتماعی  اندیشهترین مفاهیم عل مفهوم سرمایه  بار در  اولین  برای  پرداز تحت  های کدام نظریهمی روز 

 های اجتماعی به کار رفت؟عنوان شبکه

 ( جیمز کلمن ۲ ( جین جیکوبز ۱

 ( فرانسیس فوکوياما ۴ ( پاتنَم ۳

 د؟ باشهای شهری« می های زیر به عنوان »نخستین اصل حاکم بر طراحی مکاناز دید محمود توسلی، کدام یک از گزینه -84

 ( اصل محصور کردن ۲ ( اصل ترکیب ۱

 ( اصل مقیاس و تناسب۴ ( اصل قلمرو ۳
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 باشند؟ ریزی، کدام دسته از نظریات میبوجی دلیل اصلی هیاهو و نتایجِ ضعیف نظریه برنامهاز نظر فرانکو آرکی -85

 ريزی ( نظريه در برنامه۲ ريزی ( نظريه برنامه۱

 ريزی ی برنامه( نظريه درباره ۴ سیاسی گرا و  ساز، کنترل( نظريه چارچوب۳

 شود؟گیری میها اندازهی فاصله میان مکان استقرار فعالیتکدام یک از مفاهیم زیر، بر اساس به وسیله -86

 ( برآيند فضا۴ ( فضای تعامل ۳ گری ( تجرد فضا و تفلیل۲ ( اصطحکاک فضا ۱

 ای در بریتانیا است؟ریزی منطقهکدام یک اولین گام در راستای برنامه -87

 ( طرح دان کاستر۲ ( طرح لندن بزرگ ۱

 ( طرح جان نش ۴ ( طرح کريستفور رن ۳

 ای یا فرآیندی« کیست؟ ریزی رویهریزی ماهوی یا محتوایی« و »نظریه برنامهپرداز تمایز میان »نظریه برنامهترین نظریه مهم -88

 ( ماکس وبر ۲ ( جان فريدمن ۱

 پتسی هیلی  (۴ ( آندرياس فالودی ۳

 ای در کشور ایران است؟ ها به منظور بهبود شرایط منطقه ریزی کدام یک از اولین برنامه -89

 های آمريکايی( تأسیس سازمان برنامه و شروع به تهیه برنامه۲ ( تأسیس شورايعالی اقتصاد به همت ابوالحسن ابتهاج ۱

 نتخاب تهران به عنوان پايتخت کشور ايران ( ا۴ ( اقدامات دوران صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر ۳

 کدام گزینه )به ترتیب( به کشورها پیشرو در موضوعات زیر اشاره درستی کرده است؟  -90

 قطار سبک روی زمین یا تراموا«  –ی قرون جدید ریزی منطقهبرنامه –»ساخت شهرهای جدید صنعتی 

 هلند   –انگلستان  –ه ( اياالت متحد۲ اتريش -روم   -( کشورهای اروپای غربی۱

 اتريش  –هلند  –( شوروی  ۴ رومانی –هلند  –( شوروی  ۳

   تاریخ شهر و شهرسازی 

 را به خود جلب کرده بود؟ « کنزو تانگه» ها، نظرکدام موضوعات از مفاهیم مورد بحث متابولیست -91

 ( ارتباطات، فضا، کارکردها۲ ( فضا، مکان، ارتباطات ۱

 نگاری، مکان ( کارکردها، طبیعت۴ ، اقتصادنگاری، فرهنگ( طبیعت۳

 زمان بود؟ م، با کدام رویداد سیاسی هم 839بازسازی شهر تبریز بعد از زلزله  -92

 ( شکوفايی حکومت طاهريان در خراسان۲  ( آغاز حکومت صفاريان در سیستان۱

 ر ماوراءالنهر و شرق سرزمین ايران ( آغاز حکومت سامانیان د۴  عباس در آذربايجان و قفقاز( پايان حکومت بنی۳

 ؟آیدنمی ی شهر قرون وسطایی به حساب دهندهکدام مورد، از عناصر و اجزای اصلی تشکیل  -93

 خیابان و ساير فضاهای تردد ( ۴ کلیسا ( ۳ بازار  (۲ کاخ ( ۱

 سابقه ی شهرسازی بر اساس طرح از پیش اندیشیده در ایران به چه دورانی باز می گردد؟  -94

 ( پیش از اسالم۲ ( قاجار                                                             ۱

  ( صفوی ۴ ( پهلوی                                                             ۳

ولین شهر جدید در تاریخ به دنبال رشد سریع شهرنشینی و سرمایه گذاری کالن در نفت و پتروشیمی، کدام شهر به عنوان ا -95

 معاصر ایران بعد از شهر آبادان ساخته شد و این شهر در چه منطقه ای قرار داشت؟



 

 

219 

 ( شهر دوگنبدان، منطقه ی گچساران۲ ( شهر مسجد سلیمان، منطقه ی جهانگیری                         ۱

 ( شهر دوگنبدان، منطقه ی سربندر ۴  ( شهر خوزستان، منطقه ی سربندر                                 ۳

 ود. آشکارترین تاثیر بحران اقتصادی و سیاسی که پس از سقوط امپراتوری روم دامنگیر اروپا شد .................. و.................... ب -96

 ها فروپاشی صنعت و کارخانه (۱

 های گوناگوناز بین رفتن بهداشت و شیوع بیماری (۲

 تن تاريخچه و کتب مرجع شهرسازی از بین رف (۳

 خرابی شهرها و پراکندگی ساکنان آنها (۴

 کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟ -97

 های قرون وسطی نوشت. را در وصف کتدرال "زمانی که کتدرال سفید بود"جین جیکوبز کتاب خود به نام  (۱

 ند. ها رشدی افقی داشتمحالت قرون وسطايی کم تراکم بودند و خانه (۲

 کنند. سه ويژگی تداوم،پیچیدگی و يکنواختی طبیعت اساسی شهرهای قرون وسطايی را معین می  (۳

 سن مارکو مرکز سیاسی شهر ونیز در مصب گراند کانال قرار داشت.  (۴

 هر یک از تعاریف زیر مربوط به کدام واژه است؟ -98

 کرد. های مسکونی را فراهم میالف(معبری که دسترسی به مجموعه 

 بست قرار داشت. ب(در سلسله مراتب ارتباطی پس از بن

 ج(در سلسله مراتب ارتباطات شهری کوچکترين سلول بافت سنتی است. 

 ساباط-گذر -( گذر۴هشتی             -کوچه-( گذر۳ساباط             -گذر -کوچه (۲هشتی          -کوچه-کوچه (۱

-دهی آن در واقع نظمباشند و نظمهای خاص محیط زیست مصنوع میستی نمونههای زیبنا بر دیدگاه او شهرها و سایر مجتمع-99

 دهی چهار عامل فضا، مفهوم، ارتباط و زمان است. 

 ( گدس ۴( انگلس                         ۳( راپاپورت                          ۲( جیکوبز                          ۱

 کدامین شهر امروزی واقع شده است؟  های زیر در نزدیکیهر یک از تپه-100

 تپه موشکی-تپه چشمه علی -تپه سگزآباد-تپه زاغه-تپه حصار

 ری -مرودشت-دامغان-دشت قزوين-( شهرستان قزوين۱

 مرودشت -کاشان-شهرستان قزوين-دامغان-( کاشان۲

 مرودشت     -ری-دشت قزوين-شهرستان قزوين-( دامغان۳

 ری   -اشانک-دامغان-دشت قزوين -( روستای گیسوند۴

 موضوع اصلی دومین کنگره سیام چه بود؟  -101

 شهرهای سوسیالیستی  (۲ شهرسازی حمل و نقل مبنا                                                        (۱

 ستقرار بنا    روش های منطقی ا (۴ ( مسکن حداقل                                                                      ۳

 گذار از کدام دوره ی تاریخی، دلیل اصلی تراکم دهکده های مسکونی در منطقه خوزستان بوده است؟ -102

 کشاورزی به شهرنشینی  (۲ روستانشینی به شهرنشینی                                                               (۱

 کشاورزی ديم به آبی  (۴                                                    بیابان گردی به کشاورزی            ( ۳

وجود آثار مربوط به صنعتگران حرفه ای همچون سفالگران، فلزکاران، مجسمه سازان، نشان دهنده پیشرفت فنی و مرکز یابی  -103

 هزار سال قبل است؟  5تا  4کدام شهر ایرانی در 
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 شهداد  (۲                                                                           گودين تپه             (۱

 سیلک (۴ شهر سوخته                                                                                    ( ۳

 شد؟ای طراحی باشد. این شهر در چه دوره تصویر ذیل نقشه شهر سامرا می -104

 

  ( پیامبر )ص(  ۱

 ( عمر بن خطاب ۲

 ( منصور خلیفه عباسی۳

 ( معتصم خلیفه عباسی۴

 

  

 

 بندی در محیط اسالمی را چه کسی بنیان نهاد؟ اولین نظام منطقه -105

 ( شیخ بهايی۴ ( پیامبر )ص( ۳ ( منصور خلیفه عباسی۲ ( عمر بن خطاب ۱

 های زیر نادرست است؟ کدام یک از گزینه-106

 تپه به وجود آمد. خستین نیايشگاه سربسته در گودين( ن۱

 گرد يعنی اردوگاه پارسیان.( پارسه۲

 ( نقطه ثقل حکومت سلوکیان در غرب زاگرس و منطقه خاور نزديک)سوريه( قرار داشت. ۳

 ( واژه خشتر امروزه به معنی شهر است.  ۴

 ؟است  از کجا بوده  گرفته الهام شار« مادی »  اولین  -107

 اربیل  (۴ النهرين بین های تپه  هشهر (۳ و موهنجودار (۲ بابل   (۱

 ؟ استیک از عبارات زیر صحیح کدام -108

 کردند. هايشان استفاده میهای برقی در طرحها از باالبرها و پلهها و خیابانها به جای کوچه( متابولیسم۱

 از مشکالت شهرسازی و معماری سیام بوده است. رفت  هايی که ارائه داد، برون( هدف آرکیگرام از طرح۲

 ( الگوی حرکتی و جابه جايی مردم دغدغه اصلی آرکیگرام بود. ۳

های کپسولی ارائه شده توسط آرکیگرام پاسخی بود برای کاستن از فشارهای اقتصادی به بازار  ( شهر متحرک رون هرون و آپارتمان۴

 زمین. 

 علمی داشت؟   -یر رنگ و بوی نظری های ز یک از دوره شهرسازی کدام   -109

 ( قرون وسطی ۴ ( روم ۳ ( رنسانس۲ ( يونان۱

 های زیر در خصوص میادین قرون وسطایی نادرست است؟ یک از گزینهکدام -110

 کردند، ولی به شکل مربع بیش از اشکال ديگر نزديک بودند. ( با آن که میادين قرون وسطايی از فرم هندسی خاصی تبعیت نمی ۱

 شدند. های عمومی و مهم نیز بر روی محور تقارن ساخته نمییدان در اروپای قرون وسطی، متقارن نبوده و حتی جنبه( م۲

های عمومی  داد و چهره اصلی میدان به ساختمان هايشان تشکیل میهای شهروندان تاجر و مغازهی میدان را خانه( تنها بخشی از جداره۳

 اختصاص داشت. 

 ن وسطايی بیش از آن که از رويکردی نظری ناشی شده باشد، پیرو نیازهای عملی ساکنان خود بود. ( شکل میدان قرو ۴
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 ؟شهر است کدام به روبرو متعلق نقشه -111

 ( ونیز ۱

 ( وين۲

 ( آمستردام۳

 ( پراگ۴

 

 

 ی باروک صحیح نیست؟کدام گزینه در ارتباط با شهرسازی دوره -112

 ی کاخ، اراضی فئودال و مناطق مسکونی شهروندان تشکیل شده بود. شده بود که از سه بخش عمدهپیش طراحی( شهر باروک، شهری از ۱

 ( شهر کلیتی بود که همه اجزاء و عناصر آن در خدمت آن قرار گرفته بودند. ۲

 از يکديگر باز شناخت. های متفاوت را به روشنی شد پاره( شهر حاصل يک نوع انسجام منطقی میان اجزاء بود و در آن می۳

 بايستی بیننده را مقهور سازد. ( شهر می۴

 ؟ بیان نشده استتفاوت شهرسازی در دوران رنسانس و باروک در کدام گزینه صحیح  -113

های کوچک  های قديم شهر پیوند خورده و دخل و تصرف به صورت جراحیهای جديد شهری به قسمت ( در دوران رنسانس قسمت۱

شدند و دخل و تصرف  های نوين به صورت مجزا ساخته میالی که در دوران باروک بدون توجه به بافت قديم شهر قسمتبوده؛ در ح

 های وسیع بوده است. های قديم به شکل گسترده و با جراحیدر بافت

 جود داشت. کرد؛ در حالی که در شهرسازی رنسانس محدوديت قدرت و( قدرت استبدادی از شهرسازی باروکی حمايت می۲

 ( شهرسازی باروکی در فرانسه، آلمان و بريتانیا رواج داشت و شهرسازی رنسانس در روسیه و ايتالیا ۳

 ( شهرسازی باروک دارای شکوه و حس پويايی بود؛ در حالی که شهرسازی رنسانس از سکون برخوردار بود. ۴

 ؟ باشدمییک از عبارات زیر صحیح کدام -114

از ورود بادهای مزاحم  شهر هشت ضلع( آرمان۱ با هشت مرکز و يک مرکز اصلی بود  ی وايتروويوس که دارای هشت بخش مختلف 

 نضامی مناسبی برخوردار نبود.  -نمود، اما از امتیاز دفاعیجلوگیری می

 ید داشت. دانست و بر لزوم نورگیری و هوای آزاد و کافی در شهر تأک( آلبرتی ديدگاه نظامی در ساخت شهرها را مردود می۲

 شهر خود »اسفور تسیندا« شیوه جديد مهندسی رزمی را به نمايش گذاشت و در شهرسازی نظامی پیشرو بود. ( آنتونیو فیالرته در آرمان۳

نوا در قالب پادگانی نظامی با فرمی نه ضلعی و میدان مرکزی  شهر او پالما( اسکاموتسی نخستین کسی بود که در دوران رنسانس آرمان۴

 لعی جامه عمل پوشید. شش ض

 یک از محالت قدیم تهران واقع شده است؟ »پارک شهر« در کدام-115

 ( دولت ۴ ( چال میدان ۳ ( سنگلج ۲ ( عودالجان ۱

 ریزی ها و فنون برنامهآمار و روش
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تغییر کند،   می باشد، در صورتی که عبارت به  0.25و ضریب تغییرات  12دارای میانگین  xمتغیر تصادفی  -116

 پس از اعمال تغییرات کدام خواهد بود؟   xمقدار مورد انتظار برای واریانس 

اند. اگر میانگین دو جامعه برابر  ترکیب شده  2با ده داده آماری دیگر با انحراف معیار    3پانزده داده آماری با انحراف معیار    -117

 جامعه جدید کدام است؟  نباشند، واریانس

۱ )۷ ۲ )7.3 ۳ )6.۵۸ ۴ )6.89 

  25چه درصدی از مشاهدات در فاصله کمتر از  حدودا حداکثررا در نظر بگیرید. 5و انحراف معیار  40جامعه ای با میانگین -119

 قرار میگیرد؟ 55و بیشتر از 

 

به صورت   جایگذاریآمد با  5یا   3مهره مشکی موجود است، تاسی را پرتاب میکنیم، اگر  5رمز و مهره ق   3در کیسه ای -120

به صورت متوالی دو بار مهره    بدون جایگذاریمتوالی دو بار از کیسه مهره هایی را انتخاب میکنیم و اگر سایر اعداد آمد از کیسه 

  دو مهره قرمزچند برابر حالتی است که  بدون جایگذاریشند در حالت با دو مهره مشکیهایی را انتخاب میکنیم، احتمال اینکه 

 ؟ با جایگذاریباشد در حالت  

 

مال چه میزان  عضوی مقدار چولگی نسبت به مقدار نر 100در صورت موجود بودن داده های عددی زیر در یک جامعه  -121

 است؟  

  

 

 

تکرار شوند چند برابر    Aحرفی ساخته ایم، احتمال اینکه دو حرف  3رمز عبوری  SARBAZIبا استفاده از حروف کلمه  -122

   دم تکرار حروف است؟حالت ع

 يک هشتم  (۴ يک ششم  (۳ ( يک چهارم ۲ ( يک سوم ۱

عدم   %25اتصال در سیم کشی ساختمان،  %40سوزی در پاساژ پالسکو تهران به ترتیب  در بررسی های اولیه علت آتش -123

ان سازمان آتشنشانی به  عمدی بودن حادثه برآورد شده است، در حالی که نظر کارشناس %35رعایت جایگذاری صحیح پوشاک و 

۱  )۸۱ ۲ )۲۷ ۳ )۹ ۴ )6۴ 

۱ ) ۸۹% ۲  )  ۳۳% 

۳ ) 6۷% ۴ ) ۱۱% 

 
   

۱ )    ۲ )    ۳ )    ۴ )   

 داده های عددی برای محاسبه کافی نیست ( ۴ تفاوت فاحش با نرمال    (۳ تفاوت اندک با نرمال  (۲ تقريبا نرمال  ( ۱
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عمدی بودن حادثه بوده است. به طور متوسط احتمال حریق   %5عدم جایگذاری صحیح و  %25اتصال در سیم کشی،  %70ترتیب 

 به دلیل عدم رعایت جایگذاری صحیح پوشاک حدودا چه میزان است؟

۱) %۳۴ ۲) %۴۴ 

۳ )%۱۷.۳ ۴) %۲۵ 

 ( کدام است ؟ به صورت زیر است، کواریانس ) Yو Xی  توربع احتمال مشترک دو متغیر تصادف -124

۲ ۱ ۰  Y X 

۰.۱ ۰.۳ ۰.۲ ۰ 

۰.۱ ۰.۲ ۰.۱ ۱ 

 

۱ )۰.۰۴ ۲ )۰.۱۲ ۳) ۰.۲۴ ۴) ۰.۳6 

د، چه  باش   و مقدار ضریب تغییرات   6و مقدار میانگین  16زمانی که مقدار عددی مورد نظر  zمقدار متغییر استاندارد -125

 میزان خواهد بود؟ 

 

 

 

خودرو به پمپ بنزینی بین راهی مراجعه میکنند، باکدام احتمال در نیم ساعت حداقل دو   10به طور متوسط در هر ساعت  -126

 خودرو به این پمپ مراجعه می کند؟

۱  ) 

۲  ) 

۳  ) 

۴  ) 

واحد پول است. میانگین قیمت این   14و انحراف معیار  150فروشگاه دارای میانگین   49نمونه تصادفی از قیمت کاالیی در  -127

 (درصد در کدام بازه است؟ ) 95کاال با ضریب اطمینان  

۱ ( )۱۴6.۰۸-۱۵۳.۹۲ ) 

۲ ( )۱۴۸.۰۸-۱۵۱.۹۲ ) 

۳ ( )۱۴۹.۰۲-۱۵۰.۹۸ ) 

۴ ( )۱۴۲.۲6-۱۵۷.۸۴ ) 

عضوی انتخاب کرده ایم، مقدار  25می باشد، نمونه ای  20و مقدار میانگین آن برابر با   2مقدار انحراف معیار در جامعه ای  -128

 ضریب تغییرات نمونه چند درصد خواهد بود؟  

 درصد  ۸( ۴           درصد                ۱( ۳درصد                              ۲( ۲درصد                        ۵( ۱

 به طور تقریبی وضعیت چولگی و مقدار انحراف معیار توزیع چه میزان است؟   50در یک توزیع کای دو با درجه آزادی  -129

   ۱۰ –( چولگی تقريبا ندارد ۲                       ۱۰            -( چولگی م بت دارد  ۱

 ۱۰ –( چولگی تقريبا ندارد ۴                        ۱۰۰            -(  چولگی م بت دارد  ۳

۱ ) ۵ ۲  )  ۳ 

۳ ) ۲ ۴  )۸ 
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برابر با   xباشد، و همچنین مقدار متوسط   می باشد، اگر   0.5برابر با    yو xضریب همبستگی بین دو متغیر تصادفی  -130

 باشد، معادله خط را بدست بیاورید.   12برابر با  yو مقدار متوسط  4

۱    ) 

۲   ) 

۳   ) 

۴   ) 

 در یک عبارت آماری، مقدار میانگین بیشتر از میانه می باشد، در این صورت کدام گزینه غلط است ؟ -131

 ( مقدار میانگین همواره بیشتر از مد خواهد بود ۱

 ( مقدار میانه همواره از مد بیشتر است۲

 پ قرار دارد ( بیشتر حجم نمودار در سمت چ ۳

 ( بیشتر حجم نمودار در سمت راست قرار دارد ۴

 مقدار عددی واریانس را از جدول فراوانی زیر به صورت سریع بدست بیاورید.   -132

 مرکز دسته  5 15 25

 فراوانی  5 35 10

 

