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هثاًی ًظزی هعواری ٍ عزاحی ضْزی
 -1ارتثاط هیاى کذام دٍ ًظزیِ در عزاحی ضْزی ٍ هعواری ،اس ًظز ًگاُ تِ فزم تَدُ ٍ فضای ساختِ ضذُ ،تزقزار
است؟
 )1ضْر فرکتبل ٍ هؼوبری پرش کیْبًی

 )2ضْر ػبم ٍ هؼوبری هذرى

 )3زیجبسبزی ضْری ٍ هؼوبری هذرى

ًَ )4ضْرًطیٌی ٍ هؼوبری پرش کیْبًی

 -2اجشای داًص عزاحی ضْزی در کذام گشیٌِ تِ تْتزیي ًحَ تِ تصَیز کطیذُ ضذُ است؟
ً )1ظریْْبی فرآیٌذی

 )2فرم ،فضب ٍ ػولکرد

 )3هحتَا ٍ رٍیِ

ً )4ظن ٍ چیذهبى سیستوی ضْری

 -3جٌثص «رٍش عزاحی» کزیستَفز الکساًذر ،ریتل ٍ اصغز عالهیٌایی ،در حَسُ عزاحی ضْزی ٍ هعواری ،تز
اساس هاّیت ًظزی ٍ جْتگیزی ،در کذام گشیٌِ تِ درستی دستْطذُ است؟
 )1هحتَاییٌّ ،جبری

)3هحتَایی ،احجبتی

)2رٍیْبیٌّ ،جبری

 )4رٍیِای ،احجبتی

 -4عثارت «حزین قزارگاُ رفتاری» تَسظ چِ کسی تیاى ضذُ ٍ تعزیف هٌاسة تزای آى در کذام گشیٌِ ارائِ ضذُ
است؟
 )1راثرت ثکتل ،حرین هرئی یب ًبهرئی یک قرارگبُ رفتبری کِ ثر اسبس هبّیت فؼبلیت جبری در آى ثبیذ تؼریف گردد
 )2راثرت ثکتل ،حرین رفتبرّبی ضکل گرفتِ ثر اسبس قبًَى غیر سیٌَهرفی
 )3راجر ثبرکر ،حرین هرئی یب ًبهرئی یک قرارگبُ رفتبری کِ ثر اسبس هبّیت فؼبلیت جبری در آى ثبیذ تؼریف گردد
 )4راجر ثبرکر ،حرین رفتبرّبی ضکل گرفتِ ثر اسبس قبًَى غیر سیٌَهرفی
 -5دٍ عٌصز تسیار هْن عزح اتٌشر ّاٍارد کِ تعذّا تسیار هَرد تَجِ قزار گزفت ،عثارتٌذ اس:
 )1تقسیوبت ضؼبػی ضْر ٍ تؼریف الگَی هرکسی ضْرًطیٌی
 )2تؼریف راّأّي ثرای دسترسی ثِ پیراهَى ٍ قراردادى ثٌبّبی ػوَهی در هرکس
 )3کریستبل پبالس ٍ الگَی حلقَی ضکل ضْر
 )4کورثٌذ سجس ٍ تقسیوبت هحلْبی ثب هرکسیت هذرسِ
 -6کذام گشیٌِ هثیي پٌذارُ اصلی جٌثص «سیثا ساسی ضْزی» در ارتثاط تا تزاکن است؟
 )1تؼریف راّْبی هستقین کِ گبُ ثِ ػٌصر ًْبیی ٍ گبُ ثِ ثیٌْبیت ختن هیطَد
 )2تحذیذ ارتفبع سبختوبى ثِ تفکیک ػولکردّبی خصَصی ٍ ػوَهی
 )3کبّص تراکن از لجِ ثِ سوت هرکس ضْر
 )4تراکن فسایٌذُ ضْری ثب تَجِ ثِ اختراع اثسار هٌبست هبًٌذ آسبًسَر
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 -7اصلیتزیي عٌصز هگافزم در اًذیطِ هتاتَلیسن ضْزی کذام است؟
 )1سیستن ارتجبطی

 )2حَزُ هسکًَی

 )4ػٌبصر ػوذُ هحلی

 )3هٌبطق صٌؼتی ٍ ثبزیبفتی

 -8اٍلیي تار استفادُ اس دٍرتیي هتحزک تزای یک تحقیق تصزی-تجسوی در ضْز ،تَسظ چِ کسی اًجام ضذُ
است؟
 )1گَردٍى کبلي

 )2دًٍبلذ اپلیبرد

ٍ )4یلیبم ٍایت

 )3آهَس راپبپَرت

 -9هاسلَ در ًزدتاى ًیاسّای اًساًی ،اس کذام هذل تزخَرد تا ًیاسّای اًساى تْزُ گزفتِ است؟
 )1هذل اًذاهَارّبی

)2هذل ًقص

 )4توبهی گسیٌْْب

 )3هذل راثطْبی

 -10اًگارُ قاتلیت هحیظ تَسظ چِ کسی هغزح ضذُ ٍ هٌظَر اس آى چیست؟
 )1کَیي لیٌچ – سَْلت ًقطجستي تصَیر رٌّی از ضْر ثر اسبس گسیٌْْبی هحیطی
 )2هبیکل سبٍتَرث – گسیٌْْبی هتفبٍت هحیطی در ثرآٍردى ًیبزّبی اًسبًی
 )3گیجسَى -هیساى تَاًوٌذی هحیط در ارائِ گسیٌْْبی هتفبٍت رفتبری
 )4کلیف هبتیيً -گبُ احتوبلگرایبًِ ثِ هحیط ضْری در ثرآٍردى ًیبزّب
ً -11ظزیِ «پٌجزُ ضکستِ» تیطتزیي ارتثاط را تا کذام حَسُ ًظزی عزاحی ضْزی دارا است؟
 )1هجبًی ًظری اهٌیت در طراحی ضْری

