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تحلیل فضاّای هؼواری ٍ شْزی
 -1تفاٍت اساسی بیي دٍ شىل شْزی صٌؼتی ٍ فزاصٌؼتی در وذام یه اس گشیٌْْا بْتز بِ تصَیز وشیذُ شذُ
است؟
 )1هشوضگشایی تیص اص حذ دس عصش فشاصٌعتی

 )2ضىستْطذى ٍ پخص  CBDدس عصش فشاصٌعتی

 )3لَهیتگشایی ٍ هحلیگشایی دس عصش صٌعتی

 )4یىپاسچگی ضْشی دس عصش فشاصٌعتی

 -2هْوتزیي ػٌصز شىل شْز وِ ًوایٌذُ فزٌّگ ٍ سًذگی جاری در شْز است ،وذام یه اس هَارد سیز هیباشذ؟
 )1خیاتاى

 )2هیذاى

 )3واستشیْای عوَهی

 )4هحالت ضْشی

 -3همَلِ ویفیت در عزاحی شْزی ،وِ عزاحی شْزی خَب را تؼزیف هیىٌذ ،تحت تاثیز وذام ػاهل در شْز
است؟
 )1عشصِ رٌّی فشد

)2عشصِ عیٌی ضیئ

ّ )3وٌطیٌی عشصِ رٌّی ٍ عیٌی

 )4عشصِ علوی عشاح

 -4هٌظَر اس اًتخاب ًام «فزا هؼیار» بزای «وارآیی ٍ ػذالت» در وتاب شىل خَب شْز لیٌچ چیست؟
 )1تایذ تیطتش ٍ پیص اص هعیاسّای پٌجگاًِ هَسد استفادُ ٍ تَجِ لشاس گیشًذ
 )2تایذ دس تواهی هعیاسّای پٌجگاًِ صذق وٌٌذ
 )3تایذ دس صهیٌْْای اًساًی ٍ تعاهالت اجتواعی ،دس صذس اهَس لشاس گیشًذ
 )4تِ علت اضافِ ضذى دس سالْای تعذی ،ایي ًام اًتخاب ضذُ است
 -5هذل اپلیارد بز اساس حالتْای ادارن اًساًی ،بِ چِ ػلت ساختِ ٍ پزداختِ شذُ است؟
 )1دستْثٌذی ویفیات هتٌَع عشاحی ضْشی دس یه لالة هٌسجن
 )2آضٌایی تا حاالت ادسان اًساًی دس عشاحی ضْشی جْت فْن ًیاصّای تْتش اًساًی
 )3تعشیف سلسلِ هشاتة اص ًیاصّای اًساًی
 )4تعشیف اًَاع تشخَسد ادساوی اًساى تا هحیظ ساختِ ضذُ ٍ عثیعی دس ضْش
 -6پزٍصُ «بتزی پارن سیتی» اس ًظز هحصَل ،رٍیِ ٍ پاراداین حاون بز پزٍصُ ،در وذام گشیٌِ بِ درستی ًوایش
دادُ شذُ است؟
 )1عٌاصش صیشساختی ،عشاحی ضْشی هحشن ،خشدگشایی
 )2تخطی اص ضْش ،عشاحی ضْشی ّواٌّگ ،تجشتْگشایی
 )3عٌاصش صیشساختی ،عشاحی ضْشی هحشن ،تجشتِ گشایی
 )4تخطیاصضْش،عشاحیطْشیْواٌّگ،خشدگشایی
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 -7وذاهیه اس گشیٌْْای سیز ػٌاصز شاخص شْزّای ارٍپایی وِ ًمغِ توایششاى با شْزّای
آهزیىایی است را ًشاى ًویذّذ؟
 )1الگَی غٌی خیاتاى ،خظ آسواى وَتاُ ،هشاوض ضْشی صًذُ ٍ فعال
