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 95کنکور سراسری کارشناسی ارشد معماری و معماری منظر 
       زبان عمومی و تخصصی

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. That ………. car has none of the features, like power windows and steering, that make modern cars 

so great. 

1) antiquated  2) superficial  3) aesthetic  4) hazardous 

2. With several agencies regulating the reports, it was difficult for the accused to argue against its 

………. . 

1) infamy              2) relevance           3) veracity             4) anticipation 

3. Since Jack did not want a speeding ticket, he tried to .......... the police officer by giving her a 

compliment.                                                                                                                       

1) convict                2) appease               3) reinforce              4) escape 

4. Trudy studied harder, but there was only .......... improvement in her grades, so she agreed to get a 

tutor. 

1) marginal              2) commonplace      3) monotonous         4) unbearable 

5. Living apes-chimpanzees, gorillas, orangutans, gibbons and siamangs-and humans share a 

constellation of ……….  that set them apart from other primates. 

l) demands            2) certainties          3) disciplines          4) traits 

6. Have you ever noticed how a coin at the bottom of a swimming pool seems to wobble? This occurs 

because the water in the pool bends the path of light .......... from the coin. 

l) generated          2) recognized         3) reflected              4) differentiated 

7. Publicly available Web services (e.g. Google, lnfoSeek, Northernlight and AltaVista) …….. various 

techniques to speed up and refine their searches. 

1) specify               2) capture               3) determine            4) employ 

8. Owing to the protests of the Dominicans and other regulars, the book was prohibited in 1760, but  the 

second part was issued .......... in 1768.  

l) meticulously  2) superstitiously 3) profoundly  4) recklessly 

9. While admissions offices do admit many students with similar profiles, college is still a .......... and 

diverse community. 

1) mundane           2) controversial      3) anonymous        4) heterogeneous 

10. Despite the security, the thief's ability to break into the museum without being caught remains an 

.......... to the police. 

1) infection             2) enigma              3) illusion              4) authorization 

PART B: Cloze Passage 

Directions: Read the following passage and decide which choice (l), (2), (3), or (4) best fits each space. 

Then mark the correct choice on your answer sheet. 

Thunder is caused by lightning, which is essentially a stream of electrons flowing between or within clouds or 

between a cloud and the ground. The air surrounding the electron stream becomes (11) .......... hot-up to 50,000 

degrees Fahrenheit- that it forms a resonating tube of partial vacuum (12) .......... the lightning's path. The 

nearby air rapidly expands and contracts. (13) .......... the column vibrate like a tubular drumhead (14) .......... a 

tremendous crack. As the vibrations gradually die out, the sound echoes and reverberates, generating the 

rumbling (15) .......... thunder. We can hear the booms from great distances, 10 or more miles from the lightning 

that caused them. 

 

11.  1) very  2) so   3) too   4) enough 

12.  1) surrounding 2) surrounds  3) that surround  4) and surround 

13.  1) that makes 2) and making  3) making  4) it makes 

14.  l) produces  2) is produced by 3) and produce  4) and producing 

15.  1) it is called 2) is called  3) we call  4) which called 
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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: 

Put simply, landscape architects plan, design and manage the landscape. Landscape architecture is an 

aesthetically based profession founded on an understanding of the landscape. That understanding requires 

knowledge of the land sciences, geology, soils. hydrology, botany, horticulture and ecology, and also of 

biology, chemistry and physics. Landscape architecture grew out of garden design, and indeed landscape 

architecture and garden design continue to be linked. The critical difference between the two is that gardens 

tend to be enclosed and to be designed for the private individual, whereas landscape architecture is concerned 

with open space, the public realm, and the relationship between mankind's development activities and the 

natural environment. 

Landscape architecture is concerned with the public good, with community values and with human 

development and its impact on the land. The scale of landscape planning may be regional or even national: 

landscape architects can design whole new agricultural landscapes and forests. Landscape embraces the 

townscape and hence landscape architecture is also concerned with urban design. While its origins are in 

design, certain forms of landscape architecture practice are planning and management based. In some areas 

such as parks and gardens there can be an overlap between garden design and landscape architecture. If 

landscape architecture grew out of landscape gardening and was. primarily a matter of aesthetics in the 

nineteenth century, in the twentieth century it became more ecologically focused. In the twenty-first century it 

has developed again, to become increasingly concerned with sustainability. It now deals with issues such as 

climate change and biodiversity – while, of course, continuing to address visual matters. It is an applied art 

based on scientific understanding. 