۱ )۲۹ 

۲ )۲۵ 

۳ )۳6 

۴ )۱۸ 

نفر   7500و  8000، 4500محله نیز به ترتیب  شهری دارای سه محله مسکونی می باشد. تعداد جمعیت هریک از این سه -133

متر مربع می باشد. سرانه های زمین    170000و  210000، 120000است، مساحت زمین های مسکونی این محله نیز به ترتیب 

 مسکونی و تراکم خالص مسکونی این شهر به ترتیب در کدامیک از گزینه های زیر درست است؟ 

۱ )۴۰۰ -  ۲۵                                                            ۲  )۲۵ –  ۴۰۰   

۳  )۲۵۰ -  ۴۰                                                           ۴  )۴۰ –  ۲۵۰ 

گیری می  ( رابطه کدامیک از دو عامل زیر اندازهland-Use Intensity Scale) LUIدر مقیاس شدت استفاده از زمین  -134

 شود؟ 

 سطح کل فضای باز –طح کل فضای بسته ( س۱

 سطح کل زمین –( تعداد کل طبقات ۲

 سطح کل زمین –( تعداد جمعیت ساکن ۳

 سطح کل زمین  –( سطح زيربنا ۴

 در کدامیک از گزینه های زیر، راهبردهای چهارگانه براساس تحلیل سوات به درستی و به طور کامل بیان شده است؟  -135

 حداک ر(  -حداک ر(          ب( راهبرد تهاجمی )حداک ر -ی )حداقل ( الف( راهبرد انطباق۱

 حداقل(  -حداقل(      د( راهبرد اقتضايی )حداک ر  -ج( راهبرد دفاعی )حداقل         

 حداقل(  -حداقل(          ب( راهبرد تهاجمی )حداقل    -( الف( راهبرد انطباقی )حداک ر ۲
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 حداک ر(  -حداک ر(      د( راهبرد اقتضايی )حداقل  -ج( راهبرد دفاعی )حداک ر        

 حداک ر(  -حداک ر(          ب( راهبرد تهاجمی )حداقل    -( الف( راهبرد انطباقی )حداک ر ۳

 حداقل(  -حداقل(      د( راهبرد اقتضايی )حداقل  -ج( راهبرد دفاعی )حداک ر        

 حداقل(  -ب( راهبرد تهاجمی )حداک ر    حداقل(        -( الف( راهبرد انطباقی )حداقل ۴

 حداک ر(  -حداک ر(      د( راهبرد اقتضايی )حداک ر  -ج( راهبرد دفاعی )حداقل         

متر مربع   400طبقه که سطح اشغال هریک  10متر مربع، نسبت به احداث دو قطعه بنای مسکونی  2000در زمینی به مساحت  -136

 م ساختمانی را محاسبه کنید. می باشد، اقدام شده است. تراک

۱ )۴۰۰% 

۲ )۲۵۰% 

۳ )۲۰۰% 

۴ )۱۰۰% 

 است؟   حیصح ری ز نهیباشد، کدام گز ل«ی»واحد تحل نیمند از چندبهره  یطیمح قیتحق  کیکه   یدر صورت -137

 شودیم جي اعتبار نتا شي سبب افزا( ۱

 شودیم جي اعتبار نتا کاهشسبب ( ۲

 شودی م قیتحق يیسبب کاهش روا( ۳

 شودیق میتحق يیاي پا شي افزا سبب( ۴

 اشاره دارد؟  قیاعتبار تحق  ای ییبه انواع روا  یبه درست  نهیکدام گز  -138

 یري پذنان یاطم ،یري باورپذ ،یري اعتمادپذ (۱

 (یري پذم ی )تعم یرونی اعتبارب ،یاعتبار سازه، اعتبار درون (۲

 یداد ي پس رو ،یریگاندازه  ،یتصادف( ۳

 یرونیب ،یدرون ،یري اعتمادپذ( ۴

 ست؟ یسبز در شهر تهران« چ  یسرانه فضا شیافزا  یسنجبا عنوان »امکان  یطرح پژوهش یمطلوب برا  قیروش تحق-139

 یادیبن (۱

 ی اکتشاف( ۲

 ی کاربرد( ۳

 ی موردپژوه( ۴

 پرداخته است؟  قیدر تحق  یشناسو روش یشناسمعرفت  ،یشناسی هست یهارساخت یز یبه بررس ریاز پژوهشگران ز  کیکدام -140

 ارنست بلوخ ( ۱

 لکساندر بلوم گارتن ( ا ۲

 ی کرات کلي ما (۳

 احمد محمدپور  (۴
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آزمون هفتم پاسخنامه    
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است. ۱گزينه » -۱

 « صحیح است. ۳گزينه » -۲

 « صحیح است. ۳گزينه » -۳

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴

 ح است. « صحی ۱گزينه » -۵

 « صحیح است. ۴گزينه » -6

 « صحیح است. ۴گزينه » -۷

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۰

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۱

 « صحیح است. ۱گزينه »-۱۲

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۳

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۴

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۵

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱6

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۷

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۸

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۹

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۰

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۱

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲۲

  « صحیح است. ۱گزينه »-۲۳

 « صحیح است. ۳گزينه »-۲۴

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۵

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲6

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲۷

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۸

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۹

 « صحیح است. ۳گزينه »-۳۰
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 پاسخنامه مباحث عمومی شهرسازی ایران 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۱

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران. 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳۲

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران. 

 . « صحیح است۳گزينه » -۳۳

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران. 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۴

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران. 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳۵

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران. 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۳6

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران. 

 صحیح است. « ۴گزينه » -۳۷

 منبع: بهزادفر؛ زيرساخت های شهری در ايران. 

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۸

 « صحیح است. ۱گزينه » -۳۹

 . 66منبع: بهزادفر؛ طرح ها و برنامه های شهرسازی،ص

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۰

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۱

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۲

 « صحیح است. ۱گزينه » -۴۳

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۴

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۵

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴6

 . ۱۷صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۴۷

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴۸

 « صحیح است. ۴گزينه » -۴۹

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۰

 .   ۹صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۱

 .  ۴۹صمنبع: کوين کريزک،آيین شهرسازی پايدار ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۲
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 . ۳۲منبع: عزيزی، محمدمهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه » -۵۳

 . ۳۳منبع: عزيزی، محمدمهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۴

 . ۳۴سازی؛ صمنبع: عزيزی، محمدمهدی؛ تراکم در شهر

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۵

 . ۱۱۷منبع: عزيزی، محمدمهدی؛ تراکم در شهرسازی؛ ص

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵6

 . ۹منبع: اسدی؛ حکمروايی شهری؛ص

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۷

 . ۳6منبع: اسدی؛ حکمروايی شهری؛ص

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۸

 . ۱لد ها در شهرسازی؛ جمنبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 « صحیح است. ۴گزينه » -۵۹

 . ۱ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 « صحیح است. ۳گزينه » -6۰

 . ۱ها در شهرسازی؛ جلد منبع: پاکزاد؛ سیر انديشه

 ای و مدیریت شهری ریزی شهری، منطقهپاسخنامه مبانی نظری برنامه 

 « صحیح است. ۴گزينه » -61

اين چنین نیست. شهرها معرف جان انسان هستند که شخصیت می گويند شهرها رشد می   يابند؛  اقتصادی رونق می  کنند و به داليل 

انسانی را با خود درگیر می کنند. در تعريف شهر، اندازه جمعیت با تراکم با وابستگی به محیط ساخته شده، کافی نیست. بخش انسانی 

يکه   تعريف است. خیابانهای شهر  اين  از صحنه خارج شده است. )شیعه، شهرها، جوهره  که  اين زندگی است  نمايش  از  مرحله  يک 

۱۳۹۰ :۷۲ ) 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -62

 های ذيل صورت بگیرد: تواند به شکلها در بازار زمین و کنترل يا هدايت عملکرد آن ضروری است. اين دخالت میهای دولت دخالت

 (؛ Land-use regulationsتصويب مقررات مربوط به کاربری اراضی شهری ) -

 ( Taxationبندی )مالیات -

 ( ۱۲۱ -  ۱۲۰: ۱۳۸۹(. )پورمحمد، Direct actionدخالت مستقیم ) -

 « صحیح است. ۱گزينه » -63

های  شناسی شهری جديد، نظريات فیلسوف فرانسوی لوئیس آلتوسر بسیار مؤثر بوده است. به دنبال اين جريان، ديدگاهدر پیدايش جامعه

انتقادات زمینهجديدی در   تا  مسئله شهری. خود کوشید  اجتماعی و  نظريه  پیتر ساندرز در  نظیر نظريات  پديدار شد؛  ی مسائل شهری 

ی علمی بايد دارای يک موضوع نظری باشد. در اين باره، آلتوسر  شناسی شهری سنتی وارد کند؛ از جمله اينکه هر رشتهبیشتری بر جامعه

شود، اما  های از قبل بديهی پنداشته شده شروع میر ايدئولوژيکی متمايز است؛ کار ايدئولوژيکی با انديشهمعتقد بود که کار علمی از کا

رشته هر  و  است  نظری  دغدغه  دارای  علمی  به کار  استناد  با  نیز  کاستلز  باشد.  داشته  را  نظری خاص خود  موضوع  يک  بايد  علمی  ی 
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شناسی شهری قبلی، جنبه ايدئولوژيک دارند؛ زيرا کار خود را با مفاهیم عامیانه چون  ی آلتوسر معتقد است که تمام مباحث جامعهنظريه

 ( ۱۷۲  - ۱۷۱:  ۱۳۸۷پور،  شهر، اجتماع محلی و نظاير آن شروع کردند و چندان پايبند به نظريه نبودند. )شارع

 « صحیح است. ۱گزينه » -64

-کنیم که از طرف صاحب هايی اشاره می نظررد ارزيابی قرار دهیم به نقطهريزی خردگرا را در زمان کنونی موبرای اينکه وضعیت برنامه

برنامه نظريه  شده  شناخته  سالنظران  در  برنامهريزی  درباره  اخیر  الکساندر،  های  ارنست  میان  اين  از  است.  شده  مطرح  خردگرا  ريزی 

رسد در  نويسد: »به نظر میره به خردمندی )عقالنیت(« می تحت عنوان »نگاهی دوبا  ۲۰۰۰ريزی در مقاله خود در سال  پرداز برنامهنظريه

پسامدرنیته دوران  برنامهاين  آشکار  پساخردگرايی میی  دوران  وارد  نیز  واژه ريزی  به  تبديل  : عقالنیت  معموالً  شود  است.  »بد« شده  ی 

...  که به دنبال منافع خود است، توصیف میگرايی  ساالری بیش از حد، تخصصجا، فنگرايی نابهريزی خردگرا را با با علمبرنامه کنند 

احمقانهاين ادعاهای  جز  که  چیزی  جانبداریها  يا  فرهنگی  تعصبات  نبودهی  کننده  گمراه  میهای  نظر  به  اين،  بر  افزون  که  اند.  رسد 

 کنند«. های مصنوع اجتماعی و فرهنگی و باالخره بینش تخیلی را رد میخردگرايی و شناخت
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آبی انتقادهای جدی مطرح    های زمینهريزی بر اساس نقشهنسبت به برنامه  ۱۹66ای با عنوان »فرم شهری« در سال  موريس براون در مقاله

ر رخ  دهند تا تغییرات بتوانند در فرآيندهای مؤثر توسعه شه زمین در طول زمان امکان نمی  بندی دقیق کاربریکند. از نظر وی منطقهمی

دهند. برای م ال، يک صنعت موفق ممکن است الزم باشد تا در مکان مجاور گسترش يابد يا بر اساس يک قرارداد ناموفق و يا فروش  

فرودشیِ جديد شود و يک  های موفق ممکن است منجر به جذب اقدامات خرده های برچیده شود. به عالوه، يک رديف از مغازهزمین

های بازی و نظاير آن باشد.  براون های اضافی، زمینافزايش زاد و ولد، نیازمند فضاهای اضافی و ساختمان  مدرسه ممکن است به دلیل

داشتن فرم آينده و مناطق کاربری زمین به صورت  کند که به دنبال ثابت نگهناپذير بین آن طرحی جلب می توجه را به سمت تنش اجتناب

های کاربری زمین رد يک وضعیت دائماً سیال قرار دارند ... شايد که در هر سکونتگاهی فعالیت»يخ بسته« است و در مقابل، اين حقیقت  

دفعه« در    -ريزی شهری بیشتر به عنوان يک »فرآيند مداوم« و نه يک »عمل يک  بینیم به برنامهاين برای اولین بار است که در اينجا می

 ( ۷۰ – 6۹:  ۱۳۹۴. )تايلور، شودريزی و طراحی تفصیلی يک مکان نگاه میبرنامه

 « صحیح است. ۴گزينه » -66

شروع به تدريس   ۱۹6۷دونالد اپلیارد کار خود روی زندگی همگانی را همراه با کوين لینچ در ساحل شرقی آمريکا شروع کرد، در سال  

سازی تأسیس کرد. اين آزمايشگاه  شبیهدر دانشگاه برکلی کرد و استاد تمام طراحی شهری شد. وی همراه با »پیتر باسلمن« يک آزمايشگاه  

شبیهمی را  فضاهای شهری  در  مردم  توقف  يا  تجربیات حرکت  سال  توانست  در  کند.  »خیابان۱۹۸۰سازی  کتاب  در  اپلیارد  قابل  ،  های 

به محیطنويسد: »خیابانزندگی« می بههای خطرناک و غیرقابل زندگی مبدل شدهها  آن  مردم در  اک ر  اما همچنان  برند.بايد  سر می  اند، 

ها را دوباره تعريف کرد، به عنوان جايگاهی تسکین بخش، به عنوان مکانی قابل زندگی، به عنوان حوزه اجتماعی، به عنوان مکانی خیابان

 ها بايد محافظت شوند اما نبايد منجر به انزوا شود.« برای بازی برخوردار از فضای سبز و تاريخ محلی. همسايگی

د پژواک صدای جین جیکوبز، در دفاع از خیابان به عنوان فضايی با ابعاد اجتماعی مهم بود. ولی وی در مورد ترافیک سواره  فرياد اپلیار

 ( ۵۵: ۱۳۹۴بیشتر از جیکوبز نگران است. )گل،  

 « صحیح است. ۱گزينه » -67

-یش از هر چیز يک مفهوم تمدنی در نظر می شناس آمريکايی، نسبت به شهر ديدگاهی تاريخی داشت و آن را بمامفورد، مورخ و جامعه

طلب ضدفاشیست و ضدجنگ بود و علیه جنگ ويتنام فعالیت زيادی داشت، با تکیه بر روند تحول شهرها  گرفت. مامفورد که يک اصالح

کتاب در  ويژه  به  مدرن،  تا شهرهای  قرون وسطايی  دراز شهرهای  مفهوم شهر  از  توسعه شهر  و  تاريخ  در  يک    هايی چون شهر  قالب 

دانست. بنابراين، مامفورد  ی شهرنشینی بسیار زيانبار میکرد و برعکس ماشینیسم و پیامدهای آن را در عرصهی انسانی دفاع میمجموعه
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انسانی و   ابعاد  و  باشد  داشته  با طبیعت وجود  بیشتری  آنها هماهنگی  تأسیس شهرهای جديد رفت که در  به سوی  بايد  که  بود  معتقد 

 ( ۲۰۴: ۱۳۹۵بومی آنها را مشخص کند. )فکوهی،  يستسازگاری ز

 « صحیح است. ۴گزينه » -68

ريزی عقالنی جامع، تاريخ گذشته، کهنه و منسوخ  ی برنامه بینی نظريهو جهان  ريزی دوسويه اين است که ديدگاهی برنامه ی نظريهداعیه

-ريزی دوسیه، يک معرفتفارغ از ارزش خطاست. در عوض، برنامه  ای ذاتاً تکنیکی وريزی، به عنوان حرفهاست و تلقی آن از برنامه

 شناسی نوين ارائه داد. 

ها ادغام  فريدمن معتقد است در حل مسأله، قدرت دانش زمانی بیشتر خواهد شد که دانشِ پردازش شده با دانشِ تجربی در خودِ سیاست

اين د يا پیوند دادنِ  ادغام  او، مؤثرترين را ه  برقراریِ زنجیرهو گونهگردند. به زعم  يا به طور  ی دانش،  از تعامالتِ بین االشخاصی،  ای 

 ريز و مخاطب اوست: ريزی، ارتباط واقعی بین برنامهی کانونی در برنامهتر بر قراریِ ديالوگ است. از اين منظر مسألهدقیق

ای پیوسته از تعامالت شخصی و شفاهی )يا کالمی(  ، مجموعه ريزان و مخاطبان آنها از میان بروداگر بنا باشد شکاف ارتباطی میان برنامه

ريزان( با دانش شخصی )يعنی دانش افراد غیرمتخصص(  ضروری است؛ به طوری که  از آن رَه دانشِ پردازش شده )يعنی دانش برنامه

 خورند.  خورد و هر دوی آنها با کنش )يا عمل( پیوند میپیوند می

مح که  است  روشی  همان  برنامهديالوگ  میور  را شکل  دوسويه  و  ريزی  ارتباطات  برای  فريدمن  که  است  نامی  ديالوگ«  »حیات  دهد. 

 گزيند.مناسبات انسانی برمی

 « صحیح است. ۲گزينه » -70

را به عنون سال ذخاير معماری اروپا   ۱۹۷۵در کنگره ايکوموس که در شهر تاريخی زوريخ سوئیس تشکیل شده بود، سال    ۱۹۷۳در سال  

»آيندهاعال عنوان  بررسی جامعی تحت  که  قرار گذاشتند  و  کردند  اروپا م  کلیه کشورهای  نمايندگان  در گردهمايی  ما«  برای گذشته  ای 

 ( ۷۳:  ۱۳۹۵صورت پذيرد. )حبیبی و همکاران، 

 « صحیح است. ۴گزينه » -71

 « صحیح است. ۲گزينه » -72

های آن در خارج  تر از علم اقتصاد است، تا چه رسد به اقتصادسنجی، ريشهقتر و عمیاز نظر شوماخر، توسعه اقتصادی چیزی بسیار وسیع

از حوزه اقتصاد، يعنی در آموزش سازمان، انضباط و فراتر از آن، در استقالل سیاسی، و احساس ملی به خود متکی بودن قرار دارد ... از  

اند.  های موجود در آموزش، سازمان و انضباط نهفتهای نابسمانینظر وی علل اصلی فقر در نهايت امر، عللی غیرمادی هستند و در پاره

 ( ۳۷ -  ۳6: ۳۷۹)صرافی، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -73

نامد. او در سرآغاز کتاب معروفش تحت عنوان »چرا مردم  ( مشکل اساسی توسعه نیافتگی را »جانبداری شهری« میM. Liptonلیپتون )

ترين تضاد طبقاتی در کشورهای فقیر جهان تضاد کار و سرمايه نیست، تضاد منافع بیگانه و  د: »مهمنويسمانند؟« میفقیر، فقیر باقی می

ملی نیز نیست، بلکه تضاد بین طبقات روستايی و طبقات شهری است ... تخصیص منابع مابین شهر و روستا بازتاب اولويت شهری است  

توسعه روستا و کشاروزی معرفی کرده و افزايش قدرت سیاسی    گل را بازدارندهو نه کارآيی يا عدالت. لیپتون وجود نخبگان فاسد و ان

داند که منابع را به سوی شهرها سرازير کرده و توسعه را به وسیله شهرنشینان و برای آمیزی میروستايیان را الزمه تغییر ساختار تبعیض

 ( ۱۲۲: ۱۳۷۹آورد«. )صرافی، شهرنشینان به ارمغان می

 « صحیح است. ۴گزينه » -74

 . 66(؛ مديريت و حکمروايی شهری، ص ۱۳۹۳پور، ناصر و همکاران ) منبع : برک

 « صحیح است. ۲گزينه » -75

 . ۸۹(؛ مديريت و حکمروايی شهری، ص ۱۳۹۳پور، ناصر و همکاران ) منبع : برک
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ثروتمند توس اخیراً در کشورهای  که  از شهر است  نوع جديدی  تولید صنعتی  اين  به  وابسته  اين شهر  اقتصاد  آمده است.  پديد  يافته  عه 

های  توان به شهرهايی اشاره کرد که دفتر مرکزی شرکت نیست، بلکه اين نوع شهر دارای باالترين اشتغال خدماتی است. برای م ال، می

روز بر تعداد افراد شاغل در زمینه امور مالی، بهداشتی،    المللی در آنجا قرار دارند. در اين شهرها روز بههای بینبزرگ تجاری يا سازمان

شود. اقتصاد اين شهرها در تقابل شديد با اقتصاد شهرهای صنعتی آموزشی، تفريحی، تحقیق و توسعه، ارتباطات و جهانگردی، افزوده می

 ( ۲۰  - ۱۹: ۳۸۷پور، است. )شارع

 « صحیح است. ۲گزينه » -77

برجسته پ بنیادگذاران  نگرش  و گسترشی  ولیام جیمز،  ديوی،  پیراگماتیسم، جان  آن چارلز  ...  دهندگان  رورتی هستند  ريچارد  يرس و 

 مبانی فکری اين ديدگاه را شايد بتوان چنین خالصه کرد: 