 )2خظ آسواى وَتاُ ،تشاون تاال ٍ فشهْای ساختواًی فطشدُ ،الگَی غٌی خیاتاى
ٍ )3جَد ساتمِ اهىاًات اجتواعی هحلی ،عذم ثثات دس اتعاد اجتواعی ٍ والثذی هحالت ،تاویذ تشًوادگشایی
 )4حضَس هیذاًْا ٍ فضاّای تاص عوَهیٍ ،جَد خشاتْْای جٌگ ٍ الگَی غٌی خیاتاًْا
 -8وذام یه اس گشیٌِ ّای سیز در ارتباط لیاس هیاى فضاّای شْزی ٍ فزم شْزی هذرى ٍ سٌتی صحیح ًیست؟
 )1ضْشّای هذسى ضاهل ساختواى ّای هٌفشد دس هیاى فضاّای تاص ضْشی است ٍ فضا تِ عٌَاى صهیٌِ ایفای ًمص هی وٌذ.
 )2دس ضْش ّای سٌتی ضاّذ غلثِ تَدُ تش فضا ّستین ٍ فضا تعٌَاى ضىل ایفای ًمص هی وٌذ ٍ فضا هیاى تلَن ّای ضْشی هحصَس
است.
 )3دس ضْش ّای هذسى تَدُ ظشف فضاست ٍ دس حمیمت ضاّذ ضىلگیشی تلَن ّای دسًٍگشا ّستین.
 )4تحَل فشم ضْشی اص سٌت تِ هذسى تاعث ضىل گیشی ساختواى ّای هٌفشد دس فضای تاص تی ضىل تِ جای ساختواًْایی وِ فضا سا
هحصَس وشدُ ٍ خیاتاى ٍ هیذاى سا ضىل دادُ اًذ ،ضذُ است.
 -9ایذُ اصلی تفىز «چیذهاى فضا» وِ هزبَط بِ ّیلیز است وذام گشیٌِ هی باشذ؟
 )1تاویذ تش ساختاس ضثىِ تعٌَاى عاهل تعییي وٌٌذُ هیضاى حشوت دس سغح ضْش ٍ حشوت تعٌَاى عاهل ضىل دٌّذُ تِ فضاّای ضْشی
 )2چیذهاى فضا دس هیاى تَدُ تا تَجِ تِ دٍسی ٍ ًضدیىی فعالیت ّا ٍ هحل لشاسگیشی فعالیت ّا تش اساس ًیاص ٍ سلسلِ هشاتة ًیاص اًساًی
 )3چیذهاى فضا تعٌَاى عاهل اصلی ضىل گشفتِ اص ًحَُ ًگشش اًساى تِ تاهیي ًیاصّای هتاثش اص ًظام فشٌّگی ٍ اجتواعی
 )4تشسسی سفتاسضٌاختی اًساى ٍ پیذا وشدى ًحَُ ی استثاط اًساًْا تا یىذیگش جْت چیذهاى تْیٌِ فضای اًساى ساخت ٍ عثیعی.
 -10استحالِ شبىِ ارتباعی اس شبىِ باریه خیاباًْای درٍى بافت بِ خیاباًْایی وِ بلَوْای جذا را در بز هی
گیزًذ ،هزبَط بِ وذام دٍرُ است؟
 )1سٌتی تِ هذسى

 )2هذسى تِ پست هذسى

 )3صٌعتی تِ فشاصٌعتی

 )4صٌعتی تِ اعالعاتی

 -11وذاهیه اس گشیٌْْای سیز در ارتباط با فزآیٌذ هىاًی «حذف تذریجی هىاى ّای لابل تشخیص ٍ هتوایش»
تاثیزگذار است؟
 )1استاًذاسد ساصی

 )2جْاًی ضذى ٍ استثاعات جذیذ

 )3فشٌّگ جوعی ٍ هصشف گشایی

ّ )4وْی هَاسد

« -12تبذیل یه ًیزٍگاُ بزق بِ گالزی» وذام ًَع ارتباط بیي فزم ٍ ػولىزد را ًشاى هی دّذ؟
 )1تیتفاٍتی