16. Which of the following is NOT mentioned as a field of science needed to understand landscape 

architecture? 

l) Botany     2) Geology 

3) Horticulture     4) Zoology 

17. Which of the following statements is true? 

1) Landscape architecture emerged from garden design. 

2) Garden design is a by-product of landscape architecture. 

3) There is no connection between garden design and landscape architecture. 

4) There is not much difference between garden design and landscape architecture. 

18. What does the word “Its” in line l0 refer to? 

1) The land      2) The public good 

3) Human development     4) Landscape architecture 

19. What does the word “primarily” in line 15 mean? 

1) Chiefly   2) Marginally   3) Rapidly   4) Rationally 

20. Which one of the following don the passage NOT mention as a concern of twenty-first century 

landscape architecture? 

1) Biodiversity   2) Ecology   3) Sustainability  4) Visual arts 

PASSAGE 2: 

The early mosques were large halls with many slender columns supporting their roofs. These halls occupied 

one side of a courtyard, and were entered by doors in the Jong walls. Domes mark tombs rather than mosques; 

indeed, it is said that no mosque that was not at least intended to contain a tomb ever had a dome. This custom 

of building domed tombs must have been taken over from the Roman and Christian tradition. The Cairo domes 

are of stone, brick, or clay. Those of stone are usually carved into chevron patterns or even bold arabesque 

ornamentation. The brick domes are constructed in level courses without shaping the bricks, the true form 

being obtained in the plastering. Some of these are broken on the outside into a series of big rolls, diminishing 

upwards to the center. Large mud domes were strengthened by a skeleton of rough timbers. Several ruined 

domes at Cairo which seem to date from about 1200 have "lanterns" on the top pierced with windows and 

covered by smaller cupolas. Here we get the type of the Renaissance dome. Probably the leaded domes of St. 

Mark's, Venice, were suggested from Arab domes of this kind. Some of the Cairo domes are built in two shells 

with webs of wall between the two. like Brunelleschi’s dome in Florence. 

21. What does the passage mainly discuss? 

1) Domed tombs    2) The early mosques 

3) The Cairo domes    4) The Roman tradition in building domes 
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22. What does the word “their” in line 1 refer to? 

1) Columns   2) Mosques   3) Doors  4) Halls 

23. What type of domes were carved into V-shaped patterns? 

l) Stone domes   2) Metal domes   3) Clay domes  4) Brick domes 

24. What does the word "ruined" in line 8 mean? 

l) Decorated   2) Damaged   3) Released  4) Transformed 

25. Which of the following statements is true? 

1) Brunelleschi’s dome in Florence was deeply affected by Cairo domes. 

2) The leaded domes of St. Mark’s in Venice were deeply affected by domed tombs. 

3) The leaded domes of St. Mark’s in Venice were probably inspired by a number of Arab domes. 

4) Brunelleschi's dome in Florence was inspired by the leaded domes of St. Mark's in Venice. 

 

PASSAGE 3: 

How does a designer arrive at his choice of form? What are the factors that influence the spatial image, size, 

scale and rhythm of the building mass, the spatial arrangement, the choice of color and materials? And most 

of all, to what extent does form follow from the requirements imposed by the intended use? Many different 

answers have been given to this question over the course of time, some based on theoretical considerations- 

often also based on a personal attitude and influenced by the spirit of the age. It is rather difficult to address 

these issues as it takes a rapid journey through history and requires the views of a number of different architects. 

We will realize that the final form of a building is the result of a complex decision-making process in which 

many factors play a part. It is almost universally agreed that the form of a building must be sufficiently well 

suited to the building’s anticipated use. It would be horrible to live in a room that is 2 meters wide and 20 

meters long. and very unpleasant to have to work in a building with no natural light Some people even argue 

that form is completely determined by function, i.e. form follows function. However, the context in which the 

building takes place also plays an important role in the choice of form. The qualities of the location. 

the time of construction, social conditions, fashion, economic and legal restrictions, etc., all individually 

influence the design. A building put up in a city will be different from one put up in a village; a building in 

China will be different from one in Belgium; the 21st century produces architecture different from the 

architecture of the Middle Ages. Further, a building must not only perform the functions required by its use; it 

has climatologic, cultural and economic functions. All this adds complexity to the relationship between 

function and form. 