جهت    کند و به همین گرا به جهان دارد و توجه خود به جهان را از تصورات ذهنی شروع نمیگرا و عملالف( پراگماتیسم نگاهی تدريج

 ای ندارد. پردازان از پیش میانهبا نظريه

ی کاربرد يک انديشه دانست. به سخن ديگر، اگر  ب( حقیقت چیزی نیست که بتوان مستقل از عمل اثباتش کرد، بلکه بايد آن را نتیجه

ی من  توانم بگويم نظريهشوم، میهای گوناگون برگزينم و آن را به کار ببرم و موفق به حل مسئله خود ب ای را از میان نظريهمن نظريه

رساند، حل می دهد و ما را به راهحقیقی است. عمل يعنی به کاربستن فکر و اين همان عاملی است که مسئله پیش روی ما را تغییر می

ل عینی و  های تجربه است و از همین روی، عمل )پراکسیس( و کاربرد دانش انتقادی در مسائپس دانش يا معرفت فقط يکی از جنبه

 پردازی از پیش برتری دارد. مجسم بر نظريه

-مان را عوض می دهیم، بلکه وقتی عقیدهها چون ديدگاه بهتری از جهان به ما عرضه شده است باورهای خود را تغییر نمیج( ما انسان

 رو هستیم حل کند. ا آن روبهها و تضادهايی را که بی جديد به نظرمان معنادارتر بیايد و بتواند ناسازگاریکنیم که عقیده

ها به مصالحه بینجامد، در  د( به هر حال تغییر عقیده کار بسیار دشواری است، پس اختالف گريزناپذير است و اگر اختالف میان گفتمان

 اند. ها ارتقاء يافتهحقیقت گفتمان

ها کم و  ذهنی مانع چنین کاری خواهد شد. در واقع نظريهها و داوری  توان به طور تجربی و عینی آزمود، زيرا ارزش ها را نمیهه( نظريه

 ( ۳۱۳ - ۳۱۲:  ۱۳۹۵بیش همان بیان باورها هستند. )اجاللی و همکاران، 

 « صحیح است. ۳گزينه » -78

نوع    کند، و درها و راهبردهای کلی را تصوير می گیرند: نوع اول طرح جامع است که سیاستهای فراگیر دو نوع پروژه قرار میدر طرح

تواند سند  پردازد. طرح تفصیلی میمحور )کالبدی( طرح جامع میها و اسناد مکانگیرد، که غالباً تدقیق برنامهدوم طرح تفصیلی قرار می

 ( 6۷:  ۱۳۹۳ساختار کالبدی نیمه اجرايی يکپارچه باشد. )بهزادفر، 

 « صحیح است. ۲گزينه » -79

ای طرح را فضای سبز احاطه  ای نیز اشتهار دارد.  نواحی حاشیهی هستهنام طرح گستردهمبتکر اين طرح ابنزر هاوارد است. اين طرح ب

، تمرکز شهری در  توانند به صورت عمود بر هم و يا به طور مورب ايجاد شوند. در اين بافتها میهای ارتباطی، راهکند. از نظر شبکهمی

ی کافی از دقت طرح گسترده برخوردار نبوده و  ترده است اما به اندازه بعضی نواحی وجود دارد. اين طرح در حقیقت همان طرح گس

از طرح بنیابین  از هستهطرح  با  های طرح میهای گسترده و متمرکز است. هر کدام  تواند واحد تخصصی باشد. چنانچه طرح کهکشان 

دهد. در  شهری را نیز يک گره شهری تشکیل میها را کاهش خواهد داد. محل تقاطع خطوط ارتباطی  های مورب ايجاد شود، فاصلهشبکه

سازد. وقتی که اين گسترش  آيد، که توسعه فیزيکی آنها را محدود میاين طرح کمربند سبز به نحوی در محالت مسکونی به وجود می 

 ( ۷۷  -  ۷6:  ۱۳۸۹گردد. )شیعه، محدود به حد نهايی خود رسید، توسعه فیزيکی شهر نیز متوقف می

 صحیح است.  «۳گزينه » -80
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 . ۲۳ –  ۲۲(؛ درآمدی به اقتصاد شهری، ص ۱۳۸۹منبع : درکوش، سعید عابدين )

 « صحیح است. ۴گزينه » -81

 . ۲۴۱(؛ با شهر و منطقه در ايران، ص  ۱۳۹۲منبع : شیعه، اسماعیل ) 

 « صحیح است. ۱گزينه » -82

 . ۳۰۸ها در شهرسازی جلد يک، ص (؛ سیر انديشه۱۳۸۹منبع : پاکزاد، جهانشاه ) 

 « صحیح است. ۱گزينه » -83

در کتاب کالسیک زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمريکا از سرمايه اجتماعی در چارچوب همسايگی و محله    ۱۹6۱اولین بار در سال  

 ای حیاتی خواند. توسط خانم جین جیکوبز ياد شد. وی آن را برای توسعه و نوسازی مشارکت محور محله

ی فرانسوی پیر پورديو اعتبار ديگری به بحث سرمايه اجتماعی بخشید.  شناس پرآوازهفیلسوف و جامعه  کارهای  ۹۰ی  در نیمه اول دهه 

سازی خود در مورد اشکال سرمايه و از جمله  ای با عنوان »اشکال سرمايه« است که در آن وی مفهومترين اثر وی در اين باره، مقالهمطرح

های آمريکا اخر همان دهه، جیمز کلمن اين مفهوم را وارد منابع و متون علوم سیاسی دانشگاهکند. در اوی اجتماعی را تشريح میسرمايه

سرمايه کلمن  کرد.  میشمالی  تعريف  کارکردش  به  اشاره  با  بیشتر  را  اجتماعی  دهه ی  در  سرانجام  کار    ۹۰ی  کند.  با  اجتماعی  سرمايه 

 انديشمندانی چون پاتنَم و فوکوياما به اوج رسید. 

در کتاب بولینگ به تنهايی بر اساس شواهد مربوط به افول لیگ بولینگ يا بازی گروهی اين ورزش، در اياالت متحده و تنها بازی    پاتنَم

اند. وی معتقد است  ها، اين عقیده را ابراز داشت که مردم به طور يکنواختی از حیات عمومی بريدهکردن تعداد زيادی از افراد در باشگاه

برند بلکه قادر خواهند شد راجع به  ی انفرادی لذت میه صورت تیمی در بازی بولینگ شرکت کنند، نه تنها به همان اندازهکه اگر مردم ب

همچنین   ... کنند  نصیب خود  آينده،  در  را  بیشتری  مدنی  و  منافع شخصی  و  بشینند  گفتگو  و  بح  به  به همسايگی خود  مربوط  مسائل 

آمريکا اشاره دارد و    ۱۹6۰بزرگبه کاهش سرمايه و اجتماعی و افزايش معضالت اجتماعی در دهه  فرانسیس فوکوياما در کتاب اختالل  

معتقد است صرف نظر از اينکه تنزل فوق از اختراع تلوزيون يا افزايش تعداد زنان شاغل و يا عوامل ديگر ناشی شده باشد، اين پديده 

ر شهروندان  پايین  اعتماد  وی  است.  اساسی  اهمیتی  بنگاهدارای  جمله  از  و  اجتماعی  نهادهای  بدکارکردی  باع  میا  اقتصادی  داند.  های 

 ( ۱6  -  ۱۳:  ۱۳۹۲)پیران، 

 « صحیح است. ۲گزينه » -84

 6۳  – 6۱بخشی شبکه فضاهای شهری با رويکرد شهرسازی نوين، ص انسجام  (؛ مدل۱۳۹۸منبع : بهزادفر، مصطفی و همکاران ) 

 « صحیح است. ۴گزينه » -85

ی فالودی يعنی نظريه در شناختی« عالوه بر دوگانهی نظری تا بازسازی روشريزی از مباح هی برنامهرکیبوجی در کتاب »نظريهفرانکو آ

افزايد. او معتقد است که دلیل بسیاری  ريزی« به آن میی برنامههای دربارهی سومی را بنام »نظريهريزی، گونهی برنامهريزی و نظريهبرنامه

 ( ۹۱: ۱۳۹۴ريزی، مربوط می شود. )رفیعیان و جهانزاد، ی برنامههای درباره ريزی به همین حوزه، يعنی نظريه های نظريه برنامهاز شکست 

 « صحیح است. ۱گزينه » -86

 . 6۴(؛ تغییر کاربری زمین، ترجمه رفعیان و محمودی، ص  ۱۳۹۴منبع :  برياسولیس، هلن )

 « صحیح است. ۲گزينه » -87

-ای دارای معادن بزرگ ذغال است که برای منطقه   ۱۹۲۲در سال    (Doncasterکاستر )ای، طرح دانريزی منطقه های برنامهاولین نمونه

حمل فزاينده  نیازهای  با  و  شهرنشینی  صنايعو  سريع  رشد  معرض  در  و  برنامهسنگ  ضرورت  و  شد  داده  برای  ونقل  يکپارچه  ريزی 

:  ۱۳۷۹کاستر« )در ناحیه مرکزی انگلستان( مطرح شد. )صرافی،  در قالب منطقه شهری »دان  ای از تقسیمات محلی مستقل و مجزامجموعه

۴۲ ) 

 « صحیح است. ۳گزينه » -88
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ی  ريزی تفکیک قائل شد. که اولی را نظريه محتوايی خواند و دومی را نظريهريزی و نظريه برنامهفالودی در ابتدا میان نظريه در برنامه

های زيادی يا در امتدادِ و يا در موضع انتقاد نسبت به آن شکل گرفتند.  فالودی بسیار تأثیرگذار بود و جريان  یفرآيندی. سپس دوگانه

ريزی خود قابل تفکیک به دو نظريهِ تبیین )علمِ شهر( و  های محتوايی برنامهبرای م ال پِیدن  همین تفکیک را بسط داد. به نظر او نظريه

ريزی است، نیز به دو گروه ريزی که موضوعشان فرآيند برنامههای برنامه ( هستند و از طرف ديگر نظريه)بخشی از فلسفه شهر  هنجاری

ريزی نمايند و  ريزان چگونه »بايد« برنامهپردازد که برنامهشناسی فلسفی که به تبیینِ اين امر میشوند که عبارتند : نخست روشتقسیم می

جامعهنظريه برنامههای  حوزهري شناختی  تبیین  موضوعشان  که  برنامهزی  به  ی  فالودی  معرفی  با  نیز  ايفتاشل  اورن  است.  »واقعی«  ريزیِ 

ريزی از فالودی تأثیر پذيرفته است. در اين رابطه آلمندينگر در سال  شناس نظريات برنامهی گونهعنوانِ تأثیرگذار ترين چهره در حوزه

( تقويت شد و ايفتاشل ضمن پذيرفتن اين تمايز آنرا ۱۹۷۳ی و فرآيندی توسط فالودی )ی محتواي تمايز بین نظريه"نويسد :  می  ۲۰۰۲

 ."ريزی الزم دانست. بدون اينکه هیچ يک بر ديگری استیاليی داشته باشدبرای برنامه 

-اسی برای نظريات برنامهشنشناسی قديمی به ارائه يک گونهالزم به ذکر است که  فلیپ آلمندينگر در ادامه مقاله خود بعد از نقد گونه

 ( ۸۳  - ۴6:  ۱۳۹۴گرا کرده است. )رفیعیان و جهانزاد، ريزی پسااثبات

 « صحیح است. ۳گزينه » -89

می انجام گرفت،  ايران  در  امیرکبیر  میرزاتقی خان  دوران صدارت  در  که  را  برنامهاقداماتی  اولین  از  نوعی  بهبود  ريزیتوان  منظور  به  ها 

های مختلف، اعزام دانشجو به  ر دانست. ايجاد مدرسه دارالفنون، تنظیم نظام اداری، احیای قشون، ايجاد ساختمانای در کشوشرايط منطقه

ترين اقدامات اساسی در بهبود شرايط  شود. ايجاد نهر کرج بین شهر کرج تا تهران نیز به عنوان يکی از عمدهخارج، از اين دوره آغاز می

 ( ۲۸۳:  ۱۳۸۹آيد. )شیعه،  آغاسی به حساب میای در دوره حاجی میرزا  منطقه

 « صحیح است. ۳گزينه » -90

بايد يک   را  ايجاد شد، ولی در عرصه جهانی، شوروی سابق  متحده  اياالت  اروپای غربی و سپس  نخستین شهرهای جديد صنعتی در 

جهانی دوم در اروپای شرقی گسترش    کشور پیشرو در ايجاد شهرهای جديد صنعتی قلمداد کرد. چنین شهرهايی در دوران بعد از جنگ

 يافتند.

ای قرون جديد هستند که با استفاده از امکانات آبی و کشتیرانی به ايجاد سدها و  ريزی منطقهها اولین ملت پیشرو در امر برنامههلندی

ه کاال، به صورت مدرن درآمده  های آبیاری و توسعه کشاورزی و حمل و نقل پرداختند. به طوريکه جزء اولین کشورهای صادرکنندکانال

 و به ايجاد بانک، انبار کاال، بازاريابی و رقابت پرداختند. 

السیر شهری استفاده از سیستم تراموا برای حمل و نقل داخل شهر نیز ضروری است. اين سیستم در واقع ستون در کنار قطارهای سريع

 کیلومتر طول خطوط تراموا درتبه اول در جهان را دارد.   ۱۰۲۹ومانی با دهد. کشور رفقرات شبکه حمل و نقل داخل شهر را تشکیل می

 . ۵۳(؛ آهنگ صنعت، آوای شهر، ص  ۱۳۹۳منبع : شیعه، اسماعیل ) 

 . ۲ای، ص ريزی منطقههای برنامه(؛ اصول و روش۱۳۹۳اهلل ) زياری، کرامت 

 . ۱6۷(؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری، ص  ۱۳۸۹قريب، فريدون )

  اریخ شهر و شهرسازیپاسخنامه ت 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۹۱  

اند به چند موضوع توجه خاص داشت؛ ارتباطات، فضا و کارکردهای شهری.  ها مطرح کردهکنزوتانگه در بررسی مسائلی که متابولیست 

اين کار، رفته رفته به فلج شدن    توانند نیاز به ارتباط را برآورده کنند وشعاعی، ديگر نمی  -وی معتقد بود که شهرهای با الگوی مرکزی

های حمل و نقل نوين، ضرورت دارد که سامانه حمل و نقل  انجامد. وی به اين نتیجه رسید که با توجه به ويژگیکارکردهای شهری می 
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د که بايد هر چه  دانای برای برقراری ارتباط میو معماری بناها به عنوان يک کلیت ارگانیک بازشناخته شود. همچنین وی فضا را زمینه

 های ارتباطی، هماهنگ شود. بیشتر با گسترش سامانه

 . ۵۸و   ۵۷؛ ص۱۳۸6؛ ۲ها در شهرسازی؛ جلد  منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیرانديشه

 « صحیح است. ۱گزينه » -۹۲

امغان، احداث مسجد جامع  م(، زلزله در د  ۸۵۸آغاز حکومت صفاريان در سیستان با رويدادهايی نظیر بازسازی شهر تبريز بعد از زلزله ) 

 م(، همزمان بود.   ۸6۵دزفول و تصرف نیشابور توسط يعقوب لیث )

 . ۲۰۴؛ ص۱۳۹۰منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران، از آغاز تا دوران قاجار؛ 

 « صحیح است. ۱» گزينه -۹۳

 دهنده شهر قرون وسطايی عبارتند از:عناصر و اجزای اصلی تشکیل

 حصار با برج و دروازه  (۱

 ( خیابان و ساير فضاهای تردد ۲

 ( بازار ۳

 ( کلیسا ۴

 ( ساختمان ۵

 ( باغات خصوصی 6

 منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در جهان،بخش قرون وسطی

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۹۴

 . ۱۷۷ص  -فت کهن شهری مشکینی، ابولفضل، بهسازی و نوسازی با -پوراحمد، احمد -حبیبی، کیومرثمنبع: 

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۵

به دنبال رشد سريع شهرنشینی از يک سو و سرمايه گذاری های کالن در نفت و پتروشیمی، دولت تصمیم گرفت اولین شهر جديد در  

وان شهر جديد خوزستان ايجاد شد در منطقه سربندر به عن۱۲۹۰تاريخ معاصر ايران را بعد از آبادان که توسط انگلیسی هادر حدود سال  

به   الگوی هر فکر جديد را بايد در غرب جست و  اعتقاد که منشاء و  بر اساس اين  ايجاد کند.  آبادان  اهدافی مشابه برای احداث  با  و 

اين شهر جديد به مشاوران آمريکايی ) آنها نیز کار ممکن و میسر می شود، تهیه طرح  به عنوان  S.O.Mدست  ( سپرده شد. اين طرح 

 به تصويب رسید.  ۵۲لین مصوبه شورايعالی شهرسازی تازه تأسیس شده در سال  او

 . ۲۱-۲۰منبع: کامروا، محمد علی؛ شهرسازی معاصر ايران؛ ص 

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹6

ان آنها در  آشکارترين تاثیر بحران اقتصادی و سیاسی که پس از سقوط امپراتوری روم دامنگیر اروپا شد خرابی شهرها و پراکندگی ساکن

 حومه شهر بود، يعنی جايی که در آن مردم میتوانستند روزی خود را از دل خاک بیرون کشند. 

 . ۲،ص ۱۳۹۳ولو،تاريخ شهر،ترجمه پروانه موحد،منبع:بنه

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۷

 و   گرانده  کانال  صل فا  حد  در  تجاری  مرکز  -آلتو  ری  و  بود  کانال)گراند(واقع  اين  مصب  در  -شهر  سیاسی  مرکز  -مارکو  سن •

 . داشت  قرار کانال روی پل تنها

 پا   زمان   طول   در  و   کند  می  معین   را   اروپايی  شهرهای   اساسی  طبیعت  که   تمرکز   پیچیدگی،  تداوم،  –  اولیه   ويژگی   سه  خالف   بر •

  نتوانست   همچهارد  سده  دوم  نیمه  بحران  از   پس  نامید،  شدن  « نو» ظرفیت  را  آن توان  می  که ويژگی  چهارمین  است،  مانده   جا  بر
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 گذشته به ای تازه تصمیم هر اتخاذ برای بعد به آن از شهرها و بود گذشته خالقیت، زمان ترين اهمیت با پس. دهد  ادامه بقا به

 .يافتند توجه

 ها سفید بود نوشته لوکوربوزيه است. کتاب زمانی که کتدرال  •

 . ۷۹الی    ۵۸،ص  ۱۳۹۳ولو،تاريخ شهر،ترجمه پروانه موحد،منبع:بنه

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۸

  پاسخگوی   مشترک،  فضای  يک   عنوان  به   که   است   سنتی  بافت  سلول   ترين   کوچک   شهری   ارتباطات  مراتب  سلسله  در   هشتی •

 . بود يکديگر با ها همسايه يا خويشاوندان خانواده، اعضای ارتباطی نیازهای

  شماری  بست بن. گفتند می بست بن داشت، راه هکوچ  به و بود باز ديگر سوی از و بسته سو يک از که مسیرهايی  به بست بن •

  روابط   دارای   افراد  که  بود  مکانی  اين،  بر   افزون  بست  بن.  میداد   پیوند  تر  همگانی  فضای  به  هشتیها  راه  از  را  ها  خانه  از

  غريبه   افراد   ورود. کردند  می   برقرار   نزديکی   روابط  مشترک فضای  اين  در   يکديگر،  همسايگی در  مشابه،  فرهنگ  يا  خويشاوندی

 .  کرد  می  فراهم ساکنان برای را الزم امنیت و محرمیت بست بن رو اين از و شد می  مشخص سرعت به فضا اين به

  به   کوچه  و  گشوده  کوچه  به  ها  بنبست  ی  دهانه.  داشت  قرار  بست  بن  از  پس  ارتباطی،  مراتب  سلسله   در  کوچه  معمول  طور  به •

 . میشد گشوده گذر

  راسته   و   کوچه  رابط  معابر،  شبکه  مراتب   سلسله   در  و  کرد  می  فراهم  را   مسکونی  های   مجموعه  به  دسترسی  که  بود  معبری  گذر •

 . شد  می ختم دروازه  به ديگر یدهانه و بازارچه به گذر  یدهانه يک معمول طور به. بود

 . ۵۵۰؛ ص۱۳۹۰منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران، از آغاز تا دوران قاجار؛ 

 « صحیح است. ۲زينه »گ -۹۹

 . ۴۲۱،ص ۱۳۹۱منبع: موريس،تاريخ شکل شهر،ترجمه راضیه رضازاده،

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۰

 . ۲۹الی  ۲۲؛ ص۱۳۹۰منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران، از آغاز تا دوران قاجار؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۱
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 توضیحات   وضوعم  سال محل برگزاری  کنگره

تدوين اهداف و قوانین مجمع و تنظیم   ۱۹۲۸ کاخ الساراز، کشور سويئس  اول 

برنامه های کنگره ی بعدی در 

 فرانکفورت 

 