 )2هتماتل

 )3هجادلِ ای

 )4تثعیت
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 -13تصَیز رٍبزٍ هتؼلك بِ وذام هیذاى است ٍ اس ًظز سٍوز در
وذام دستِ لزار دارد؟
 )1تشافالگاس لٌذى – هجوَعِ هیادیي هحصَس ٍ تستِ
 )2واهپَ سیٌْا – هجوَعِ هیادیي هحصَس ٍ تستِ
 )3تشافالگاس لٌذى –هیذاى هحصَس ٍ تستِ تا عٌصش هسلظ
 )4واهپَ سیٌْا -هیذاى هحصَس ٍ تستِ تا عٌصش هسلظ
 -14تجوؼپذیزی بِ ػٌَاى یه تَلغ اس گزّْای شْزی ،در وذام یه اس سغَح تَلؼات فضایی لزار دارد؟
 )1تَلعات عام

 )3تَلعات هَسدی

 )2تَلعات هَضَعی

 )4تَلعات هَضعی

 -15تفاٍت اصلی هیذاى شْزی ٍ جلَخاى در چیست؟
 )1واستشی

 )2ضیَُ ساصهاًذّی فضا

 )4چگًَگی تشخَسد تا جذاسُ

 )3هحصَسیت

 -16تصَیز رٍبزٍ بِ وذاهیه اس هفاّین هَجَد در گشیٌِ -
ّای سیز اشارُ دارد؟
)1عذم تعشیف هٌاسة فضای ضْشی دس استثاط تا لثْْای عولىشدی
 )2عذم ّواٌّگی هیاى الگَّای سفتاسی جاسی ٍ فضای ضْشی
 )3عذم تَفیك دس صهیٌِ تعشیف للوشٍ ٍ حشین فضایی
 )4ایجاد هٌظش تصشی ًاهتٌاسة تا فضای ضْشی
 -17آخزیي هحصَل فزآیٌذ عزاحی شْزی وذام است؟
 )1سٌذ ،عشح ٍ ًمطِ

ً )2ظام وٌتشل ٍ ّذایت

 )3تعشیف ساختاس لاًًَی اجشا

 )4اعالعات التصادی اجشا

 -18ػٌاصز ولیذی شىل دٌّذُ بِ ریخت ٍ فزم شْز اس دیذگاُ واًشى وذام است؟
 )1ضیَُ ساخت ٍ ساص ،ضثىِ استثاعی ،الگَی لغعات تفىیىی ،واستشی اساضی
 )2واستشی اساضی ،ضثىِ استثاعیً ،ظاهْای حشوتی ّوضهاى ،ساصُ ساختواى ّا
 )3الگَی لغعات تفىیىی ،ساخت اصلی ضْش ،ضیَُ ساخت ٍ ساصً ،ظاهْای حشوتی ّوضهاى
 )4تَدُ ٍ فضا ،ساختاس ضثىِ سفت ٍ آهذ ضْشی ،واستشی اساضی ،حول ٍ ًمل ًَیي ٍ الضاهات آى
 -19بزرسی راب وزیز در هیادیي شْزی ،بزهبٌای وذام هَرد اًجام شذُ است؟
 )1صیثایی ضٌاسی

 )2گًَِ ضٌاسی ٌّذسی

 )3تٌاسثات تصشی

 )4تذًِ ّای ضىل دٌّذُ تِ فضای ضْشی
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 -20وذاهیه اس گشیٌِ ّای سیز در ارتباط با ادران ٍ احساس هحیظ صحیح ًیست؟
 )1ادسان فشایٌذ رٌّی یا سٍاًی است وِ گضیٌص ٍ ساصهاًذّی اعالعات حسی ٍ اًتثاق تا هعاًی رٌّی سا تِ عَس فعال تِ عْذُ داسد.
 )2احساس ٍ ادسان فضاّای ضْشی تِ عَس ّوضهاى صَست هی پزیشد ٍ فشد تیي ایي دٍ ٍاضح ٍ هطخص ًوی تاضذ.
 )3احساس ضاهل فشآیٌذ دسیافت ٍ پشداصش اعالعات هحیظ است ٍ ادسان تخطی اص ایي فشآیٌذ هحسَب هی ضَد.
 )4ادسان هحیظ فشاتش اص حس هحیظ است ٍ داسای اتعاد هختلف ضٌاختی ،احساسی ،تفسیشی ٍ اسصش گزاسی است.
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