26. What does the passage mainly discuss? 

1) Theoretical considerations in designing buildings 

2) The intended use of buildings in various parts of the world 

3) The factors that influence the choice of materials and color in a building 

4) The complex relationship between form and function in designing buildings 

27. According to the passage, which of the following determines the form of a building? 

l) Only function     2) Only context 

3) Function and context     4) Time and function 

28. What does the word "sufficiently" in line 8 mean? 

l) Adequately   2) Approximately  3) Enormously   4) Significantly 

29. What does the word “one” in line 14 refer to? 

l) Village   2) Design   3) City    4) Building 

30. Which of the following functional considerations is NOT mentioned in the passage? 

l) Political   2) Economic   3) Cultural   4) Climatologic 

 

 

            فنی ساختماندروس 

 برابر است با:   BC. در خرپای نشان داده شده، مقدار و نوع نیروی داخلی عضو 31
 ( صفر1

 کششی -تن 100( 2

 فشاری -تن 100( 3

 ( خرپا نامعین است.4
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 متر است؟  یوتنن یلوکی وسط تیر چند . مقدار لنگر خمشی در تیر زیر، در نقطه32
1 )10+ 

2 )30+ 

3 )40+ 

 ( صفر4
 

 چیست؟  دهندهنشان. شکل مقابل 33
 ( اتصال بدون برش مستقیم1

 ( تیرهای مرکب فوالد و بتن2

 ( تقاطع تیرهای اصلی فوالدی و بتنی3

 ( اتصال صلب تیرهای اصلی و فرعی4
 

 صحیح است؟  شدهدادهمرکز سطح باشد، کدام عبارت، در خصوص محورهای نشان  C. چنانچه در شکل زیر، نقطه 34
 ( گشتاور دوم سطح حول محورها حداکثر است.1

 ( گشتاور اول سطح حول محورها حداکثر است.2

  ( گشتاور دوم سطح حول محورها صفر است.3

 ( گشتاور اول سطح حول محورها صفر است.4

 

 از انواع تیرهاست؟ یککداممنحنی گشتاور خمشی  دهندهنشان. تصویر زیر، 35
 

 
 

 های گیردارگاه( تیر سه دهانه با بارهای متمرکز و تکیه1

 های ساده و بار گسترده یکنواختگاه( تیر یکسره با تکیه2

 هاگاههای گیردار و بار متمرکز بر روی تکیهگاه( تیر یکسره با تکیه3

 های کناری و بار متمرکز در دهانه وسطدر دهانه ( تیر سه دهانه با بار گسترده4

 دهد؟از انواع پی را نشان می یککدام. شکل مقابل، 36
 ( مرکب1

 ( منفرد2

 ( گسترده3

 ای ( تسمه4

 

 تر است؟های بیشتر مناسب. کدام سیستم، برای دهانه37
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 دشونمرکز ثقل و برآیند نیروها بر هم منطبق می

 پی مستطیلی ایپی ذوزنقه
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 )مطابق شکل(، کدام نقطه هنگام زلزله حداکثر تنش را دارد؟ چندطبقه. در یک ساختمان 38
1 )D 

2) C  

3) B  

4 )A 
 

 

 ترین عنوان برای سازه مقابل است؟. کدام نام، مناسب39
 ای( پوسته استوانه1

 یبعدسه( خرپای 2

 ای( دیاگرید الله3

 ( قاب ایزواستاتیک4

 

 تر است؟. کدام عنوان، برای شکل مقابل صحیح40
 ( سیستم ترکیبی قاب صلب و خرپای صلب1

 ( قاب صلب )خمشی( مقاوم در برابر زلزله2

 ( قاب ساده با مهاربندی صلب3

 ( قاب با مهاربندی قطری4

 ها است؟از انواع تاق یککدام دهندهنشان. شکل مقابل، 41
 ای( گهواره1

 ( چهار بخش2

 آهنگ( 3

 ( چهار گرده پوش4

 