در اين کنگره برای نخستین بار والتر   مسکن حداقل  ۱۹۲۹ فرانکفورت، کشور آلمان  دوم 

 گروپیوس در سیام شرکت می کند 

یوه ی استفاده ی منطقی و عقاليی از  ش ۱۹۳۰ بروکسل، کشور بلژيک  سوم 

 زمین

ارائه طرح شهر درخشان توسط  

 لوکوربوزيه در اين کنگره

تقسیم بندی چهارگانه ی فعالیت های   ۱۹۳۳ آتن، کشور يونان چهارم 

 شهری 

پر ثمرترين و طوالنی ترين کنگره ی 

سیام؛ در اين کنگره برای نخستین بار 

 گروه مارسی در سیام شرکت کرد 

بحث درباره ی محل سکونت و محل   ۱۹۳۷ پاريس، کشور فرانسه  پنجم 

 تفريح 

نتیجه ی اين کنفرانس توسط لوکوربوزيه 

در کتابی به نام مسکن و تفريح منتشر  

 شد 

توضیح کارهای ده ساله و موضوع زيبايی  ۱۹۴۷ بريج واتر، انگلستان  ششم

 در معماری 

اين کنفرانس به دلیل به وقوع پیوستن  

 وم ده سال به تعويق افتاد جنگ جهانی د

  زيبايی در معماری ۱۹۴۹ برگامو، کشور ايتالیا  هفتم 

هادسدان در نزديکی لندن،   هشتم 

 انگلستان 

اضافه شدن پديده ی به نام مرکز شهر به  ۱۹۵۱

تقسیم بندی چهارگانه ی منشور آتن 

۱۹۳۳ 

اين کنگره به همت گروه مارسی برگزار  

 شد 

محیط زندگی در بیرون از چهار ديواری   ۱۹۵۳ سه اکس ان پرووانس، فران نهم 

خانه مورد توجه قرار گرفت و کوشش 

شد که رابطه ی فرد و اجتماع از جهات 

 مختلف مورد مطالعه قرار گیرد 

 

شهر ساحلی دوبرووينک،  دهم 

 جنوب يوگسالوی 

وظیفه ی کنگره تنظیم منشوری بود که  ۱۹۵۵

در آن سر عنوان های مربوط به محیط  

 انسان فهرست شده باشد.  زندگی

اين کنگره آخرين گردهمايی کامل  

معماران نوگرا بود زيرا کاستی های  

معماری مدرن و اختالف نظرها چنان  

زياد ود که کنگره تصمیم به تعطیلی خود 

گرفت؛ در اين کنفرانس رهبران و  

سردمداران سیام حضور نداشتند و  

(  Team χگروهی معروف به تیم تِن )

باکما اين کنگره را برگزار به رياست  

 کردند 
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 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۲

ق.م در اين منطقه    ۳۵۰۰تا    6۰۰۰محوطه ی استقرار از    ۱۳۰بررسی مربوط به شناسايی مناطق باستانی در خوزستان نشان می دهد که  

وقعیت، نزديک بودن آنها به يکديگر است.  وجود داشته است. آشکار ترين ويژگی کهن ترين محوطه های مسکونی اين منطقه، از نظر م 

همه اين محوطه ها کوچک بوده و گستره ی بیشتر آنها از يک تا دو هکتار تجاوز نمی کرده است، اما بلندی زياد آن ها به معنای وجود  

ه اند. دلیل تراکم دهکده  اليه های سکونتی متعدد است و نشان از آن دارد که اين تپه ها بی وقفه و برای مدت های درازی مسکونی بود

های مسکونی در اين منطقه را شايد بتوان محیط ويژه و مناسبی دانست که گذتشن از مرحله کشاورزی ديم به کشاورزی آبی را امکان  

ار است  پذير کرده بود. شايد به همین خاطر بیشتر اين تپه ها در شمال بخش مرتفع دشت خوزستان که از باالترين میزان بارندگی برخورد

 قرار داشته اند. 

 . ۱۸منبع : پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران جلد اول، ص  

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۳

آثار مربوط به وجود صنعتگران تمام وقت، مانند سفالگر، فلزگر و مجسمه ساز و وجود مُهرهای فلزی، نشان دهنده ی پیشرفت فنی شهر  

ت. از ديگر ويژگی های اين دوره وجود مدارک و شواهد مربوط به واردات مواد اولیه و گاهی ساخته شده ای  سوخته در اين دوره اس

 است که از نواحی بسیار دوردست شرقی به اين ناحیه می آورده اند. 

 . ۲۷منبع : پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران جلد اول، ص  

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۰۴

 . ۱۱۲: هشام مرتضی؛ اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم ؛ ص منبع 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۵

 . 6۲منبع : هشام مرتضی؛ اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم؛ ص 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۰6

 نخستین نیايشگاه در فضای سربسته در تپه نوشیجان به وجود آمده است. 

 . ۵۸و شهرنشینی در ايران جلد اول، ص   منبع : پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۷

پايه بینآموختن مظاهر تمدن و  از  آن  از جمعالنهرين سبب میهای  نیز  ماد شکل ظاهری شهر خويش را  تا دولت  بندی تجارب  گردد 

 دست آورد. تاريخی اين سرزمین به 

 . ۵منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص

 « صحیح است. ۲زينه » گ -۱۰۸

 کردند. هايشان استفاده میهای برقی در طرحها از باالبرها و پله ها و خیابان: آرکیگرام به جای کوچه۱گزينه 

 کنزوتانگه(  -: برداشتی از ساختار شهر بر پايه الگوی حرکت و جابه جايی مردم میان خانه و محل کار بود. )رساله دکتری۳گزينه 

 ها برای کاستن از فشارهای اقتصادی بر بازار زمین پیشنهاد دادند که شهرها به سمت درياها و روی آنها گسترش يابد. سم: متابولی۴گزينه 

 . ۷۴-۵۴؛ ص۲ها در شهرسازی؛ جلد  منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیر انديشه 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۹

پردازان  عملی يافت. نظريه -قرون وسطی، رنگ و بويی نظریی رنسانس در مقايسه با برخورد عملی و غیرنظری شهرسازی دوره

شناختی انتزاعی و نمادپردازی نجومی  محور خود را با تمرکزگرايی حاکمان اشرافی، زيبايیرنسانسی، سعی داشتند تا تمايالت کلی انسان

 از يک سو و از ديگر سو با مهندسی رزمی ناشی از کاربرد توپ و توپخانه آشتی دهند. 

 . ۳۲۲ع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا؛ صمنب
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 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۰

يافت و چهره اصلی میدان را  های عمومی تخصیص میبرخالف شهرسازی يونان و روم باستان، تنها بخشی از جداره میدان به ساختمان

 داد. ها تشکیل میهای شهروندان تاجر و مغازهخانه

 . ۲۳۳،۲۳۴،  ۲۳۲؛ صجهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپااد، منبع: پاکز

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۱

 . ۲۵۹منبع: موريس، جیمز؛ تاريخ شکل شهر؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۲

 . ۴۰۵منبع: پاکزاد، تاريخ شهر و شهرنشینی در اروپا؛ ص

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۳

 رواج داشته است. باروک در فرانسه، روسیه و آلمان  -

 رنسانس در ايتالیا به وجود آمد و در بريتانیا رواج داشت.  -

 اند. شهرهای بريتانیايی اساساً تحت تأثیر شهرسازی باروک قرار نگرفته -

 . ۱۷6-۱6۷شکل شهر؛ ص خي تار مز؛یج س،ي مورمنبع: 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۴

بادهای  شهر هشت ضلعی وايتروويوس که دارای هشت بخش مختآرمان - از ورود  با هشت مرکز و يک مرکز اصلی بود  لف 

 نظامی با ارزشی برخوردار بود.  -نمود. و به علت ايجاد دسترسی مستقیم به مرکز شهر از امتیازات دفاعیمزاحم جلوگیری می

ی آزاد و کافی در  داد و بر لزوم نورگیری و هواهای مستقیم و عريض را برای تسهیل تردد نظامیان ترجیح میآلبرتی خیابان -

 شهر تأکید داشت. 

 شهر خود »اسفور تسیندا« را بر اساس نکات کتاب اصول و مبانی معماری طراحی کرده بود. آنتونیو فیالرته آرمان -

 های آتشین بود. فرانچسکو مارينتی آغازگر شیوه جديد مهندسی رزمی در مقابل تحول سريع توپ -

 . ۱۸۸-۱۷6شکل شهر؛ ص خي تار مز؛یج س،ي مورمنبع: 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۵

ماند و در اين سال اولین درخت برای ايجاد مخروبه باقی می  ۱۳۲۹شود تا سال  محله سنگلج که به بهانه ايجاد بنای بورس تخريب می

 گردد. ها غرس می»پارک شهر« در اين مخروبه

 . ۱6۵منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص

 ریزی ها و فنون برنامهپاسخنامه آمار و روش 

 « صحیح است. 1گزينه »  -۱۱6

 

 
 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۷

 جامعه  1 2

10 15 N 
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2 3 
 

 در ابتدا میانگین کل را محاسبه میکنیم : 

 

 
م انتخاب  را  ای  گزينه  بنابراين  نیست،  میانگین مشخص  مقدار  که  آنجايی  از  باشد،  فوق  مقدار  از  بیش  بايستی  عبارت  که مقدار  یکنیم 

 بیشترين مقدار را دارا می باشد. 

 « صحیح است. 4گزينه »  -۱۱۹

 نکته: دقت داشته باشید در سوال احتمال حداک ر مشاهدات مورد سوال واقع شده است. لذا داريم:  

 

 

 

 « صحیح است. 1گزينه »  -۱۲۰

سوم خواهد بود، همچنین زمانی که ساير اعداد بیايد در  بیايد، احتمال اين رخداد برابر با يک   ۵يا   ۳در حالت اولیه زمانی که تاس  

 پرتاب تاس احتمال رخداد برابر با دو سوم خواهد بود. 

خواهد بود، از آنجايی که اين رخداد دو بار پیاپی   در انتخاب با جايگذاری احتمال مشاهده مهره قرمز رنگ در هر بار مشاهده برابر با  

 را در هم ضرب میکنیم.  بنابر اين دو بار  اتفاق میفتند، بنا 

و برای بار   در ادامه سوال نیز انتخاب مهره مشکی بدون جايگذاری صورت می پذيريد، دراين حالت برای بار نخست احتمال برابر با  

 در احتمال پرتاب تاس به کسر زير خواهیم رسید .  خواهد بود، در نهايت با ضرب احتماالت رخداد مهره دوم برابر با  

 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۲۱
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 است بنابر اين جامعه تقريبا نرمال خواهد بود.  ۰.۱مقدار چولگی کمتر از 

 « صحیح است. 4گزينه »  -۱۲۲

I Z B R A S 

1 1 1 1 2 1 

 

 

 
 

 « صحیح است. 3گزينه »  -۱۲۳

 
 « صحیح است. 3گزينه »  -۱۲۴

F(X) ۲ ۱ ۰  Y X 

0.6 ۰.۱ ۰.۳ ۰.۲ ۰ 

0.4 ۰.۱ ۰.۲ ۰.۱ ۱ 

1 0.2 0.5 0.3 F(Y) 

 
 نکته :  عمل جمع در کواريانس در محاسبات لحاظ نمی گردد 

 « صحیح است. 1گزينه »  -۱۲۵

 

 
 صحیح است  « 4» گزينه  -۱۲6

 توزيع يک توزيع پواسون است. 

 هیچ خودرو و يک خودرو را از حالت کل کم میکنیم. حداقل دو خودرو، مکمل آن را محاسبه میکنیم، يعنی 

ساعت ۱ ۱۰  

 
ساعت  ۰.۵  

 

 
 « صحیح است. 1گزينه »  -127
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 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۸

 

 
 « صحیح است. ۲گزينه »  -129

شد، نمودار تقريب  با ۳۰نکته: در توزيع کای دو به طور معمول نمودار دارای چولگی م بت است، اما زمانی که درجه آزادی بیشتر از  

نرمال می شود و میتوان گفت چولگی ندارد، حال هرچه عدد درجه آزادی بیشتر شود، نمودار بیشتر به حالت نرمال نزديک شده و از  

 چولگی آن کاسته خواهد شد. 

 
 صحیح خواهد بود ۲بنابراين تنها گزينه 

 « صحیح است. 3گزينه »  -130

 

 

 
 « صحیح است. 4گزينه »  -۱۳۱

 بیانگر ويژگی های چوله به راست است.  ۳تا  ۱نه گزي 

 در گزينه چهارم که پاسخ اين سوال می باشد، به اشتباه نوع چوله به سمت چپ فرض شده است. 

 « صحیح است. 1گزينه »  -132

۳۰-۲۰  ۲۰-۱۰  ۱۰-۰  حدود دسته 

 فراوانی ۵ ۳۵ ۱۰

۱ +  ۰ ۱-  
 

۱ +  ۰ ۱ +   

+10 0 -5  
10 0 5  

 

 

 
 « صحیح است. 2ه » گزين -133

 جمعیت  مساحت 

۱۲۰.۰۰۰ ۴۵۰۰ 

۲۱۰.۰۰۰ ۸۰۰۰ 

۱۷۰.۰۰۰ ۷۵۰۰ 

۵۰۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ 
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 « صحیح است. 4گزينه »  -134

 « صحیح است. ۱گزينه »  -135

 « صحیح است. 1گزينه »  -136

 
 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۷

 6۳ريزی شهری، ص هها و فنون در برنام (؛ روش ۱۳۹۷منبع : صالحی، محمد و گلشنی، مهدی )

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۳۸

 ۱۰۳-۱۰۱ريزی شهری، ص ها و فنون در برنامه(؛ روش ۱۳۹۷منبع : صالحی، محمد و گلشنی، مهدی )

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۳۹

 « صحیح است ۳گزينه »  -۱۴۰

 ۷۱ريزی شهری. ص  ها و فنون در برنامه(؛ روش ۱۳۹۷منبع : صالحی، محمد و گلشنی، مهدی )
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 آزمون هشتم 
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 زبان عمومی وتخصصی 

PART A: Vocabulary 

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. 

Then mark the correct choice on your answer sheet. 

1- Women's status in most traditional societies was clearly ……………..... to that of men. 

1) apparent  2) surpass  3) inferior  4) precede  

2- These systems are inseparable and ……………..... to the problem of designing a school. 

1) opposite  2) disruptive  3) intolerable  4) intrinsic 

3- Quantum mechanics is one of the top two most ……………..... ideas in the history of physics. 

1) promoted  2) profound  3) pitfall  4) devised 

4- They have considerable difficulty ……………..... stairs, and so you may find them in 

elevators. 

1) enormous  2) summit  3) descending  4) conforming   

5- Her dad's efforts to ……………..... her to buy a computer have come into no results. 

1) persuade  2) delight  3) dormant  4) strike 

6- He sadly added that it was the current transport minister who was a/an ……………..... to 

further progress. 

1) obstacle  2) milestone  3) advent  4) copious 

7- For junior officers to become senior good officers, they must ……………..... the necessary 

virtues and skills. 

1) proceed  2) initiate  3) resent  4) acquire 

8- It appears that Hugh Parliament has about ten strong ……………..... for the six positions. 

1) apexes  2) contenders  3) commitments  4)notions 

9- in past years we didn't ……………..... enough funds to infrastructure maintenance. 

1) intrigue  2) devise  3) allocate  4) distinguish   

10- She was ……………..... , just different to the girls he had taken vague interest in before. 

1) peculiar  2) rigorous  3) shallow  4) frail 

 

PART B: Cloze Passage 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each 

space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

………(11)……..... the novel coronavirus began spreading throughout China in January, it has 

reached 104 additional countries and infected 109,577 people globally. So far, 3,809 people 

………(12)…….....  from COVID-19. To contain community outbreaks, countries have taken drastic 

measures ………(13)…….....  travel restrictions and are now contemplating audience-less sport 

matches. 

Amid widespread panic, online misinformation has thrived. For example some websites have claimed 

………(14)…….....  hot baths and hand dryers can kill the virus. Some people have even placed face 

masks on their dogs, ………(15)…….....  the fact that pets like cats and dogs likely can’t spread the 

virus to humans. 

11- 1) nevertheless 2) however  3) since  4) from the time 

12-  1) have died reportedly   2) has died reportedly 

 3) have been dying reportedly  3) has been died reportedly 

13- 1) such  2) like   3) like as  4) but such as 

14- 1) which  2) although  3) because  4) that 

15- 1) in spite  2) despite  3) because of  4) although 

 

PART C: Reading Comprehension 
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Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best 

choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

PASSAGE 1: 

Many Islamic cities are cultural descent of the Sumerian cities of ancient Mesopotamia. Morris (1972) 

distinguishes between original and later urban form determinants of Islamic cities. Original 

determinants include not only the topography, climate and construction materials (all three of a 

‘natural world’ origin), but also the absence of orthogonal grids, of legislation in the sense of a 

formally codified civil law, of aggrandizement and considerations of civil aesthetics, and of social 

segregation. Later determinants comprise the urban guidelines contained in the Qur’an and the 

Hadiths (the sayings of the Prophet) that together form the basis of the Shari’a, the Islamic Holy Law 

which covers all aspects of the public and private, communal and personal lives of the Muslims. 

Morris (1972) distinguishes three types of Islamic cities based on their origin: urban settlements of 

organic growth (exemplified by Erbil, ancient Arbela), cities of Graeco-Roman planned origins which 

were taken over by the Muslims as their empire expanded (for instance, Aleppo or Damascus); and 

third, new cities founded in conquered lands by the Muslims armies (for example, Baghdad or Tunis). 

The defensive system of an Islamic city differed little from that of the medieval European city (pre-

artillery), and included a relatively simple wall, strengthened by towers, with defensive additions at 

the gates. With few exceptions, the Kasbah (the citadel of the ruling elite) was positioned against or 

astride the city wall, a characteristic seemingly inherited from ancient Mesopotamia, that was in 

direct contrast to Western European form where the citadel was in the center. 

All elements of urban form of the Islamic city were influenced by the Shari’a. The intricate street 

system, determined by the aggregation of residential buildings, was mainly composed of two types of 

streets: the thoroughfares, allowing passage of two laden camels; and the cul-de-sac, with a more 

limited width, allowing passage for one laden camel. In this system of extremely narrow streets, the 

presence of a square, facing a mosque or comprising a market, would be an exceptional public space 

element. 

16- What is the passage mainly about? 

1) History of Islamic city in different time periods 

2) Elements of form and morphology of Islamic cities 

3) Comparison between Islamic city and European medieval cities 

4) Definition of different elements in Islamic city 

17- All of the followings are mentioned in the passage as an urban form determinant of Islamic 

city EXCEPT: 

1) Natural determinants such as topography, weather and available materials 

2) Not using orthogonal disciplined grids for the access network 

3) Urban guidelines reflected in holy writings and sayings 

4) considerations of social segregation 

18- What is the main difference between two type of streets in the intricate network of Islamic 

city? 

1) The preferences of camels and their riders to pass through 

2) The complexity in the form of one and the orthogonal shape of another 

3) The physical capacity of each to pass through in terms of traffic 

4) The connection between these street types and wider urban spaces like squares 

19- What does the word “astride” in paragraph 2 mean? 

1) in front of  2) adjacent  3) through  4) middle 

20- Which of the following descriptions is true about Kasbah? 

1) This is a building which the elites of society inhabit 

2) In all Islamic cities, this is located against the city wall  

3) This is one of the defensive elements of Islamic city 

4) This element exists in European cities analogously 

PASSAGE 2: 
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The roles played by the institutions of global capitalism, their geographical concentration, and 

transport and telecommunications are well illustrated by the rise of Tokyo as a world city. In contrast 

to London and New York, Tokyo was a late entrant into the world city league. Up to the 1930s Japan 

was a bipolar country, with Tokyo and Osaka competing for national preeminence. Significant 

investments were made at the time in colonies and other territories in eastern Asia and it was 

imperialist aspirations that were responsible for Japan entering the Second World War. Defeat and 

subsequent occupation gave rise to a geographical restructuring in the form of a concentration of 

economic activities around Tokyo, which laid the foundations for national and subsequently world 

city status. During and immediately after the war many Osaka-based industrial corporations relocated 

their headquarters to Tokyo as the center of political power, as did many non-Tokyo banks. A similar 

trend occurred in higher education and research, such that the University of Tokyo emerged as the 

dominant educational institution. The fact that research-led microelectronics is the leading sector in 

the national economy meant that Tokyo became the principal manufacturing center in Japan.  

Tokyo became a world city as a consequence of the trans-nationalization of Japanese commercial 

capital that was generated through manufacturing. In the early post-war period Japan’s foreign 

investments were aimed primarily at securing raw materials, such as oil, wood and pulp, for domestic 

industrial production. After about 1970 capital exports were liberalized and gave rise to two distinct 

waves of capital investment. The first was in factories in nearby Asian and Pacific countries with low 

labor costs, in order to manufacture electronic components and semi-conductors. The second was in 

advanced western economies, including the USA, in the form of plants through which Japanese 

electrical goods and cars could be imported and assembled. 

21- What is the organization of the information in the passage? 