 )2هجبًی ًظری َّیت در طراحی ضْری

 )3هجبًی ًظری پبیذاری اقتصبدی در طراحی ضْری

 )4هجبًی ًظری رٍستب-ضْر در طراحی ضْری

 -12اًساى تزای تسْیل در ادراک هحیظ پیچیذُ ،تِ کذام یک اس فزآیٌذّای سیز رٍی هیآٍرد؟
)1جسء ثیٌی

 )3تطکیل طرحَارُ

 )2هذلسبزی

َّ )4یتجخطی ٍ ضخصیسبزی

 -13تْتزیي ٍ هَرد پذیزضتزیي تعزیف اس هفَْم تَسعِ پایذار در کذام گشیٌِ ارائِ ضذُ است؟
 )1تَسؼْبی کِ ًیبزّبی ًسل حبضر را ثذٍى هصبلحِ ٍ صرفٌظر از تَاًبیی ًسلْبی آیٌذُ درثرآٍردى ًیبزّبیطبى ،تأهیي کٌذ.
 )2رضذ ضْرّبی ثِ گًَْبی کِ حبفظ هٌبفغ زیستوحیطی ٍ هحیط پیراهَى ضْر ثبضذ
 )3تورکس ثر ًیبزّبی ًسل آیٌذُ ٍ رّب کردى هٌبفغ ػصر حبضر در حَزُ اقتصبدی
ً )4گبُ ثِ هسبیل زیستوحیطی ٍ اجتوبػی ثِ صَرت ّوسهبى هیبى هلل هختلف
 -14آهَسّْای راّثزدی ٍ اًگارّْای اصلی جٌثص ًَضْزًطیٌی در چِ سغَحی دستْثٌذی ٍ ارائِ ضذُ است؟
 )1دٍ سطح :هٌطقِ ،کالًطْر ،هحلًِ ،بحیِ
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 )2سِ سطح :کطَر ،هٌطقِ ،ضْر
 )3دٍ سطح :ضْر ٍ ضْرک ،تَسؼْْبی اطراف ضْر ٍ ضْر لجْْب
 )4سِ سطح :هٌطقِ ،کالًطْر ،ضْر ٍ ضْرک – هحلًِ ،بحیِ ٍ کریذٍر – ثلَک ،ثخص ٍ سبختوبى
 -15هجوَعْْای هسکًَی تزًاهْزیشی ضذُ ،در کذام دِّ ٍ در کذام کطَر هتذاٍل گزدیذ؟
 )1دِّ  ،1960آهریکب

 )3دِّ  ،1940اًگلستبى

 )2دِّ  ،1990آهریکب

)4دِّ

 ،1970اًگلستبى
 -16اساس تفکز ًظزیِ رضذ َّضوٌذ تز هثٌای کذام گشیٌِ استَار است؟
 )1استفبدُ از زیرسبختْبی الکترًٍیک

 )2جلَگیری از پراکٌذّرٍیی ضْری

 )3رضذ ثر هجٌبی صٌبیغ

 )4رضذ

اقتصبدی ضْر
 -17هْوتزیي ضاخصِ ٍ ٍیژگی «ضْز عام» کِ رم کَلْاٍس هغزح ًوَدُ ،کذام است؟
 )1ثیَْیتی در ضْر

 )3سرػت آرام ٍ تذریجی رضذ

 )2سجک هؼوبری ًئَکالسیک

 )4تراکن ثبال

 -18اًقالب اعالعاتی در قالة کذام یک اس هَجْای الَیي تافلز ،قزار هیگیزد؟
 )1هَد اٍل

 )2هَد دٍم

 )3هَد سَم

 )4هَد چْبرم

 -19کذام یک اسگشیٌِ ّای سیز در راتغِ تا «خغاّای ادراکی»صحیح ًویثاضذ ؟
 )1خطبّبی ادراکی ثِ  3دستِ کلی تقسین هیطًَذ  :اطالػبت اغَاگراًِ،تحویل اطالػبت زیبدُ از حذ ٍکوجَد تحریکبت حسی در سیستن
ادراک
 )2دیذى سراة در ثیبثبى تب حذ زیبدی ًتیجِ اطالػبت اغَاگراًِ در هحیط است
 )3کژًوبیی پًَسٍ ،هکؼت ًکر ٍ تصبٍیر دٍگبًِ هخبلْبیی از اطالػبت اغَاگراًِ ّستٌذ
 )4آًچِ ثبػج خطبی ا دراکی هیگردد ضؼف تحریکبت ادراکی ًیست ثلکِ یکٌَاختی آًْبست
-20در تصَیز هقاتل هزتَط تِ هحتَای فضای کلیساّا در سثکْای هختلف است
تزتیة اسچپ تِ راست در کذام گشیٌِ صحیح است؟
 )1رٍهبًسک -ثیساًس -گَتیک
 )2گَتیک -رٍهبًسک -ثیساًس
 )3گَتیک -ثیساًس -رٍهبًسک
 )4ثیساًس -رٍهبًسک -گَتیک
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 .تقذم ٍ تاخز ایي سثکْا تِ