 . کدام طرح، به ترتیب معرف شبکه کابل و سازه فضا کار است؟42
1 )D  وB 

2 )D  وC 

3 )A  وB 

4 )A  وD 

 

 است؟ شدهاستفادهای . در ساختمان مقابل، از کدام سیستم سازه43
 ( قاب صلب با خرپاهای عمودی1

 شدهیمهاربند( سازه دیاگرید 2

 خرپای کمربندی( خرپای کالهی و 3

 شدهیمهاربندهای فوالدی ( سوپر قاب4
 

 

 

 گردد؟مقابل در یک قاب خمشی می صورتبه. کدام نیرو، سبب تغییر شکلی 44
 ( نیروی اینرسی1

 ( نیروی باد2

 ( نیروی زلزله3

 ( نیروی ثقلی4
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 ساخته است؟کدام نوع از اتصاالت در مقاطع بتنی پیش دهندهنشان. شکل مقابل، 45
 ( مفصلی1

 ( گیردار2

 ( غلتکی3

 ( االستوپالستیک4

 

 

 

 است؟ شدهاستفاده. کدام روش، برای اجرای طبقات ساختمان مقابل 46
 ( دال متناوب1

 ای( دال طره2

 گذاری( سیستم فاصله3

 ( سیستم سقف معلق4

 

 

 

 ای است؟چه سیستم سازه دهندهنشان. شکل مقابل، 47

 سازه ورق تا شده( گنبد چند سطحی متشکل از 1

 دار( گنبد متشکل از سازه ورق تا شده با عناصر تیزه2

 پذیر باز و بسته شونده( سازه متشکل از صفحات انعطاف3

 های کششی متحرکاز پارچه شدهیلتشک( صفحات پیوسته 4

 

 چیست؟ دهندهنشان. شکل مقابل، 48

 آرمه( دیوار برشی بتن1

 ( میلگردهای پی بتنی2

 یک ستون بتنی( مقطع 3

 آرمهبتن( میلگردبندی یک تیر 4

 

 ای مقابل است؟ترین نام برای سیستم سازهصحیح . کدام عنوان،49

 ( لوله در لوله متقاطع1

 متداخل شدهیمهاربند( لوله 2

 ( لوله در لوله کاهش یابنده3

 های دسته شده با مهاربندی( لوله4

 

 

 چیست؟ دهندهنشان. شکل مقابل، 50

 کمانش اعضا فشاری در یک شبکه فضایی در وسط دهانه( 1

 ( تغییر شکل اعضا سازه در اثر تمرکز برشی در وسط دهانه2

 ( کمانش اعضا برشی در یک شبکه فضایی در اثر طول زیاد دهانه3

 ( تغییر شکل حرارتی اعضا کششی در وسط دهانه به دلیل نداشتن درز انبساط4
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 است؟ شدهدادههای زیر نشان ز سازها یککدام. در شکل مقابل 51

 کف با عناصر قطری شدهیمهاربندهای ( قاب1

 ( سقف مشبک با اتصاالت صلب و مهاربندی افقی2

 از خرپاهای متقاطع دوطرفهبا رفتار  یهدوال( شبکه 3

 طرفهیک( شبکه متشکل از خرپاهای ویرندیل متقاطع 4

 

 برای ستون مقابل چقدر است؟ (k). ضریب طول مؤثر 52
1 )7/0 

2 )5/0 

3 )0/1 

4 )0/2 

 

 چیست؟ یدهندهنشان. طرح مقابل 53

 های متناوب برای عملکردهای اداری( مناسب بودن سازه1

 های بلندهای هوای فشرده در ساختمان( استفاده از سازه2

 تجاری -های اداریهای هندسی برای ساختمان( بکارگیری فرم3

 های کامالً متفاوتهای مسکونی با ایدهتمایل طراحان امروز برای ایجاد ساختمان( 4

 

 در انتهای تیرهای فوالدی چیست؟ هاکنندهسخت. علت کاهش فاصله 54

 ( کمانش جانبی بال فشاری1

 گاه( حداکثر شدن برش در تکیه2

 ( امکان اجرای تیر در انتهای آن3

 گاه فوالدی( قرار گرفتن تیر بر روی تکیه4

 