1) A problem is stated and solutions are provided 

2) An Issue is raised and examples are given for solidifying it 

3) Effect is defined and causes are discussed 

4) A concept is introduced and followed chronologically  

22- According to the passage, what are the role players in Tokyo globalization? 

1) Emergence, concentration and communication of institutions of global capitalism 

2) Geographical and topographical features of Tokyo which are similar to other world cities 

3) Contrast between Tokyo, London and New York according to their league time 

4) Technological transportation which well illustrates the Tokyo social and global capital 

23- According to the passage, which of the followings could be estimated as the beginning of 

Tokyo movement towards becoming a world city? 

1) 1930s  2) 1950s  3) Before World War II 4) 1970s 

24- According to the passage, what was the main reason that Tokyo wins the competition from 

Osaka? 

1) Imperialist aspirations in Japan before world war 

2) Geographical restructuring and the concentration of economic activities 

3) Defeat in the World War and subsequent occupation 

4) Relocation of industrial corporation headquarters  

25- The word “preeminence” underlined in the first paragraph is closet in meaning to: 

1) concurrence 2) superiority  3) receding  4) popularity 

PASSAGE 3: 

There is a need for spatial planning systems and practices to “renew”. This is because of the changes 

taking place in the social, economic, cultural and political contexts, not only because of the pace of 

these changes, but also because of the challenges of bureaucracy, inflexibility, and the lack of 

innovativeness inherent in traditional planning. Most spatial planning grows out of recognition that a 

place finds itself confronted with a problem or other inadequacy, or else out of challenges that arise 

and that need to be addressed. Without this impetus, hardly any political will or sense of urgency can 

be generated to drive change. Experience teaches us that it is much more difficult to generate or 

sustain change in successful situations where everything is seen to be satisfactory, which is why 
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business has developed concepts, such as total quality management that are centered on the notion of 

continuous improvement as a means of generating challenges internally. Governments could learn 

from this concept and adapt it to their needs. Indeed, if we go on emphasizing the planning enterprise 

as a purely regulatory and problem-solving practice, it may lose its creative possibilities for structural 

change. I use the term structural change to describe those innovative changes that contribute to the 

more sustainable, qualitative, just and open places. 

26- What is the author orientation towards current spatial planning system? 

1) critical  2) indifferent  3) sarcastic  4) appraisal 

27- Which of the followings is NOT mentioned in the passage as a need for renewing the spatial 

practice system? 

1) Changes in the social, economic and cultural contexts 

2) The rapidness of changes in different dimension of context 

3) The relation between traditional system and the modernist physical determinism 

4) The challenges regarding bureaucracy and innovation deficiency  

28- The word “its” underlined in the passage refers to: 

1) practice  2) regulatory  3) planning enterprise  4) change 

29- Why does the author use the term “renew” as a requirement for spatial planning systems? 

1) To provide an example of one thing that needs to be renewed regarding new spaces and different 

dimensions of them 

2) To assert that the traditional spatial planning system is not responsive to the contemporary contexts 

3) To contrast between the traditional and contemporary challenges 

4) To show the deficiency of modern spatial planning system rather than traditional one 

30- All of the followings are mentioned in the passage as the places quality which are the outcome of 

structural change mentioned by the author EXCEPT: 

1) qualitative  2) sustainable  3) just  4) innovative   

 مباحث عمومی شهرسازی ایران 

 ای همگانی کدام است؟ کیفیت کلیدی فضاه 4از نظر کاتلین مدن -31

 همه شمولی  -آسايش اقلیمی -خوانايی  -(کنش پذيری۱

 آسايش اقلیمی  -اجتماع پذيری -(همه شمولی، کارکرد پذيری۲

 اجتماع پذيری -کنش پذيری  -تصوير ذهنی خوب -(دسترس پذيری۳

 خوانايی   -همه شمولی -دسترس پذيری -(اجتماع پذيری۴

 به طرح های شهری در ایران چگونه است؟ در حال حاظر رویکرد مدیران شهری-32

 مبنا  -( مشارکتی۴مبنا                         -( انضباط۳مبنا                         -( اجتماع۲منشا                        -( مکان۱

 های سیام بطور ویژه مطرح و بررسی شد؟موضوع تامین مسکن حداقل در کدام یک از کنگره-33

 ( پنجمین ۴ ( چهارمین۳ ( دومین ۲  ین( اول۱

 ورودی شهرها اساسا نباید به کدامیک از موارد ذیل درک شوند؟-34

 ای (  حوزه۴ای                        ( دروازه۳ای                           ( نقطه۲(داالنی                            ۱

یداری، مناسب برای شهرهایی متوسطی است که هیچگونه منبعی برای  الگوی توسعه کدامیک از شهرها به جهت پا-35

 راه اندازی یک برنامه کامال جدید نداشته و قصد شروع از صفر را دارند است؟ 



 

 

249 

 انتامونیکا (س۴(سیاتل                      ۳( المپیا                                  ۲(چاتانوگا                                         ۱

 بیشترین عامل در موفقیت یک مکان به عنوان یک فضای همگانی در کدامیک از عوامل زیر است؟    -36

 (  همه شمولی ۴(هويت مداری                ۳(  شکل کالبدی فضای عمومی           ۲(مديريت                                 ۱

 دهد؟ام روش نشان میعکس روبرو دفع پسماند جامد را به کد -37

 ( سطحی۲ای                            (ترانشه۱

 ( ساحلی ۴(سراشیبی                           ۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ کدامیک از افراد زیر برای برداشت رفتار مردم در فضاهای شهری هنرمشاهده را به اوج دقت در برداشت رساند -38

 ( ويلیام وايت۴(ثیل                              ۳جک نسر                              ( ۲(يان گل                         ۱

کدامیک از شهرسازان زیر بر ضرورت ساخت پروژه های کوچک مقیاس در کناره پروژه های بزرگ مقیاس برای  -39

 ؟    افزایش احساس تعلق مردم به فضا تاکید دارد

 ( اسکار نیومن ۴( الکساندر                              ۳( کاتلین مدن                         ۲        ( يان گل                     ۱

 بطور اخص در کدام قانون بصورت جامع به بحث مدیرت پسماند مواد جامع توجه شده است-40

 قانون شهرداری ها  -۱۳۳۴(  ۲قانون شهرداری ها                                           -۱۲۸6( ۱

 حقوق شهروندی -۱۳۹۵( ۴مجلس شورای اسالمی                                      -۱۳۸۳( ۳

 به مدل مکان پیشنهادی دکتر بهزادفر کدامیک از گزینه ها اشاره دارد؟ -41

 کارکرد  -هويت -فضا -( معنا۲ذهن                                         -هويت  -ريخت-( کارکرد۱

 فضا   -کارکرد -ريخت  -(  ذهن۴ريخت                                          -ذهن -معنا -( کارکرد۳

های آن بر  طبق ضوابط ایران، طرحی که به منظور تدوین برنامه و تعیین جهات گسترش شهر و تأمین نیازمندی-42

 شود، چه نام دارد؟ های الزم تهیه میبینیمبنای پیش

 ( جامع شهری ۲  تفصیلی شهری  (۱

 سازی زمین ( آماده۴ ( ايجاد شهرهای جديد ۳

 کدام خیابان تهران بر روی خندق و دیوار شمالی یک حصار احداث شده است؟-43

 ( انقالب ۴ ( اکباتان ۳ ( طالقانی۲  ( کارگر ۱

 ها، کدام است؟ ترین الگوی شبکه فاضالب در شیب دامنه تپهمناسب-44
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 ( عمودی ۴ ( بادبزنی ۳ ( تقاطعی ۲  ای ( پهنه۱

 آید؟ کدام فرد از پیشگامان تبیین مبانی بصری در شهر به حساب می-45

 ( کوين لینچ ۴ ( جان لنگ ۳ ( پل زوکر ۲ ( گوردن کالن ۱

 یک از عناصر زیر بر محور طولی میدان نقش جهان انطباق دارد؟ کدام-46

  اهلل و عالی قاپو ( مسجد شیخ لطف۲  ( مسجد امام و سر در قیصريه۱

 ( حمام شیخ بهايی و چهلستون ۴ ( عالی قاپو و سر در قیصريه ۳

 بندی خدمات روستایی بر اساس مقررات شهرسازی ایران و از کل به جز کدام است؟سلسله مراتب سطح-47

 ( منظومه، مجموعه، حوزه ۲  ( منطقه، ناحیه، دهستان۱

 ، بافت ساخته شده ( حريم، محدوده۴ ( شهرستان، بخش، دهستان۳

»تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده .....« برای اولین بار در متن کدام قانون  -48

 تصریح و تصویب گردید؟

 ۱۳6۸( قانون احداث شهرهای جديد ۱

 ۱۳6۲های صنعتی ايران مصوب اسفند  شهرک ( قانون تاسیس شرکت۲

 ۱۳۵۳زارت آبادانی و مسکن و شهرسازی ( قانون تغییرنام و۳

 ۱۳6۸( قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ۴

 پذیر است؟ها امکانها و محل استقرار آنبا کدام ماتریس، ارزیابی سازگاری بین کاربری-49

 ( سازگاری۴ ( ظرفیت ۳ ( مطلوبیت ۲ ( وابستگی۱

 ها« صحیح است؟ر ارتباط با »چاهکدام عبارت، د-50

  زند. های نیمه آرتزين آب با فشار از دهانه چاه بیرون می (در چاه۱

 های نشتی سطح آب پیش از برداشت، همتراز با سطح آب زيرزمینی مجاور آن است. (در چاه۲

 ه است. تر از سطح آب زيرزمینی مجاور چاهای آرتزين سطح آب پیش از برداشت پايین( در چاه۳

های نستی، آرتزين و نیمه آرتزين برای استخراج آب، نیاز به پمپاژ مصنوعی آن  ( در هر سه دسته چاه۴

 وجود دارد. 

شورای عالی  21/3/1386های فرسوده شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند، مطابق مصوبه تراکم پایه در بافت-51

 ه است؟شهرسازی و معماری ایران چند درصد تعیین شد 

۱)6۰ ۲)۱۲۰ ۳)۱۸۰ ۴)۲۴۰ 

 در حال حاضر بهبود مدیریت شهری در ایران با چه مشکلی روبرو است؟ -52

  های اقتصادی اجتماعی الزم  ( فقدان زير ساخت۱

 ها و نهادهای ذی مدخل در امور شهرها ( تداخل وظايف سازمان۲

 ( ناکارآمدی و ضعف قوانین و مقررات شهرسازی در کشور ۳

 ها و نهادهای دولتی در اداره امور شهرها  ود شدن مفهوم مديريت شهری به تقسیم وظايف سازمان( محد۴

 ها کدام دو خیابان در تهران کشیده شد؟  به دنبال تصویب نقشه خیابان-53

 خرداد  ۱۵  -( سپه۴      خیام  -( بوذر جمهری ۳    سپه  -( جباخانه قديم۲   امیر کبیر   -( خیام۱
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 شود؟ لی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران توسط کدام نهاد بررسی میهای کسیاست-54

 ( شورای شهر ۲  ( وزارت کشور ۱

 ( شورای عالی شهرسازی و معماری ايران ۴  ( وزارت مسکن و شهرسازی ۳

 هدف زیر مربوط به کدام طرح است؟-55

 ی کشور ...«  ديد، پیشنهاد شبکه شهری آيندههای جيابی برای گسترش آينده شهرهای موجود و ايجاد شهرها و شهرک »مکان 

 ( طرح آمايش سرزمین ۲  ( طرح جامع سرزمین  ۱

 ( طرح توسعه و عمران )جامع( ناحیه  ۴  ای ( طرح کالبدی ملی و منطقه۳

 شود.تصویب نهایی طرح تفصیلی شهر در صورت مغایرت اسامی با طرح جامع در ................ انجام می-56

   سالمی شهر ( شورای ا۱

 ( شورايعالی معماری و شهرسازی ۲ 

 ( شورای شهرسازی استان۳ 

 استان ۵( کمیسیون ماده  ۴ 

 »فامیلستر« آندره گودن ماهیتاً به کدام یک از موارد شباهت داشت؟ -57

 ( باغشهر ابنزرهاوارد ۱

 ( فاالنستر اثر فوريه ۲ 

 ( شهر درخشان لوکوربوزيه ۳ 

 ی ( خانه مسکونی اثر موشه صفر۴ 

 در کدام مرحله از فرآیند طراحی شهری بیشتر کاربرد دارد؟  AHPتکنیک -58

 (  تدفیق اطالعات ۱

 تصمیم  -( تحلیل۲ 

 برداشت  –( تصمیم ۳ 

 ( جمع آوری اطالعات و تحلیل ۴ 

 رود؟تخریب محله سنگلج تهران از اقدامات کالبدی کدام دوره حکومتی در ایران به شمار می-59

 ( دوره پهلوی اول ۱

 ( دوره پهلوی دوم ۲

 ( دوره قاجار ۳

 ( دوران پس از انقالب اسالمی ۴

 سازی پایدار کدام مفهوم نیازمند درک و پذیرش است؟در آئین برنامه-60

 ( پايداری يک فرآيند مستمر است نه يک نقطه پايان ثابت۱

 ( آنچه که بايد پايدار باشد، لزوماً نبايد معین و مشخص باشد. ۲

 دن طبیعت به وسیله جوامع شهری از اصول اساسی پايداری است. ( لزوم اداره کر۳

 ( توسعه طبیعی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و کالبدی مقدم است. ۴
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 ای و مدیریت شهریریزی شهری، منطقهمبانی نظری برنامه

 گزاره زیر به کدام مفهوم اشاره صحیحی دارد؟ -61

ها در آن زودگذر و غیرشخصی باشد. بر  د که جمعیت پرشمار، پرجنبش و شتابان داشته باشد، و تماسآی»در اجتماعاتی پدید می

 اساس این مفهوم، فرد قصد فراهم کردن مزاحمت برای دیگری و برهم زدن خلوت شخصی او را ندارد« 

 ( خود بیگانگی۲ ( دلزدگی۱

 توجهی مدنی( بی۴ ( Fatalismگیری و تقدير باوری)( گوشه۳

 ریزی مسکن چیست؟ هدف اساسی در برنامه -62

 راستا با رشد مطلق شهری ( تأمین مسکن هم ۱

 ( تأمین مسکن حداقل و قابل استطاعت برای قشر متوسط و ضعیف شهری ۲

 های منابع و امکاناتتر سکونت با توجه به محدوديتهای انسان به منظور وضعیت مطلوب( تأمین نیازهای فضايی فعالیت۳

 های شهری های مختلف در شهر در انطباق و همانگی با يکديگر و سیستم( انتظام فضايی مناسب و کارآ و مکانیابی فعالیت۴

 شود؟ کدام یک از معیارهای انتخاب ساختگاه محل دفن پسماند محسوب می -63

 زمین، مقدار زباله تولیدی  ( سازگاری کاربری ۲ ( تأثیرات ترافیکی، موانع بصری ۱

 ( تأثیرات ترافیکی، شیب زمین ۴ سازگاری کاربری زمین، جمعیت شهر  (۳

 باشد؟ای خاص، چند سال میرسانی محل دفن زباله در حوزهافق زمانی تقریبی برای خدمت  -6۴

۱ )۵ ۲ )۲۰ ۳ )۱۰ ۴ )۲۵ 

 بر اساس کدام روند زیر »توسعه راستین« حاصل خواهد شد؟ -65

 ارکت فراگیر اجتماعی( مش۲ ( تولید کاالئی اقتصادی ۱

 گذاری ( رفع موانع قانونی جهت سرمای۴ های تولیدی گذاری بزرگ مقیاس در بخش( سرمايه۳

های  پایداری یک گزینه نیست بلکه ضرورتی است، که به واسطه محدودیت"های زیر:  به زعم گردآورندگان کدام یک از طرح -66

 ؟  "طبیعت تحمیل شده است

 آينده مشترک ما ( ۲ ۲۱( دستور کار  ۱

 ( گزارش مدنیت اياالت متحده ۴ برای توسعه پايدار  ۲۰۳۰( دستور کار  ۳

توجهی در کل بازار گردشگری نیز دارد،  یکی از عناصر اصلی در تجزیه و تحلیل بازار در بسیاری از شهرها، که سهم قابل -67

 چیست؟

 ( تجارت و بازارهای تاريخی ۲ ( تجارت و بازارهای درمانی۱

 های عمومی ( تجارت و بازارهای مرتبط با فضاهای باز و مکان۴ ها ها و کنفرانس( تجارت و بازارهای مرتبط با همايش۳

نگر«، »قاعده ادغام«، »زبان  گیری از اصولی همچون »قاعده انسجام«، »قاعده ژرفکدام یک از اندیشمندان زیر، با بهره -68

 کند؟م«، نظریه مرمتی خود را بیان می الگویی«، »قاعده نظم« و »قاعده انضما

 ( الکساندر چرمايف ۲ ( گئورگی کپس ۱

 ( ريچارد راجرز ۴ ( کريستوفر الکساندر ۳
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 باشد؟نگر، کدام میاز دیدگاه مکل گیل، اجزاء سازنده تعریف مفهوم و رویکرد مدیریت شهری کل -69

 سازی اقدام، تأمین مالی، نهادی و سازمانی( يکپارچه۲ انیريزی، تأمین زيرساخت و نهادی و سازمسازی برنامه( يکپارچه۱

 ريزی، تأمین مالی، نهادی و سازمانیسازی برنامه( يکپارچه۴ سازی اقدام، تأمین زيرساخت و نهادی و سازمانی ( يکپارچه۳

ب آشامیدنی، شبکه برق و تعبیه  کشی آ های عمرانی پیش از انقالب اسالمی، اهدافی )شهری( نظیر لوله در کدام یک از برنامه -70

 ها، مورد توجه قرار گرفت؟ آسفالت برای خیابان

 ( برنامه عمرانی دوم و سوم ۲ ( برنامه عمرانی اول و سوم ۱

 ( برنامه عمرانی سوم و چهارم ۴ ( برنامه عمرانی اول و دوم ۳

 شود؟ ریزی عقالنی اثباتی« در دوره جدید شناخته میمهگذارِ برناترین چهره بنیانکدام یک از اندیشمندان زیر به عنوان »اصلی -71

 ( ارنست الکساندر ۱ ( مايکل فريدمن ۲

 ( میرسون و بنفیلد۳ ( آندرياس فالودی ۴

آوری گردد و به طرف یک  ی فاضالب، کل فاضالب بایستی از تمامی نقاط منطقه جمع بر اساس کدام یک از الگوهای شبکه -72

 در آن قرار دارد، هدایت شود؟   خانهمحل مشترک که تصفیه

 ( الگوی عمودی ۲ ( الگوی تقاطعی ۱

 ( الگوی شعاعی ۴ ( الگوی بادبزنی ۳

 ها چیست؟ ترین عامل در ارتباط با میزان سرانه کاربریاساسی -73

 ( شرايط فرهنگی۲ ( شرايط اقتصادی ۱

 سازمانی -( شرايط شناختی و نهادی ۴ ( شرايط اقلیمی ۳

 های باستانی اشاره دارد؟کدام یک از آبراهه گزاره زیر به -74

متر باالتر از رودخانه و از باالدست رودخانه    5متر، که کف آن   21»این آبراهه سمت شرق رودخانه کارون قرار داشته و به عرض 

 گردیده است« منشعب می

 ( آبراهه شاهجرد ۲ ( آبراهه داريوم يا داريون ۱

 کتونا( آبراهه ما۳ ( آبراهه نهر هاشم ۳

 است؟ 1350ی ی اولیه احداث »پارک پردیسان تهران« در اوایل دهههای زیر، ایدهکدام یک از گزینه  -75

 ها و فضاهای شهری ( ايجاد و ساماندهی پارک ۱

 ای علمی، آموزشی، پژوهشی و تفرجگاهی ( ايجاد مجموعه۲

 گردشگری شمال غربی تهران  –( ساماندهی پهنه تفرج ۳

 ای ورزشی، فراغتی، تفرجگاهی در پهنه شمال غربی تهرانمجموعه( ايجاد ۴

 گزاره زیر توسط کدام متفکر و پژوهشگر عصر صنعت بیان شده است؟  -76

 »شهر عصر صنعت شهر گمراهی و فساد است« 

 ولو ( لئوناردو بنه۲ ( لوئیز مامفورد ۱

 ( هنريس ريهل ۴ ( روبرت وگان ۳

 های شهری اشاره دارد؟واع سکونتگاهگزاره زیر به کدام یک از ان  -77
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 اند« ساخته شده بزرگی از خزش شهری را تشکیل داده  یاند و خوشه های شهری که با هم  رشده کرده »سکونتگاه

 ( مجموعه شهری ۲ ( خوشه شهری ۱

 ( ابر شهر ۴ ( زنجیره شهری ۳

ریزان  واکنشی به شکافِ بزرگ میان ارتباط بین برنامهریزی، پاسخ و های برنامهاز دیدگاه جان فریدمن کدام یک از نظریه -78