 کند؟ای است که شرایط مناسب کدام موارد را فراهم می. سیستم تهویه مطبوع، وسیله55

 ( دما و رطوبت نسبی4  ( حرارت و برودت3  ( حرارت و رطوبت2  ( دما و رطوبت1

و اختالف دمای هوای داخل و خارج  مترمربع 12و سطح دیوار  Cدرجه  مترمربعوات بر  2. اگر ضریب هدایت حرارتی دیواری 56

C20گراد( باشد، مقدار تبادل حرارت این دیوار چند وات خواهد بود؟)درجه سانتی 

1 )480   2 )840   3 )940   4 )1380 

 ، عبارت است از:(Candela). یک شمع 57
 شود.کلوین ساطع می 2045اتمسفر و دمای  1از پالتین در فشار  مترمربع 16/0( مقدار نوری که از 1

 شود.کلوین ساطع می 45/20اتمسفر و دمای  1از پالتین در فشار  مترمربع 16/0( مقدار نوری که از 2

 شود.کلوین ساطع می 2045اتمسفر و دمای  1متر مربع از پالتین در فشار سانتی 6/1( مقدار نوری که از 3

 شود.کلوین ساطع می 45/20اتمسفر و دمای  1از پالتین در فشار  مترمربع  6/1نوری که از  ( مقدار4

 شود؟ای به چه منظور طراحی میهای شهری و جاده. نورپردازی شب در تونل58

 ( دید درست رانندگان2      ( زیبایی1

 پیاده یاهکنندهاستفاده( تعیین مسیر و 4   ( کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه3

 (STI)مستقیم صدا در فضاهای معماری تا چه مقدار است؟  شاخص عبور قبولقابل. میزان استاندارد 59

 3/0تا  2/0( 4  4/0تا  3/0( 3  7/0تا  4/0( 2  به باال 7/0( 1
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 شود؟در تاالرها می (Intimacy). کدام شرایط، موجب افزایش صمیمیت آکوستیکی 60
 ( کاهش زمان واخنش1

 (Echo)( کاهش زمان طنین 2

 (Clarity)( کاهش وضوح 3

 بین دریافت صوت مستقیم و اولین انعکاس زماناختالف( کاهش 4

 

        دروس تاریخ و مبانی نظری

 : جزبههای زیر، به سبک معماری یونانی اختصاص دارند . تمام ستون61

 ( یونیک4  ( کورنتین3   ( دوریک2  ( آکانتوس1

 عماری هنر خلق فضا باشد، نقطه آغاز معماری در چه زمانی بوده است؟. اگر م62

 ( دوران انقالب کشاورزی4  ( دوران غارنشینی3  ( عصر مفرغ2  ( عصر نوسنگی1

 . ایاصوفیه چگونه کلیسایی بود؟63
 ( کاتدرال شهر قسطنطنیه2    ( اولین کلیسای بیزانسی1

 کلیسای سلطنتی در روم شرقی( 4    ترین بازیلیکای بیزانسی( مهم3

 توان دید؟از عناصر معماری معابد مصری، الهام از سرزمین و طبیعت مصر را می یککدام. در 64

 ها( در طرح پالن و تراکم ستون2    ها( در طرح نقوش نمای پیلون1

 هاحصارها و طرح سرستون بندییهدر ال( 4   هاها و نمای پیلون( در طرح سرستون3

 های گوتیک خلق کرده بود؟بندهای سبک و توخالی، چگونه فضایی را در کاتدرالکاربرد قوس اژیو و پشت .65

 و رمزآلود نورکم( یکپارچه، 2    ( وسیع، سبک و نورانی1

 نور از پنجره کنندهیرهخهای ( سبک با تابش4   ( وسیع با جرزها و دیوارهای باربر متراکم3