 باشد؟تکنیکی و مخاطبان آنها می

 افزا ريزی اندک( برنامه۲ ريزی دوسويه ( برنامه۱

 ريزی وکالتی)حمايتی(( برنامه۴ ريزی پويش مختلط( برنامه۳

اتفاقی بودن نظم آن، گاه به یک طرح آگاهانه  طرح شهر برخالف "کدام یک از اندیشمندان مطالعات شهری اذعان دارد که:   -79

 ؟ "شودمنسجم و وحدت یافته منتهی می

 ( سوزان فاينشتاين ۲ ( لوئی کان ۱

 ( لوکوربوزيه ۴ ( لوئیز مامفورد ۳

 باشد؟ کدام یک از مراحل »توسعه شهری« دو شرط ذیل را به صورت توأمان دارا می  -80

 رشد پیرامون بیشتر از رشد هسته است. -

 رو است. شهری روزانه با کاهش جمعیت روبه تمسیس  -

 ( شهرگرايی ۲ ( شهرنشینی۱

 ( شهرنشینی ستیزی۴ نشینی( حومه۳

در نمودار نردبان مشارکت که توسط »شری آرنشتاین« مطرح شده است، بیشترین میزان حقِ مشارکت و قدرتِ دخالت   -81

 شهروندان کدام است؟

 ( کنترل شهروندی ۲ ( تفويض قدرت ۱

 رسانی( اطالع۴ ( مشارکت ۳

کدام یک از متفکرین سده بیستم، به منظور بررسی اثرات صنعتی شدن و شهری شدن، به تحلیل دو نوع زندگی اجتماعی   -82

 شافت« پرداخته است؟ شافت« و »گزل»گمن

 ( فرديناند تونیس ۲ ( گئورگ زيمل ۱

 ( ماکس وبر ۳ ( امیل دورکیم ۲

ی  های مدرن اندیشهآغازگر سنت آرمانشهرگرایی بوده و اثر مکتوب وی یکی از نخستین طلیعه کدام یک از افراد زیر، -83

 شود؟ سوسیالیستی محسوب می

 ( تامس مور ۲ ( افالطون ۱

 ( توماسو کامپانال ۴ ( فرانسیس بیکن ۳

 گردد؟ ریزی شهری معرفی میکدام یک به مثابه هسته اصلی برنامه -84

 شهری  ( مالیه۲ ( اقتصاد شهری ۱

 ريزی کاربری اراضی شهری ( برنامه۴ ريزی مسکن ( برنامه۳
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ریزی،  ریزی و »هدف« برنامهپردازان در زمینه شناخت تمایز بین »فرآیند« برنامهکدام یک از اندیشمندان زیر، از اولین نظریه  -85

 باشد؟ می

 ( اورن ايفتاچل۲ ( دونالد فولی ۱

 ( آندرياس فالودی ۴ ( ملوين وبر ۳

 باشد؟ای، صحیح میریزی شهری و منطقهکدام گزینه در ارتباط با لوئیس کیبل، نویسنده کتاب اصول و عمل برنامه -86

 ريزی »سیاسی« نیست. ای، يک برنامهريزی شهری و منطقه( از نظر وی برنامه۱

 ريزی »سیاسی« است. ای، يک برنامهريزی شهری و منطقه( از نظر وی برنامه۲

 افزايد. ها میريزی »سیاسی« است و بر اعتبار سیاستای، يک برنامهريزی شهری و منطقهظر وی برنامه( از ن۳

 باشد. ای، همواره در حال تولید و يا در مواجهه با سیاست و مسائل »سیاسی« میريز شهری و منطقه( از نظر وی برنامه۴

 باشد؟هوم »ظرفیت ترافیک« میهای زیر، تعریفی مناسب برای مف کدام یک از گزینه -87

 گذرد. ای که در واحد زمان از مقطع راه می( تعداد وسايل نقلیه۱

 ای که از منطقه آمارگیری عبور کرده و مبدأ و مقصد آنها، در خارج از منطقه آمارگیری باشد. ( کلیه وسائط نقلیه۲

 تواند عبور کند. ک مقطع می( بیشترين وسیله نقلیه که در طول يک ساعت با شرايط معین از ي ۳

 گردد. گذرد، اطالق میروز معین از يک مقطع راه می( ظرفیت يا شار ترافیکی  به حجم ترافیکی که در طی يک شبانه۴

 شود؟ اجتماعی شناخته می  به زعم جیمز کلمن، کدام یک به عنوان عوامل ایجاد و گسترش سرمایه -88

 ( ايدئولوژی، شناخت، هنجارها، اطالعات ۲ رها( کمک، ايدئولوژی، اطالعات، هنجا۱

 ( سودمندی، علمی، شهود، اقتدار ۴ ( سودمندی، اطالعات، هنجارها، شهود ۳

 ای، به تشویق و تقویت کدام گروه از شهرهای زیر مبادرت ورزیده است؟ ریزی منطقههنسن، پژوهشگر برنامه -89

 های جديد ( شهرهای صنعتی و شهر۲ ( کالنشهرها و مادرشهرها ۱

 ( شهرهای کوچک و میانی۴ ( شهرهای کوچک و بزرگ ۳

 نظریه »ساخت عمومی شهرها«، توسط کدام یک از متفکرین جغرافیای شهری مطرح گردیده است؟  -90

 ( پترمن ۲ ( موريس دوی ۱

 ( جیمز ايوانس۴ ( رابرت ديکنسون ۳

   تاریخ شهر و شهرسازی 

 ی از نابسامانی شهرها معلول کدام علت است؟ از نظر الکساندر میچرلیخ بخش بزرگ -91

 ( از دست رفتن تعهد شهروندی ۲ ( گسترش افقی شهرها۱

 ( مالکیت خصوصی ۴ های مسکونی بلند مرتبه ( مجتمع ۳

 چیست؟  "بعد پنهان "منظور ادوارد هال از اصطالح   -92

 ( فرهنگ ۲  ( رفتار۱

 ( سیاست۴ ( فضا ۳

 مسکن اجتماعی است؟  کدام متفکر ابداع کننده ساخت -93

 اتو واگنر( ۴ ريموند آنوين ( ۳ راينهارد باومايستر  (۲ هرمان اشتوبن ( ۱
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 کدام گزینه نماد شکست شهرسازی مدرن می باشد؟ -94

 ( برازيلیا ۲ ( شانديگار ۱

  ( واشنگتن۴ ( پاريس۳

 داشته شد؟نخستین گام ها در جهت احیای بافت های کهن شهری در اروپا در کدام کشورها بر -95

 فرانسه  -( انگلستان  ۲ فرانسه                         -( آلمان ۱

 فرانسه  -( ايتالیا  ۴ انگلستان                                   -( آلمان ۳

 را میتوان در کدام دوره جستجو کرد؟  6-3گیری صنوف در ایران در قرن ریشه تاریخی شکل-96

 اشکانیان (۱

 ساسانیان  (۲

 ( سامانیان۳

 ايلخانیان (۴

 آموزشی موسوم به بیت الحکمه در کدام شهر برپا شد؟ –نخستین مرکز علمی -97

 بغداد  (۱

 نیشابور  (۲

 شیراز  (۳

 اصفهان  (۴

 ابن خلدون تداوم شهرنشینی را بیش از هر چیز دیگر مدیون چه چیز می داند؟-98

 ( فرهنگ ۴( عصبیت                      ۳                 تجارت           (۲کشاورزی                        (۱

 شود؟در کدام یک از شهرهای زیر تل دیده نمی-99

 ( الرسا ۴( ارک                         ۳( اردبیل                            ۲( اور                              ۱

 یش می دهد؟را نما باروککدام عنصر کالبدی هویت دوران -100

 ( محله ۱

 ( خیابان۲

 ( قصر پادشاه     ۳

 ( میدان   ۴

 استفاده از آجر در بناهای مذهبی در کدام دوره رواج یافت؟  -101

 سامانیان (۲ قاجاريه                                                         (۱

 صفويه     (۴ ( سلجوقیان۳

در  های شخصی مملوکی  سُهِیمی« از خانهتصویر ذیل مربوط به »خانه ال  -102

 های ایرانی در چیست؟ فوستار قاهره است. وجه تشابه این خانه با خانه

 ( وجود حیاط به عنوان باغ بهشت در مرکز خانه. ۱

 گرايی و رعايت سلسله مراتب فضايی در طراحی خانه. ( درون۲

 ان. ( حیاط و يک ايوان به عنوان عنصر معماری وارداتی سلجوقی۳
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 گرايی و تمرکز ( وجود حیاط به عنوان باغ بهشت و درون۴

 

 

 

 

 

 

 باشد؟ها در تهیه طرح پایتخت کشور ایران میکدام گزینه زیر اولین شرکت و حضور خارجی و اروپایی -103

 ۱۳۱6( نقشه  ۴ ۱۲۵6( نقشه دارالخالفه ناصری  ۳ ۱۲۳۳( نقشه دارالخالفه تهران  ۲ ۱۳۰۹ها  ( نقشه خیابان۱

شد. چنین شهری را در خدماتی آن منطقه محسوب می  -در هر منطقه، حداقل یک شهر بزرگ وجود داشت که مرکز اداری -104

 نامیدند.صورتی که جایگاه سلطان، امیر یا حاکم مقتدری بود، .............. می 

 البالد ( شیخ۴ القری ( ام۳ البالد ( ام۲ ( دارالملک۱

شهر جدید و قدیم اصفهان و بهبود بخشیدن به وضعیت شهر قدیم از کدام فضا و عنصر شهری بهره    شاه عباس برای اتصال -105

 برد؟ 

 مسجد  (۴ ( محالت شهری ۳ ( بازار ۲ ( میدان ۱

 الگوی جدید شهرسازی ایرانی در دوره سامانیان )سبک خراسانی( کدامند؟  -106

  نشینان  ( ارگ حکومتی، شهر میانی، حاشیه۱

 تی، بخش سکونتی، بازار  ( ارگ حکوم۲

 اند.  ها و انبارها که در کنار شارستان جای گرفته( کاخ شاهی که در کنار مسجد جامع قرار گرفته و پس از آن سربازخانه ۳

محالت   ها بهگیرد، بازار که از طريق راسته ها و جامع قرار می ( دوراسته اصلی در جهات اربعه در میدان مرکزی که در اطراف آن ديوان۴

 شود. های شهر منتهی می و سپس دروازه 

 ؟ نادرست استکدام گزینه در مورد میدان توپخانه   -107

 در طول  ۲۲۰در عرض و   ۱۱۰( اين میدان مستطیلی است به ابعاد  ۱

 ( تناسبات اين میدان تقلیدی است از تناسبات دوره رنساس و باروک ۲

 باشد. ردر قیصريه می رسد که مهمترين آن س( شش خیابان به میدان می۳

 ( میدان دو طبقه است و در ضلع شمال آن ساختمان شهرداری قرار دارد. ۴

 یک از دوران زیر دارد؟ های میدان در کدامتعاریف زیر اشاره به ویژگی  -108

شناسی  یدگاه ریختشوند، اما هنوز از دهای شارستان و مکانی است که بازارها بدان باز می ای وسیع در جلوی دروازهالف( گستره 

 گردد. فضایی خاص را سبب نمی

ی نفوذی خود گیرند، گو اینکه میدان، مکان تحقق سلطه شهر بر منطقهها و بناهای اصلی در اطراف آن قرار میی ساختمانب( کلیه

 است. 

 سلوکیان -اشکانیان (۴ ساسانیان  -( سلوکیان۳ سلوکیان   -( ساسانیان۲ ساسانیان -( هخامنشیان۱

 چه تعداد از جمالت زیر اشتباه هستند؟  -109

 از لغت باستید برای شهرهای فرانسه، انگلستان و هلند استفاده میکنند.  "نوشهرهای قرون وسطی"الف(در کتاب

 ب( اک ريت باستیدها توسط حکام مرکزی و به منظور اعمال حاکمیت بر مناطق فتنه خیر يا گسترش حاکمیت بنا شده اند. 
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 امل تعیین کننده فرم شهر در دوره قرون وسطی حصار شهر بوده است. ج(مهم ترين ع

 د( تمامی شهرهای اروپا در دوره قرون وسطی دارای حصاری در جهت حفظ امنیت و دفاع شهر بوده اند. 

 ه( به عقیده جیمز موريس، رنسانس در واقع آغاز عصر توسعه شهری در اروپا است. 

  ( يک غلط ۴ چهار غلط ( ۳ دو غلط ( ۲  ( سه غلط ۱

 متعلق به کدام دوران بوده و در کدام شهر قرار دارند؟ بیبه ترت  اتایآنونز  اتزایو پ اینوریدالس   اتزایپ -110

 فلورانس -رنسانس -ی( قرون وسط۲                               رم -رنسانس -( رنسانس۱

   زیون -روکبا -( رنسانس۴                   فلورانس -یقرون وسط -( رنسانس۳

های آن، بلکه گیاهان و درختان نیز تحت تأثیر نظم هندسی سازماندهی  های شهر و باغدر کدام دوره در اروپا نه تنها خیابان  -۱۱۱

 شدند؟می

 گوتیک  (۴ باروک  (۳ رمانسک ( ۲ روکوکو ( ۱

 ها تاریخ ذیل به ترتیب در نزدیکی کدامین شهر امروزی قرار دارند؟ مکان -112

 آباد« ان تپه، قلعه زیویه، شهر زیرزمینی نوش»نوشیج

 ( شیراز، ماهنشان، سقز ۴ ( مالير، شیراز، کاشان ۳ ( سقز، شیراز، مالير ۲ ( مالير، سقز، کاشان ۱

 در زمان کدام ایلخان مغول، تبریز توسعه یافت و سبب آن چه بود؟  -113

 ار که هوالکو با خود به تبريز برد. هوالکو، توسعه اقتصادی شهر که ناشی از سرازير شدن ثروت بغر( ۱

 ( ارغون، اصالحات نظام مالیاتی و تولیدی و کشاورزی که به هدايت خواجه نصیرالدين اعمال شد. ۲

 ( غازان خان، رونق تجاری و بازرگانی شهر ناشی از استقرار دولت و قرارگیری در مرکز بازرگانی شرق و غرب. ۳

 و تبريز ارتباط تجاری وسیع بوجود آمد و از اين رو شهر نیاز به گسترش داشت. ( اُلجايتو، بین سلطانیه )پايتخت( ۴

 های شهر در پی چه رویدادی شروع به کار کرد؟اولین دوره انجمن -114

 ۱۳۳۴( قانون شهرداريهای ۴ ۱۳۲۸( قانون شهرداريهای ۳ ۱۳۰۹( قانون شهرداريهای ۲ ۱۲۸6( قانون بلديه ۱

 باشد؟ ن شهر شناخته شده سومری می تریکدام گزینه بزرگ -115

 ( اوروک ۴ ( انشان ۳ ( بابل ۲ ( آکد ۱

 

 ریزی ها و فنون برنامهآمار و روش

 با توجه به جدول حدود فراوانی مطلق، اختالف مد و میانه را محاسبه کنید.  -116

۲۰-۲۳ ۱۷-۲۰ ۱۴-۱۷ ۱۱-۱۴ ۸-۱۱ C-L 

 فراوانی ۹ ۱۲ ۱۵ ۱۰ ۱۴

 

در یک توزیع آماری چی بی شف، قدرمطلق اختالف مقادیر عددی از میانگین به صورت زیر نمایش داده شده است، اگر   -117

 باشد، حداقل چند درصد از داده های عددی در بازه زیر قرار میگیرند؟ 16و واریانس برابر با  6میانگین برابر با 

 

۱  )۱.۲ ۲ ).6۷۵۰ ۳ )۰.۲۵ ۴ )۲.۱ 
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۱ )25% ۲ )75% ۳ )80% ۴ )20% 

   جدول توزیع فراوانی انحراف از میانگین داده شده است، نوع توزیع از نظر کشیدگی نسبت به توزیع نرمال چگونه است؟-118

+3 +1 0 -1 -3  

4 13 20 10 5 f 

 

 

 

 

گلدان و در سایر اتاق ها به   4اتاق هتل قرار داد، به گونه ای که در بزرگترین اتاق  4گلدان را می توان در  10به چند طریق -119

 تعداد برابر قرار گیرند؟

 

 

 

 کدام است ؟  6۴تا  ۱در بازه   با تابع چگالی    xامید ریاضی متغیر تصادفی -120

 

مایل بر ساعت آن را بر میگردد ، متوسط سرعت   30مایل بر ساعت می پیماید و با سرعت  20مایل را با سرعت   50شخصی  -121

 او در طول سفر چقدر است؟ 

 

کدام  آنگاه  :   داریم yو  xبرای دو متغیر تصادفی  -123

 ؟  است

۱ )۱۸ ۲ )۲۸ ۳) ۸ ۴) ۱6 

نفت حتی در است. احتمال برخورد چاه حفر شده به  4/0ی زیرزمینی نفتی در مناطق مختلف یک استان احتمال وجود سفره -124

است. اگر یک چاه در این استان به تصادف حفر شود، احتمال عدم برخورد آن به نفت چقدر  3/0حالت وجود سفره نفتی تنها 

 است؟ 

۱ )۱۲/۰ ۲ )۲۸/۰ ۳) ۳۰/۰ ۴) ۸۸/۰ 

 استیودنت و توزیع کای دو با توزیع نرمال در چیست ؟ -tاختالف توزیع  -125

 ( هر دو دارای کشیدگی هستند ۲ در دو دارای چولگی هستند  (۱

 استیودنت دارای چولگی و توزيع کای دو دارای کشیدگی. -tتوزيع  (۴ استیودنت دارای کشیدگی و توزيع کای دو دارای چولگی -t(توزيع ۳

 برابر است با : 16ضریب تغییرات متغیر تصادفی پواسون با میانگین  -126

 تفاوت فاحش  –کشیدگی منفی (  ۲ تقريبا نرمال  –کشیدگی م بت  ( ۱

 تقريبا نرمال  –ی کشیدگی منف ( ۴ تفاوت فاحش  –کشیدگی م بت ( ۳

۱ ) ۱۸۹۰۰ ۲  )۱۴6۹۰ 

۳ )۱۲۵۰۰ ۴ ) ۲۳۲6۰ 

۱ )   ۲۲.۵ ۲ )   ۲۱.۵ ۳ ) ۲۱.۷۵ ۴ ) ۲۱.۲۵ 

 مايل بر ساعت  ۲۴  (  ۲ مايل بر ساعت  ۲6 ( ۱

 مايل بر ساعت  ۲۲ ( ۴ مايل بر ساعت  ۲۵ ( ۳
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۱ )۰.۰۴ ۲ )۰.۲ ۳) ۰.۲۵ ۴) ۰.۰۱ 

برای متوسط   %95ساعت است. یک فاصله اطمینان  350دهد که عمر متوسط نمونه المپ نشان می  64نمونه تصادفی از یک  -127

100  ها با فرضطول عمر واقعی المپ  عبارت است از: =

 ۵/۳۷۴تا  ۳۲۵/ ۵ (۴ ۵/۴۴۹تا  ۲۵۰/ ۵ (۳ ۵۴6تا  ۱۵۴( ۲ ۵۵۰تا  ۱۵۰( ۱

کند. احتمال اینکه عدد از این کاالها را خریداری می 100دات کارخانه آلفا معیوب است. فروشگاهی تولی %10معموالً  -128

 عدد معیوب باشد، تقریباً برابر است با:  13حداکثر 

۱ )۱6/۰ ۲ )۳۲/۰ ۳) ۸۴/۰ ۴) ۹۹/۰ 

1توزیع ای از متغییرهای تصادفی همدنباله  -129 2, ,..., nx x x یاضی و با امیدهای رµ  2و واریانس اند. میانگین این  توزیع شده

 شود؟ بر طبق چه قانونی توزیع می  n نامحدودهای تصادفی با افزایش  کمیت

 گردد. استیودنت توزيع می  t( بر طبق قانون ۲ گردد. توزيع می 2xبر طبق قانون  (۱

 گردد. ای توزيع میر طبق قانون دوجملهب (۴ گردد. ( بر طبق قانون نرمال توزيع می۳

گیری در برآورد  باشد، مقدار خطای نمونه 581/1و   50، میانگین و انحراف معیار نمونه به ترتیب اگر تعداد نمونه   -130

0.025            ی آماری نرمال، کدام است؟                                                     میانگین این جامعه 2.776t و          =

0.025 1.96z = 

۱ )۳۹/۱ ۲ )۹6/۱ ۳) ۳۸/۴ ۴) ۲۱/6 

 شود؟ برای مقایسه نرخ شهرنشینی با درآمد افراد، از کدام شاخص پراکندگی استفاده می -131

 

 

 

 باشد، ضریب تغییرات این متغیر کدام است ؟ 25دارای توزیع کای دو با درجه آزادی  Xاگر متغیر تصادفی  -133

۱ )۲%                                                                ۲  )۲۵%   

۳  )۲۰%                                                       ۴  ) 

 رابطه میان ضریب جینی و منحنی لورنز به چه صورت است؟  -134

 گردد. ( ضريیب جینی از تقسیم مساحت بین منحنی لورنز و خط برابری کامل بر مساحت زير خط برابری کامل حاصل می۱

 گردد. صل می( ضريب جینی از تقسیم مساحت زير خط برابری کامل بر مساحت بین منحنی لورنز و خط برابری کامل حا۲

 گردد. ( ضريب جینی از تقسیم مساحت زير خط برابری کامل بر مساحت بین منحنی لورنز و خط درصد تجمعی درآمدها حاصل می۳

 گردد. ( ضريب جینی از تقسیم مساحت زير خط برابری کامل بر مساحت بین منحنی لورنز و خط درصد تجمعی جمعیت حاصل می۴

 سه مورد دیگر متفاوت است ؟ محاسبه کدام شاخص ، با -135

 ( تراکم شهری ۴( تراکم ساختمانی                        ۳( تراکم خالص                     ۲(تراکم ناخالص                          ۱

 در چیست ؟  Universal transverse Mercator (UTM)کاربرد  -136

 ( مدل راهسازی ۱

 ( مدل تعیین تراکم ساختمانی۲

 ( مدل تعیین حجم ساختمان ۳

 انحراف چارکی (  ۲ انحراف معیار ( ۱

 گی ضريب چول(  ۴ ضريب تغییرات ( ۳
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 ( مدل تهیه نقشه ۴

گردند. موقعیت اشیا یا شرایط جغرافیایی به وسیله ستون  های مربعی تقسیم می ها به طور منظم به سلولدر کدام مدل داده -137

 گردد؟ کنند تعیین میهایی که اشغال میسلول

 مدل رستری  (۴ توابع اتصال  (۳ ( مدل وکتوری ۲ ( توپولوژی ۱

متر باشد تراکم    300طبقه مبادرت گشته اگر سطح باز این قطعه زمین  5متر به احداث ساختمانی  500در زمینی به مساحت   -138

 ساختمانی آن چقدر خواهد بود؟ 

 درصد ۱۵۰ (۵

 درصد ۳۵۰ (6

 درصد ۲۰۰ (۷

 درصد ۴۰۰ (۸

 کند؟های زیر به انواع مشاهده در پژوهش اشاره میکدام یک از گزینه -139

 ( ثبت فراوانی / ثبت مدت / ثبت ترتیب ظهور ۲ غیرمشارکتی/ علنی/غیرعلنی /( مشارکتی۱

 ( استاندارد/نیمه استاندارد/ عمیق ۴ يافته/سازمان نیافته يافته/نیمه سازمان( سازمان۳

 گیری اشاره دارد؟ کدام یک به انواع نمونه -140

 ( تصادفی و غیرتصادفی۲ ( ساختارمند و غیرساختارمند۱

 ( استاندارد و نیمه استاندارد ۴ ها برفی  و ساير روش  ( گلوله۳
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آزمون هشتم پاسخنامه    
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 پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی

 « صحیح است. ۳گزينه » -۱

 « صحیح است. ۴گزينه » -۲

 « صحیح است. ۲گزينه » -۳

 « صحیح است. ۳گزينه » -۴

 ت. « صحیح اس۱گزينه » -۵

 « صحیح است. ۱گزينه » -6

 « صحیح است. ۴گزينه » -۷

 « صحیح است. ۲گزينه » -۸

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹

 « صحیح است. ۱گزينه »-۱۰

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۱

 « صحیح است. ۱گزينه »-۱۲

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۳

 « صحیح است. ۴گزينه »-۱۴

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۵

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱6

 « صحیح است. ۴زينه »گ-۱۷

 « صحیح است. ۳گزينه »-۱۸

 « صحیح است. ۲گزينه »-۱۹

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۰

 « صحیح است. ۴گزينه »-۲۱

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲۲

  « صحیح است. ۲گزينه »-۲۳

 « صحیح است. ۳گزينه »-۲۴

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۵

 « صحیح است. ۱گزينه »-۲6

 « صحیح است. ۳گزينه »-۲۷

 « صحیح است. ۳نه »گزي -۲۸

 « صحیح است. ۲گزينه »-۲۹

 « صحیح است. ۴گزينه »-۳۰

  پاسخنامه مباحث عمومی شهرسازی ايران  

« صحیح است. ۳گزينه » -۳۱  
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 ۸صفحه  -کاتلین مدن  -چگونگی تحول يک مکانمنبع: 

« صحیح است. ۳گزينه » -۳۲  

 ۲۱صفحه  -کاتلین مدن  -چگونگی تحول يک مکانمنبع: 

حیح است. « ص۲گزينه » -۳۳  

۲۷۱صفحه   -۱منبع: سیرانديشه های   

« صحیح است. ۲گزينه » -۳۴  

۲۱صفحه   -بهزادفر -طراحی داالنهای شهریمنبع:   

« صحیح است. ۴گزينه » -۳۵  

۸۰صفحه   -آئین شهرسازی پايدار منبع: کوين کريزک،  

« صحیح است. ۱گزينه » -۳6  

6۵صفحه  -کاتلین مدن  -چگونگی تحول يک مکانمنبع:   

« صحیح است. ۱زينه »گ -۳۷  

۳۵۱ص  -بهزادفر  -مديرت پسماند جامدمنبع:   

« صحیح است. ۴گزينه » -۳۸  

۹۱صفحه  -کاتلین مدن  -چگونگی تحول يک مکانمنبع:   

« صحیح است. ۲گزينه » -۳۹  

6۱صفحه  -کاتلین مدن  -چگونگی تحول يک مکانمنبع:   

« صحیح است. ۳گزينه » -۴۰  

۱۳۸ص   -زادفربه -کتاب مديرت پسماند جامدمنبع:   

« صحیح است. ۴گزينه » -۴۱  

۱۵۳صفحه   -طراحی داالن های شهری منبع:  

« صحیح است. ۲گزينه » -۴۲  

۹۵شیعه، اسماعیل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری، صفحه ی   منبع:  

« صحیح است. ۴گزينه » -۴۳  

۱۲6صفحه  -محسن حبیبی -شار تا شهرمنبع:   

« صحیح است. ۱گزينه » -۴۴  

« صحیح است. ۱گزينه » -۴۵  

 ۱6۳و   ۱۵6؛ صص ۲ها در شهرسازی سیر انديشهمنبع: 

« صحیح است. ۱گزينه » -۴6  

« صحیح است. ۲گزينه » -۴۷  

 ۷۴صفحه   -مصوبات شورايعالی شهرسازی منبع: 

« صحیح است. ۳گزينه » -۴۸  

 ۱۳۸۸مصوبات شورايعالی شهرسازی و معماری ايران، منبع: 

« صحیح است. ۲گزينه » -۴۹  

 ۲۳۴صفحه  -بع: فرآيند طراحی شهری بحرينیمن
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 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۰

 ۲۹صفحه   -بهزادفر -زيرساخت های شهریمنبع: 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۵۱

 ۱۱۲صفحه  -مصوبات شورايعالی معماری و شهرسازیمنبع: 

« صحیح است. ۴گزينه » -۵۲  

۴۸صفحه  -سبز شهرداری ها ۵منبع: جلد   

است.   « صحیح۳گزينه » -۵۳  

 ۱6۲  -محسن حبیبی -شارتا شهرمنبع: 

« صحیح است. ۴گزينه » -۵۴  

اولین وظیفه    ۱۳۵۱منبع: مصوبات شورايعالی شهرسازی و معماری ايران. طبق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ايران مصوب  

 ی برای طرح در هیات وزيران است. شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی پیشنهادهای الزم در مورد سیاست کلی شهرساز

« صحیح است. ۳گزينه » -۵۵  

 ۱۷۸صفحه  -منبع: مصوبات شوريعالی شهرسازی و معماری

« صحیح است. ۲گزينه » -۵6  

 ۲۷۹ -مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ايرانمنبع: 

« صحیح است. ۲گزينه » -۵۷  

 ۸۸صفحه  -۱سیر انديشه های  منبع: 

ست. « صحیح ا۱گزينه » -۵۸  

های  توان اولويت را در بین گزينههای تحلیل داده و تصمیم سازی بوده که به کمک آن میو يا فرآيند تحلیل سلسله مراتبی، از روش   AHPمنبع:  

 مختلف بررسی و به تصمیم نهايی رسید.

 « صحیح است. ۱گزينه » -۵۹

 ۱۱۲صفحه  -محسن حبیبی -شار تا شهرمنبع: 

 « صحیح است. ۱گزينه » -6۰

 ۲۹صفحه  -آئین شهرسازی بهزادفر منبع:

 ای و مديريت شهری ريزی شهری، منطقه پاسخنامه مبانی نظری برنامه

 « صحیح است. ۴گزينه » -61

توجهی مدنی در توجهی مدنی است. مفهومی که اروينگ گافمن به آن توجه کرده است. بیهای زندگی در شهرهای بزرگ بیيکی ديگر از ويژگی

اجتماعات می در  پديد  جامعهی  باشد،  داشته  شتابان  و  پرجنبش  پرشمار،  جمعیت  که  تماس آيد  آن  در  که  باشد.  ای  غیرشخصی  و  زودگذر  های 

توجهی مدنی  نگرند بیشوند، دوباره به سويی ديگر میاندازند و آنگه وقتی که خیلی نزديک می»هنگامی که رهگذران سريعاً نگاهی به يکديگر می

دهد که حضور وی را درک کرده است اما از هرگونه حرکتی که  ديده گرفتن ديگری يکی نیست. هر فرد به ديگری نشان میبه هیچ وجه با نا

-توجهی مدنی به ديگران چیزی استکه ما کم و بیش به طور ناخودآگاه انجام می کند. نشان دادن بیممکن است مزاحمانه تلقی گردد اجتناب می

فهمانند که دلیلی ندارد به مقاصد ديگران بدگمان باشند، به ما اهمیت اساسی دارد...مردم به وسیله آن به يکديگر می  دهیم، اما در زندگی روزانه

توجهی مدنی گافمن را صورت خفیف آنها دشمنی داشته باشند يا به هر طريق ديگری مخصوصاً از آنها احتراز کنند.« به تعبیری شايد به توان بی

افراد ويژگی »دلزدگی« زيم با  ارتباط اجتماعی  برقراری  از  افراد ساکن در کالنشهرها به شکلی آگاهانه و هدفمند  ل دانس، زيرا در بحث زيمل 
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گیرد، که عبارت است از نشان دادن اينکه فرد  توجهی مدنی وجه ديگری از موضوع مورد توجه قرار میکردند اما در مفهوم بیغريبه احتراز می

 ( ۱۲۴:  ۱۳۸۳مت برای ديگری و برهم زدن خلوت شخصی او را ندارد. )زبردست، قصد فراهم کردن مزاح

 « صحیح است. ۳گزينه »  -62

های منابع و تر سکونت با توجه به محدوديتهای انسانی به منظور وضعیت مطلوبريزی مسکن تأمین نیازهای فضايی فعالیتهدف اساسی برنامه

های اقشار مختلف را ی آن است، به طوری که از يک سو خواستهسکن، عملکرد مطلوب و بهینهامکانات است. همچنین هدف نهايی سیاست م

های  های توسعه اقتصادی و يا اجتماعی هدف کلی سیاستبرآورد و از سوی ديگر در راستای اهداف کالن اقتصادی و اجتماعی باشد. در برنامه

 ( ۲۷: ۱۳۹۳برای تمام مردم است. )پورمحمدی، مسکن معموالً فراهم آوردن مسکن »کافی« يا »متعارف« 

 « صحیح است. ۱گزينه » -63

 برخی معیارها برای انتخاب ساختگاه محل دفن پسماند عبارتند از: 

 منابع آب زيرزمینی؛  •

 های سطحی؛ مجاورت با آب •

 شرايط خاک؛  •

 ها و سازگاری کاربری زمین؛قابلیت  •

 تأثیرات ترافیکی؛  •

 دسترسی به ساختگاه؛  •

 ی؛ موانع بصر •

 آوری يا تولید مواد زائد؛جايی)حمل( از مرکز جمعبه فاصله جا •

 قابلیت عرضه و ارزش زمین؛  •

 ( ۴۴۰: ۱۳۹۰حرايم موجود. )انجمن شهرسازی آمريکا،  •

 « صحیح است. ۲گزينه » -64

منطقه نیازهای  به  توجه  با  بايد  دفن  گونهمحل  به  تقريباً  ای  برای  که  ساخته شود  و  طراحی  به حو  ۲۰ای  کند.  ای خاص خدمت زهسال  رسانی 

ی شود؛ يعنی تسهیالتی که به طور روزانه مواد زائد بیشتری را با هزينه تخلیههای مقیاس مشخص میاقتصادی بودن دفن زباله بر اساس صرفه

روز کار کنند. در اين حیطه،  تن مواد زائد در    ۱۰۰۰های دفن بايد با بیش از  ترند. برای رقابتی شدن، اغلب محل کنند، مطلوبکمتری اداره می

:  ۱۳۹۰ی مواد زائد و رشد آينده آن نیز در نظر گرفته شود. )انجمن شهرسازی آمريکا،  هکتار باشد تا حجم روزانه  ۴۰مساحت زمین بايد بیش از  

۴۴۲ ) 

 « صحیح است. ۲گزينه » -65

ای پايدار، فراگیر و راستین،  گرفته است که باور دارند نیل به توسعه ای بین انديشمندان شکل  های پايانی سده بیستم میالدی توافق گستردهدر سال

باشد. آنچه که با نگرش مهندسی در پی توسعه آفرينی بود جای خود را به نگرش نیازمند رهیافت و راهکارهائی متفاوت از آنچه متداول است، می

شناسانه)اکولوژيک( رهنمون ساخته است؛ تا ضمن تصحیح  اجتماعی و بوم هایهای اين يک نیز جوامع را به سوی نگرشاقتصادی داده و نارسائی

 پايه« دست يابد.  -گرا و »انسان نگرش مسلط اقتصادی به رهیافتی کل

-واقعیت آشکار ايست که الزمه دستیابی به توسعه، تحولی اجتماعی و تحرکی مردمی است و تحولی اقتصادی و تحرکی دولتی هرگز کافی نمی

شود. اقدامات متداول جهت توسعه به شیوه تهیه سعه راستین در روند مشارکت فراگیر اجتماعی و نه در تولید کاالئی اقتصادی حاصل میباشد. تو

(« مشهور است. اگرچه اغلب به آبادی مکان و محل طرح  Blue Print Approachمآبانه آن که به »رهیافت ازالیدی )طرحی فنی و اجرای قیم



 

 

267 

 به رفاه و برخورداری مردم محل منتهی نشده است. ختم شده لیکن 

و  توسعه  جريان  از  مردم  ماندن  کنار  به  عمالً  باشد،  فنی  صحت  با  و  دلسوزانه  چند  هر  سويه،  يک  و  باال  از  برخورد  با  ازالیدی«  »رهیافت 

)ناتوانمندسازی اجتماعات می به Participatory Approachانجامد؛ در حالیکه »رهیافت مشارکتی  از پائین و دوسويه، اگرچه در    («  حرکتی 

سازی ينهابتدا با کارائی آرمانی نباشد، واقعاً ياور افزايش توان اجتماعات در پاسخگوئی به نیازهايشان و شرکت مردم در جريان توسعه است. نهاد

 ای پايدار، فراگیر و راستین است. اين روند تواندسازی اجتماعات، گامی محکم به سوی توسعه

( است و اين به نوبه خود رهیافتی مشارکتی را ايجاب Communityبروز نیاز و توان مردم ابتدا در فضای اجتماع محلی )   يک سو، عرصهاز  

به درونمی به دلیل حضور مردم و کنترل محل گرايش  اقدامات  خواهی و سازگاری با محیطزائی، عدالتنمايد؛ رهیافتی که  زيست دارد. تداوم 

 آورد. ای را بوجود میدر سطوح باالتر و لزوم تشريک مساعی اجتماعات با يکديگر، سطح منطقه توسعه محلی

باشد.  های کشورهای جنوب می ملت  –از سوی ديگر، عرصه بروز نیاز و توان دولت ابتدا در فضای ملی است که نمود بارز آن تمرکزطلبی دولت 

اهای منتخبی از کشور در فرآيند جهانی شدن اقتصاد است، تمامیت اين عرصه مخدوش شده و به  به دلیل تهاجم نئولیبرالیسم که خواهان ادغام فض

شناسانه در سطح ملی نیز روی آوردن به تقسیمات فضای ملی را فضاهای خردتری کشانیده شده است. همچنین، فقدان دانش و مالحظات بوم

 ای است. نمايد که همانا سطح منطقه ايجاب می

دولتی در نظام    –مردمی با حرکت از باالی نهادهای ملی    –ای در واقع فصل مشترک حرکت از پايین اجتماعات محلی  سطح منطقهاز اين رو،  

ای همايشی ناشی از فرود توسعه ملی و فراز توسعه محلی، نه برای تفوق  شود. سطح منطقهيکپارچه است که موجد تعامل و نیروبخشی متقابل می

ای در گرو پیوند انداموار)ارگانیک( دو ه در جستجوی راهی مشترک برای نیل به توسعه پايدار و فراگیر است. توسعه منطقهيکی بر ديگری، بلک

 سطح اقدامات ملی و محلی در فضای واسط آنها )يعنی منطقه( در راستای تغییر و تحولی  

 « صحیح است. ۱گزينه » -66

 ۲۸يدار، ترجمه مصطفی بهزادفر و کیومرث حبیبی، ص (؛ آيین شهرسازی پا۱۳۹۷منبع: کريزک و پاور )

 « صحیح است. ۳گزينه » -67

 « صحیح است. ۳گزينه » -68

 ۲۹(؛ بهسازی و نوسازی بافت کهن شهری، ص ۱۳۹۸منبع: حبیبی و همکاران )

 « صحیح است. ۱گزينه » -69

داند، اين سه بعد که منجر به درک ما از مديريت  ت شهری میمک گیل سه بعد کلیدی را به عنوان اجزای سازنده تعريف مفهوم و رويکرد مديري 

سازی پرداخت شود که بايد در هر سه به نوعی يکپارچهگردد. در قالب سه حوزه مداخله و تغییر تعريف مینگر میشهری به عنوان رويکردی کل

کل شهری  مديريت  يکپارچهتا  از:  عبارتند  حوزه  سه  اين  يابد.  تحقق  برنانگر  يکپارچهمهسازی  شهری،  زيرساخت ريزی  تأمین  ها  سازی 

(Integrating Infrastructure Provisionو يکپارچه )(سازی نهادی و سازمانیIntegrating Institution۱۳۹۰پور و اسدی،  (. )برک :

۱۲۲ ) 

 

 « صحیح است. ۳گزينه » -70

ها پرداخته شد.  کشی آب آشامیدنی و شبکه برق و تعبیه آسفالت برای خیابانلههای اول و دوم عمرانی کشور، به ايجاد تأسیساتی مانند لودر برنامه

ها به منظور تدوين ضوابط شهرسازی و گرفت. در اين زمینه، اولین گامها با نظارت مستقیم وزارت کشور صورت میها گسترش شهر تهیه برنامه

 به تصويب رسید. قانون ثبت اراضی موات   ۱۳۳۱قوانین شهری برداشته شد. در سال 

هايی برای شهرهای اصفهان، سنندج، شیراز، بیجار و ارومیه توسط کارشناسان خارجی پرداخته به تهیه طرح  ۱۳۴۰تا    ۱۳۳۵های  در فاصله سال

. در خالل  ساله تهران عوت به عمل آورد  ۲۵شد. در انتهای برنامه عمرانی دوم، سازمان برنامه وقت از مشاورين خارجی برای تهیه طرح جامع  

 های جامع صورت گرفت. سازی تهیه آب مشروب، بهداشت شهری و تهیه طرح برنامه عمرانی سوم، اقداماتی به منظور خانه
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های گذربندی و اصالح گذربندی شهرها توسط وزارت کشور مورد توجه قرار  و همزمان با برنامه عمرانی سوم، تهیه طرح  ۱۳۴۰در اواسط دهه  

  ۱۳۵۱به وجود آمد. و به دنبال آن در سال    ۱۳۴۳ه تهیه »طرح هادی شهری« تبديل شد. وزارت آبادانی و مسکن در سال  گرفت که به تدريج ب

شهر بزرگ کشور   ۱۷های جامع شهری برای  ، شروع به تهیه طرح ۱۳۴۰شورايعالی شهرساز يو معماری ايران تأسیس شد. يکی از اقدامات دهه  

نام »وزارت آبادانی و مسکن« به »وزارت مسکن و شهرسازی« تبديل شد و از    ۱۳۵۳آنها اضافه شد. در سال  شهر ديگر به جمع    ۹بود که بعدا  

طرح  ۱۳۵۳سال   از    تهیه  بیش  شهرهای  برای  طرح  ۲۵۰۰۰جامع شهری  نظر  تجديد  و  يافت  گسترش  ايران  برای نفری  نیز  جامع شهری  های 

 شهرهای قبلی مورد توجه قرار گرفت. 