 دهد؟های رنسانسی را نشان میآتن اثر کیست و کدام گرایش. نقاشی معروف مدرسه 66

 نمایی( رافائل، تأکید بر فرهنگ یونان و ایجاد ژرف1

 نمایی در هنرها و تأکید بر تقارن( مازاچو، آغازگاه خلق ژرف2

 نمایی( جوتو، تأکید بر فرهنگ امپراتوری روم و توجه به ژرف3

 نماییکالسیک مبتنی بر رعایت تناسبات و ژرفشناسی ( بوتچلی، تأکید بر زیبایی4

 چین و ژاپن چگونه است؟ یبودائ. انتظام شکلی معابد 67
 هایی که ورودی و محور بصری در طول آن است و محور تقارن ندارند.( مستطیل1

 هایی که ورودی و محور بصری در عرض آن است و محور تقارن ندارند.( مستطیل2

 برهم منطبق و در امتداد طولی شکل است. هاآنهایی که محور بصری، حرکت و تقارن در ( مستطیل3

 برهم منطبق و در امتداد عرضی شکل است. هاآنهایی که محور بصری، حرکت و تقارن در ( مستطیل4

 . پایگاه قدرت سبکی در جهت خلق فضا در معماری سبک باروک چه بود؟68
 ( ایجاد پویایی و حرکت در فضا2   ایستا ( پیدایش فضاهای پرصالبت و1

 ( روی آوردن به تزئینات برای خلق فضاهای اشرافی4   ( سطوح مواج برای خلق فضای شکوهمند3

 چه طرحی بود؟ براثرای و . سرآغاز پیدایش فرم قائم و کشیده جبهه غربی کلیسا چه دوره69
 در میانه یبخشسه( رمانسک، با ساختن کلیساهایی با دو برج ناقوس و سردر 1

 ( گوتیک، با ساختن کلیساهایی با دو برج ناقوس و سردر سه بخشی در میانه2

 بخشی نما شامل دو برج ناقوس و تأکید بر حجم سردر ورودی( کارولنژی، با ساختن نمازخانه شارلمانی و طرح سه 3

 نما شامل دو برج ناقوس و تأکید بر حجم سردر ورودی یبخشسهاختن کلیسای سن پانتالئون و طرح ( اتونی، با س4

 . ساختار کاخ آپادانای شوش چگونه است؟70
 دور نگرا یچهاربخش( 2    گرا( نُه قسمتی برون1

 دار چهارستونی( تاالر ستون4    دار منفرد( تاالر ستون3
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 کدام دوره تعلق دارد؟ای به . شروع مقابر صخره71
 ( هخامنشی4   ( ماد3   ( پارت2   ( ایالم1

 رواج دارد؟« شناشیل»از مناطق ایران، استفاده از  یککدام. در معماری 72
 فارسیجخل( حاشیه 2     ( کویر مرکزی1

 های دریای مازندران( کرانه4    زاگرس هاییهپاکوه( 3

 بنایی است؟رو، متعلق به چگونه . تصویر روبه73
 انبارآب( 1

 ( بقعه آرامگاهی2

 کبوتر خانه( 3

 ( یخچال4

 

 

 . در کدام کوشک، تقارن مرکزی وجود دارد؟74
 اصفهان ستونچهل( 2     خانه اصفهان( آینه1

 نمای شیراز ( جهان4     بهشهر ستونچهل( 3

 مساجد ایرانی شد، چیست؟ترین تحولی که در سده نهم )ه.ق( باعث تغییر شخصیت فضایی در . مهم75
 آن با کاشی ینماهاتمام( رنگین شدن فضای صحن با پوشاندن 1

 ( ساخت مناره در دو سمت ایوان قبلی و جفت منار بر فراز سردر2

 مدرسه -( ترکیب شدن مسجد با مدرسه و به وجود آمدن مسجد 3

 هاهای تیرپوش در شبستانسقف یجابهپوش های طاق( جایگزین شدن سقف4

 آید؟می حساببه آن از پسی تیموریان و های انتظام فضایی مدارس خراسان بزرگ در دورهاز موارد، از ویژگی یککدام. 76
 بر فراز هشتی ورودی شدهساخته( مدارس 2   ها از پشت به فضای باغ( باز شدن حجره1

 بر پیرامون صحن دوطبقهها در ( قرارگیری حجره4  ( دو فضای گنبدپوش در طرفین هشتی ورودی3

 شود؟مساجد انجام می -های مدرسه. به کمک کدام عنصر، تفکیک بخش اقامتی از دیگر بخش77
 ( ایوان4  ( گنبدخانه3   ( مهتابی2   ( هشتی1

 است؟ قرارگرفته مورداستفاده. در طرح کدام مسجد، ترکیب ایوان متصل به شبستان 78
 ( پامنار زواره4  ( کبود تبریز3  کرمان( ملک 2  ( وکیل شیراز1

 ه.ق( است؟ 1313-1264ی ناصری )از اقدامات، مربوط به تحوالت ساختار شهر تهران در دوره یککدام. 79
 ( احداث مسجد سلطانی )شاه( و گسترش بازار1

 جلوخان باغ نگارستان به میدان شهری شدنیلتبد( 2

 های سلطنتی و بازاری کاخمجموعه ( احداث میدان ارگ در مقام مفصل میان3

 ی جدید و ساخت بناهای عمومی با کاربری جدید و معابر در پیرامون آن( احداث میدان توپخانه4

 ی قاجاریان است؟، مختص معماری دوره«پرداخت و تزئینات فضا». کدام مورد در رابطه با 80
 ( نقاشی روی گچ4 فامینزرکاری ( کاشی3  کاری یکپارچه( آینه2  ( آجر پوسته1

 اصفهان به کدام سمت است؟ بهشتهشت. جهت ایوان اصلی کاخ 81
 جهاننقش( میدان 4  ستونچهل( کاخ 3  چهارباغ( 2  یبهزارجر( باغ 1
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 دهد. این تزئینات مربوط به کدام سبک هنری معماری است؟. تصویر زیر، تزئینات فلزی نمای ساختمان را نشان می82
 ( نئوکالسیک1

 ( گوتیک2

 ( اکسپرسیونیسم3

 ( آرت دکو4

 

 

 

 

 است؟« دولت». به نظر لویی کان، کدام شکل مناسب بیان نهاد اجتماعی 83
 ( مربع4  ( مستطیل3  یضلعشش( 2   ( دایره1

 :جزبهاصل لوکوربوزیه هستند  5. تمام موارد زیر، جزو 84
 های عریض( پنجره4  یونیورسال( پالن 3   ( پیلوت2  ( نمای آزاد1

 . کدام معمار ایرانی، هم آثاری در سبک آرنوو در ایران و هم آثار مدرنیستی دارد؟85
 ( پل آبکار4  ( گابریل گورکیان3  ( وارطان هوانسیان2  ( هوشنگ سیحون1

 تر است؟قعیو وا ی فنالندی قرن بیستم، صحیحمعمار برجسته« آلوار آلتو». کدام تعبیر، در مورد 86
 ( فلسفه معماری او سرشار از نمادهای سمبلیک و متافیزیکی است.1

 های او، آکنده از نقوش و تزئینات فلزی در نمای داخلی و بیرونی است.( طرح2

 های معماری او دارند.سطوح و صفحات، نقش اصلی را در طرح صورتبهها ( دیوارها و سقف3

 مصالح برگرفته از طبیعت کشورش در معماری دوران مدرن است. عنوانبههوشمندانه چوب  واردکردن( 4

 توسط چه کسی و در چه بنایی به نمایش گذاشته شد؟« اخالق در معماری». مفهوم 87
 ( برالخه )برالگه(، بورس آمستردام2    ( اورتا )هورتا(، بورس آمستردام1

 ( وب، خانه قرمز4    ( فان در فلده، خانه قرمز3

 بود؟ آنچهگیری در کدام کشور، مدرسه معماری موراتوری شکل گرفت و بنیادهای فکری شکل .88
 ها( ایتالیا، مبارزه با شعار قطع ارتباط با تاریخ مدرنیست1

 ( فرانسه، توجه به مفاهیم سنتی معماری2

 ( ایتالیا، توجه به فناوری در معماری3

 ( آلمان، عدم توجه به تاریخ معماری4

هر های اصلی شهای اداری و حکومتی و میدانرابطه ساختمان ازنظروت طرح کوستا برای برازیلیا و طرح لوکوربوزیه برای جندیگر . تفا89

 چیست؟
 های اصلی ارتباطی ندارند.ها با میداناز دو طرح، ساختمان یکیچه( در 1

 تفاوتی ندارند. باهمها مقابل میدان اصلی شهر هستند و ( در هر دو طرح، ساختمان2

 از هم هستند. بافاصلهها مقابل میدان اصلی شهر هستند و در طرح لوکوربوزیه ( در طرح کوستا، ساختمان3