های ديگری  ، اولین طرح آمايش سرزمین توسط سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه شد. در همین دوره طرح۱۳۵۰میانی دهه    در حدود سالهای 

مانند »طرح شهرکهای روستايی« توسط »وزارت تعاون و امور روستاها«ی وقت و طرح ايجاد »شهرکهای توريستی« توسط »وزارت اطالعات و  

بود. تهیه  در دست  تهیه طرح  جهانگردی« وقت  دوران  همین  از  از  کمتر  با جمعیت  برای شهرهای  با سرپرستی   ۲۵۰۰۰های هادی شهری  نفر 

نفر با سرپرستی وزارت مسکن و شهرسازی ادامه داشت.   ۲۵۰۰۰های جامع و تفصیلی شهری برای شهرهای بیش از  وزارت کشور و تهیه طرح 

 ( ۲6۵:  ۱۳۸۹هايی از آنها اجرا شد. )شیعه، يگر نیز فقط قسمتها به مرحله اجرا در نیامد برای برخی دعمده اين طرح 

 « صحیح است. ۴گزينه » -71

ريزی  گذارِ برنامهترين چهره و بنیانريزی تعیین کرد و عمدتاً او را به عنوان اصلیآندرياس فالودی چارچوبی مفهومی برای تفکرِ عقالنی برنامه

 ( ۵۹:  ۱۳۹۴)رفیعیان و جهانزاد،  شناسند.ی جديد میعقالنی اثباتی، در دوره

 « صحیح است. ۳گزينه » -72

 ۳۰۷های شهری، ص (؛ زيرساخت۱۳۹۳منبع: بهزادفر، مصطفی )

 « صحیح است. ۳گزينه » -73

عامل نقل   های شهری اينريزیترين آنها شرايط اقلیمی است. در برنامهيابد، که يکی از اساسیها به عوامل متعددی بستگی میمیزان سرانه کاربری 

های ورزشی های اساسی در تعیین سرانهکند. عامل ياد شده با توجه به نقشی که در تعیین نوع فضاهای ورزشی دارد، يکی از مؤلفه اساسی ايفا می

 ( ۱6۴:  ۱۳۹۳های خاص متفاوت است. )بهزادفر،  های ورزشی در هر يک از اقلیمشود، به طوری که سرانهنیز محسوب می

 « صحیح است. ۲گزينه » -74

 ۲۴۲ –  ۲۴۱(، با شهر و منطقه در ايران، ص ۱۳۹۴منبع: شیعه، اسماعیل )

 « صحیح است. ۲گزينه » -75

 ۸۷  -۸6های شهرسازی، ص ها و برنامه(؛ طرح ۱۳۹۳منبع: بهزادفر، مصطفی )

 « صحیح است. ۴گزينه » -76

جويی پرداخته شد. دو نفر از  ريزی و چارهرخی از کشورها به برنامهدر میانه قرن نوزدهم برای رفع مشکالت بعضی از شهرهای صنعتی و در ب

و   وگان  روبرت  انگلیسی  روحانی  و  تاريخدان  يکی  پرداختند،  نوين صنعتی  به سوی جامعه  اروپايی  ارزيابی شهرهای  به  که  نويسندگانی  اولین 

اند. وگان بر آنچه که ولتر و آدم اسمیت  مطالبی انگاشته  ۱۸۴۰هه  شناس آلمانی هنريس ريهل است. اين دو نفر از د نگار و جامعهديگری روزنامه

توانند با ترويج هنر و مهیا کردن  گذارد. او معتقد است که شهرها عرصه کار مسؤلین سیاسی و بخش خصوصی است. و آنها میاند، صحه میگفته

به میان آورد که در نقطه مقابل نظر وگان قرار داشت. او معتقد بود  آموزش، زندگی ساکنان شهرها را بهبود بخشند. يک دهه بعد، ريهل صحبتی را  

 ( 6۳:  ۱۳۹۳شهر عصر صنعت، شهر گمراهی و فساد است. )شیعه، 

 « صحیح است. ۲گزينه » -77

 « صحیح است. ۱گزينه » -78

 ۱۹۲ريزی، ص (؛ دگرگونی انديشه در نظريه برنامه۱۳۹۴منبع: رفیعیان و جهانزاد )

 یح است. « صح۳گزينه » -79
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 ۹6بخشی شبکه فضاهای شهری با رويکرد شهرسازی نوين، ص (، مدل انسجام۱۳۹۷منبع: بهزادفر، مصطفی و همکاران ) 

 « صحیح است. ۴گزينه » -80

 ۱۱(؛ مديريت و حکمروايی شهری، ص  ۱۳۹۰پور و اسدی )منبع: برک

 « صحیح است. ۲گزينه » -81

برنامه در  آرنشتاين  تأثاهمیتِ  شهری،  نظريهريزی  دور شدنِ  در  آن  برنامهیر  مشارکت  ی  نردبان  تفسیر  است.  عقالنی  و  سنتی  رهیافتِ  از  ريزی 

های مشارکتی ريزی مشارکتی به هیچ عنوان يک معنای واحد ندارد و ما با طیفی از برنامهريزی اين است که، اوالً برنامهآرنشتاين در حوزه برنامه

وابس و شدتِ  میزان  ثانیاً  برنامهمواجهیم.  ارزشی  کنندهتگیِ  تعیین  دولتی،  نهادهای  از  يک  هر  به  موضعی جهتريز  و  به گیری  نسبت  او  گیریِ 

 ( ۱۵۵ -۱۵۴: ۱۳۹۴تواند وجود داشته باشد. )رفیعیان و جهانزاد،  ريزِ بدون ارزش داوری نمیمشارکت است. و بدين ترتیب برنامه 

 
 « صحیح است. ۲گزينه » -82

 . ۱۱۱شناسی شهری، ص (، جامعه۱۳۹۰مود)پور، محمنبع: شارع

 « صحیح است. ۲گزينه » -83

 ۱۵۷ -۱۵6شناسی شهری، ص (؛ انسان۱۳۹۵منبع: فکوهی، ناصر )

 « صحیح است. ۴گزينه » -84

 ۳ريزی کاربری اراضی شهری، ص (، برنامه۱۳۹۲منبع:  پورمحمدی، محمدرضا ) 

 « صحیح است. ۳گزينه » -85

شد، اما آنچه اين نظريه، فاقد آن بود، بهترين روش، يا فرآيند ريزی، از مفهوم محیط به م ابه يک سیستم ناشی میرنامهها به باگر چه نگرش سیستم

ريزی، ملوين وبر در  ريزی و »هدف« برنامهپردازان در زمینه شناخت تمايز بین »فرآيند« برنامهريزی بود. يکی از اولین نظريه»انجام« عمل برنامه

ريزی  دانم و نه به عنوان يک هدف به خودی خود... برنامهريزی را روشی برای رسیدن به تصمیمات میگويد؛ »من برنامهباشد. وی میآمريکا می

ريزی، به  زند... بنابراين، روش برنامهکند و دست به اقدامات خاصی می ای را دنبال میگیری است که اهداف ويژهبیشتر يک شیوه خاص از تصمیم

 ريزی است.« ای، مستقل از پديده مورد نظر برنامهگستردهشکل 

-گیرد. فالودی بین ، نظريهريزی« مورد تأکید قرار میوجود چنین تمايزی، همچنین توسط آندرياس فالودی در کتابش تحت عنوان »نظريه برنامه

 ای« )درباره فرآيند  »رويه ريزیريزی در ارتباط با محیط( و نظريه برنامه ريزی »ماهوی« )برنامههای برنامه

 « صحیح است. ۱گزينه » -86

 ۲۵ -  ۲۴ريزی، ترجمه محمود شورچه، ص (؛ نظريه برنامه۱۳۹۴منبع: تايلور، ناجیل )
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 « صحیح است. ۳گزينه » -87

 « صحیح است. ۱گزينه » -88

 ۲۸(؛ اندازه شهر، ص  ۱۳۸۳منبع: زبردست، اسفنديار )

 « صحیح است. ۴گزينه » -89

 ۱۲۹  - ۱۲۸(؛ اندازه شهر، ص  ۱۳۸۳دست، اسفنديار )منبع: زبر

 « صحیح است. ۳گزينه » -90

 6۵ريزی شهری، ص  ای بر مبانی برنامه(؛ مقدمه۱۳۸۹منبع: شیعه، اسماعیل )

  پاسخنامه تاريخ شهر و شهرسازی 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۹۱   

ت از دست دادن تعهد شهروندی است. منظور او از تعهد شهروندی به عنوان های شهری کنونی به علبه باور میچرلیخ بخش بزرگی از نابسامانی

تواند فعاالنه در سرنوشت  هدف و غايت هر سیر تحول اجتماعی پرورش انسانی آزاد، مستقل، مسئول، فعال و با ديدگاهی انتقادی است که می

 خود و جامعه اش سهیم و موثر باشد. 

 ۲۲۷؛ ص۱۳۸6؛ ۲ها در شهرسازی؛ جلد  منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیرانديشه

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۲

پردازد، فرهنگ است. او اين مساله را به عنوان يکی از بعدهای مهم زندگی اجتماعی به ويژه در  مسئله اصلی هال در کتاب بعد پنهان به آن می

 د جای داده است. های مختلف را در کنار خوجوامعی مانند آمريکا مطرح کرد که افراد با فرهنگ

 ۴۳۳؛ ۱۳۸6؛ ۲ها در شهرسازی؛ جلد  منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیرانديشه

 « صحیح است. ۳» گزينه -۹۳

دست  باومايستر در راستای ارتقای شرايط زيستی کارگران اعتقاد بر اين داشته که بايستی دولت و شهرداری شروع به مسکن سازی نمايند و با در  

های  از تشديد سختی زندگی برای گروه های کم درآمد شوند. از اين رو طرح ايده ساخت مساکن اجتماعی از نوآوری   گرفتن ابتکار عمل مانع

 وی محسوب می شود. 

 ۱۱۷؛ ص۱۳۸6؛ ۱ها در شهرسازی؛ جلد  منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیرانديشه

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۴

به اسکار نیماير به عنوان معمار و لوچوکاستا به عنوان شهرساز در جهت برنامه    ۵۰یانه دهه  طرح شهر برازيلیا بر پايه تفکرات لوکوربوزيه در م

.  ريزی و طراحی يک پايتخت جديد داده شد. نقشه شهر برازيلیا برای القای توسعه و به هنگام نمودن شکل نمادين يک هواپیما را به خود گرفت

عیت محلی علی رغم طراحی موفق در زمینه مسکن نماد شکست شهرسازی مدرن محسوب می اين طرح به دلیل عدم توجه به شرايط مکان و موق

 شود. 

 ۳۹6-۳۹۳؛ ص۱۳۸6؛ ۱ها در شهرسازی؛ جلد  منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ سیرانديشه

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹۵

ژه در کشورهای فرانسه و انگلیس به دلیل آغاز اولیه  گام های اولیه فعالیت های مربوط به احیا بافت قديم شهرها را بايد در اروپای غربی به وي 

 جستجو کرد  ۱۸۳۰-۱۷6۰انقالب صنعتی در دوره  

 . ۷۵منبع:حبیبی، کیومرث ،بهسازی و نوسازی بافت کهن شهری،ص 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۹6

 هجری اصناف دارای انجمن های صنفی )نشات گرفته از دوره ساسانیان( شدند.  6تا   ۳در قرن 
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 ۱۹۹شیعه، اسماعیل: با شهر و منطقه در ايران، ص  منبع:

 « صحیح است. ۱گزينه » -۹۷

 تاسیس شد.  بغدادآموزشی موسوم به بیت الحکمه در   –نخستین مرکز علمی 

 ۱۵۳زاده، حسین: مقدمه ای بر تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران، ص منبع:سلطان

 « صحیح است. ۳گزينه » -۹۸

 « صحیح است. ۴گزينه » -۹۹

 تل اصطالحی منحصر به تمدن بین النهرين می باشد و در ساير تمدن های شکل نمیگرفته است. 

 . ۱۹-۱۴،ص ۱۳۹۱منبع: موريس،تاريخ شکل شهر،ترجمه راضیه رضازاده،

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۰

 ی در اين دوران بوده است. خیابان در اين دوره عنصر هويت بخش بوده ، همچنین خیابان مهم ترين و اصلی ترين نماد زندگی شهر 

 ۴۰۸؛ ص ۱۳۹۰منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در جهان، ؛ 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۱

کاشی  تزيین بناهای مذهبی در زمان سلجوقیان رواج يافت و دوره ايلخانیان تکمیل شد و نهايتا در دوره صفوی خود را به تزيین پرکار و گسترده  

 کاری داد 

 ۴۳زاده، حسین: مقدمه ای بر تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران، ص نبع:سلطانم

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۲

 . 6۲منبع : حشام مرتضی؛ اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم؛ ص 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۳

 . ۱۸۴منبع : حبیبی، پوراحمد و مشکینی؛ بهسازی و نوسازی بافت کهن شهری؛ ص 

 « صحیح است. ۱»  گزينه -۱۰۴

 دارالملک اشاره دارد. خوانند، اما صورت سوال به البالد هم میالبالد و به ندرت از جهت سابقه شیخشهرهای بزرگ و قديمی مانند ری را ام

 . ۱۸6ای بر تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران؛ صزاده، حسین؛ مقدمهمنبع: سلطان

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۵

های شهر بود انتخاب کرده و آن را تا میدان نقش جهان که نقطه  ترين محور فعالیتتصال شهر جديد به قديم، بازار را که عمدهشاه عباس برای ا

 اتکا و مرکز ثقل شهر جديد بود ادامه دارد. 

 . ۳۱۲ريزی شهری در ايران؛ صهای برنامهزاده دهاقانی، ناصر؛ تحلیلی از ويژگیمنبع: مشهدی

 صحیح است. « ۴گزينه »  -۱۰6

گیرد و  راسته ی اصلی در جهات اربعه در میدانی مرکزی با يکديگر تالقی می کنند که در اطراف آن عالوه بر ديوانها، جامع شهر نیز قرار می ۲

آنها ريشه می  آفريند و در دهانه ی راسته اصلی بازار به آن باز می شود. بازرا در حرکت خويش به سمت دروازه های شهر، محالت متفاوت را می 

 دواند. 

 .6۳؛ ص۱۳۹۳منبع: حبیبی، سیدمحسن؛ از شار تا شهر؛ چاپ  

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۷

 . ۱۳۹منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۰۸

 . ۳۴و  ۲۰منبع: حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ ص 
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 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۰۹

 استفاده میکنند. ولزاز لغت باستید برای شهرهای فرانسه، انگلستان و  "رهای قرون وسطینوشه"الف(در کتاب

 حصار شهر بوده است.  رنسانسج(مهم ترين عامل تعیین کننده فرم شهر در دوره 

ست، شهرهای واقع  د( تمامی شهرهای اروپا در دوره قرون وسطی دارای حصاری در جهت حفظ امنیت و دفاع شهر بوده اند.اين جمله صحیح نی

 در جزيره بريتانیا)انگلستان و...( از اين قائده مست نا هستند. 

 در واقع آغاز عصر توسعه شهری در اروپا است.  قرون وسطیه( به عقیده جیمز موريس، 

 ۱۳۹۱منبع : جیمز موريس، 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱۰

 . ۱۸۷منبع: موريس؛ تاريخ شکل شهر؛ ص 

 ست. « صحیح ا۳گزينه »  -۱۱۱

های شهر و باغات از نظمی هندسی برخوردارند، بلکه حتی درختان اصل حاکم در باروک بر سازماندهی میان اجزای هندسی است. نه فقط خیابان

 شدند. ها نیز به شکل مکعب، مخروط و يا هرم، هرس میو بوته

 . ۴۰6منبع: پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر؛ ص

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۲

 پاکزاد، جهانشاه؛ تاريخ شهر و شهرنشینی در ايران جلد اول  منبع :

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۱۳

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۴

 .۲6۴ريزی شهری؛ ص  منبع : شیعه، اسماعیل؛ کارگاه برنامه

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۱۵

مايلی شمال اور واقع شده بود. اين    6۰در نزديکی فرات و در حدود   اوروک که به نام وارکا نیز خواند شده و در تورات از آن به نام ارک ياد شد،

 شهر بزرگترين شهر شناخته شده سومر است. 

 ۲۲منبع : جیمز موريس، تاريخ شکل شهر، ص 

 ريزی ها و فنون برنامهپاسخنامه آمار و روش

 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۱6

۲۳-۲۰  ۲۰-۱۷  ۱۷-۱۴  ۱۴-۱۱  ۱۱-۸  C-L 

راوانیف ۹ ۱۲ ۱۵ ۱۰ ۱۴  

 تجمعی  ۹ ۲۱ ۳6 ۴6 6۰

 

 

 

 
 درجه سختی سوال : متوسط 
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 درجه سختی سوال: متوسط 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -118
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 است.  فاحشارای تفاوت دارای کشیدکی م بت است ، همچنین نسبت به توزيع نرمال د 

 درجه سختی سوال : متوسط 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۱۹

 جسمه قرار میگیرد. م  ۲ک مجسمه و در ساير اتاق ها هري  ۴در اتاق بزرگتر 

 

 درجه سختی سوال : آسان 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۰

 

 درجه سختی سوال : متوسط 

 « صحیح است. ۲گزينه » -۱۲۱
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دلیل اينکه واحد اندازه گیری سرعت يک واحد نسبی است از میانگین هارمونیک برای محاسبه سرعت متوسط استفاده نکته مهم کنکوری :  به 

 میکنیم . بنابر اين خواهیم داشت : 

 

 به محاسبه میپردازيم : 

  

 درجه سختی سوال : آسان .

 « صحیح است. ۲گزينه »  -۱۲۳

 استفاده از مقادير ارائه شده در گام نخست بايد مقدار کواريانس را بدست آوريم ، بنابر فرمول خواهیم داشت :   نکته : در اين سوال با

 
و همچنین میدانیم :  

 
 بنابر اين داريم :  

 

 
 درجه سختی سوال : متوسط 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۲۴

0.6 0.4 0.7 0.88+  = 
 وسط درجه سختی سوال : مت

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۵

 نکته :

 استويدنت، دارای کشیدگی کمتری نسبت به توزيع نرمال است و توزيع کای دو دارای چولگی به سمت راست است  –توزيع تی 

 « صحیح است. 3گزينه »  -۱۲6

 نکته مهم آموزشی : 
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 خواهیم داشت:  ضريب تغییرات از حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین حاصل می شود ، لذا

 
 درجه سختی سوال : آسان 

 « صحیح است. ۴گزينه »  -127

 ؛ پس بنا به قضیه حد مرکزی: n>30جامعه، غیر نرمال است، چون ذکر نشده است. واريانس جامعه معلوم و 
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 توسط درجه سختی سوال : م

 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۲۸

100 10% 10 5np =  =   کنیم. ای استفاده میاز تقريب نرمال بجای دوجمله 

2
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np
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= =   =  = 
 

 باشند، پس: ( می-۱و  ۱ها در فاصله )داده  %6۸چون در نرمال استاندارد، 

1
( 1) ( 0) 0.68 0.5 0.34 0.84

2
p z p z =  +  = + = 

 درجه سختی سوال : متوسط 

 « صحیح است. ۳نه » گزي  -129

:توزيع نرمال     30if n x  → 

 

 درجه سختی سوال : آسان 

 « صحیح است. ۲گزينه »  -130

 استیودنت خواهد بود. -tمی باشد، و مقدار واريانس نا مشخص است و جامعه نرمال، بنابراين توزيع يک توزيه  ۳۰نکته : تعداد نمونه کمتر از  
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 درجه سختی سوال : متوسط 

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۳۱

 نکته مهم : ضريب تغییرات يک شاخص بدون واحد است و هرچه مقادير آن کمتر باشد، جامعه آماری پايدار تر و با ثبات تر است 

 « صحیح است. 4گزينه »  -132

 

     Y X 
1 1 1 1 1 9 17 
4 9 6 2 3 10 19 
0 1 0 0 -1 8 15 
4 25 +10 -2 -5 6 11 
1 64 8 -1 -8 7 18 

10 100 25     
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 درجه سختی سوال : متوسط 

 « صحیح است. ۱گزينه »  -134

 « صحیح است. ۳گزينه »  -135

 حیح است. « ص۴گزينه »  -136

 « صحیح است. ۴گزينه »  -۱۳۷

 « صحیح است. ۳گزينه »  -۱۳۸

طبقه احداث شده است، بنابراين مساحت   ۵متر مربع است، از آنجايی که ساختمان  ۲۰۰متر می باشد، بنابراين سطح اشغال زمین   ۳۰۰سطح باز  

قسیم مساحت کل سطح زيربنا بر مساحت قطعه زمین تراکم  متر مربع می باشد، از ت ۱۰۰۰کل سطح زيربنا ساختمان در تمام طبقات برابر با 

 ساختمانی حاصل میگردد. 
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 « صحیح است. ۱گزينه »  -۱۳۹

 ۸۳ريزی شهری، ص ها و فنون در برنامه(؛ روش ۱۳۹۷منبع : صالحی، محمد و گلشنی، مهدی )

 « صحیح است ۲گزينه »  -۱۴۰

 ريزی شهری. ون در برنامهها و فن(؛ روش ۱۳۹۷منبع : صالحی، محمد و گلشنی، مهدی )
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