 ها کنار میدان اصلی نیستند.های حکومتی در مرکز شهر و در کنار میدان اصلی هستند. در طرح کوستا، ساختمان( در طرح لوکوربوزیه، ساختمان4

توان های ثابت و متغیر( را می)سازه یرندهخدمت گرسان و ی کالبدهای مجزا برای فضاهای خدمتوه از کارها، ایده. در کدام گر90

 دید؟
 ( آزمایشگاه سالک اثر لویی کان و دیر التورث اثر لوکوربوزیه1

 ( آزمایشگاه ریچاردز اثر لویی کان و ساختمان بیمه لویدز اثر ریچارد راجرز2

 ریچاردز اثر لویی کان و ساختمان واکس جانسون اثر فرانک لوید رایت( آزمایشگاه 3

 ( ساختمان بیمه لویدز اثر ریچارد راجرز و ساختمان واکس جانسون اثر فرانک لوید رایت4
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         درک عمومی معماری 

پر باشند، کدام لیوان گرما را دیرتر از ها از آب جوش هم یکی است. اگر لیوان هاآن. گنجایش چهار لیوان زیر برابر است و جنس 91

 دهد؟دست می
 ( الف1

 ( ب2

 ( ج3

 ( د4

 

 تاکسی در کنار خیابان اصلی است؟ توقفگاهترین شکل برای . کدام مورد، مناسب92
 

 
 

 

 ( د4   ( ج3   ( ب2   ( الف1

 کاربری آن چیست؟میالدی و در شهر رم ایتالیا است.  2000یر در سال . تصویر زیر، اثر ریچارد مه93
 ( کلیسا1

 ( دبستان2

 زیستیطمح( اداره 3

 ای( مرکز تحقیقات هسته4

 

 

 

 . در صورت وزش باد شدید، امکان افتادن کدام پرچم بیشتر است؟94

 

 

 

 

 
 

 ( د4   ( ج3   ( ب2   ( الف1

 کند؟بیشترین کمک را به معمار می کنندگان طرح، در کدام مرحله از طراحیاز کارفرما و یا استفاده شدهکسب. اطالعات 95
 ( تهیه برنامه فضایی طرح2    ( ارائه ایده اولیه طرح1

 های تفصیلی معماری( عرضه طرح4    ( استخراج ضوابط قانونی طرح3

 بودن انتهای زیرین در طراحی بدنه هواپیما، )طبق شکل( چیست؟ داریبش. علت 96
 پرندگان است.( زیبایی است و همانند نگاری از بدن 1

 از روی باند است. بلند شدن( عملکردی است و برای زمان 2

 ( فیزیکی است و برای تعادل وزن بین عقب و جلوی هواپیما است.3

 ( فنی است و برای هماهنگ بودن با بال عقبی و عمودی هواپیما است.4

 تر است؟کاربری برای آن مناسب است، کدام ساختدستمتر در  5/3متر و ارتفاع  25×12. تاالری به ابعاد 97
 نفره 450( سالن سینمای 2    نفره 300( سالن سینمای 1

 ( سالن تمرین کشتی آزاد و کشتی فرنگی4   ای( سالن بسکتبال و فوتسال غیرحرفه3
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 . در کدام نوع از درزها، شالوده باید قطع شود؟98
 ساده کردن فرم( نشست، انبساط، 2    ( انقطاع، قدیم و جدید، انبساط1

 ( انبساط، اختالف سیستم، انقطاع4   ( نشست، قدیم و جدید، اختالف وزن3

 به یککدامشوند. لباس زرد، سبز، آبی و بنفش وارد می یهابالباس. در یک صحنه تئاتر که در آن نور قرمز تابیده است، چهار نفر 99

 رسد؟نظر سیاه می
 ( آبی4   ( بنفش3   ( زرد2   ( سبز1

 در میان حیاط اصلی وجود دارد، کدام عبارت در مورد حیاط کوچک صحیح است؟ یترکوچک. در هر دو بنای زیر حیاط 100

 

 

 

 

 

 

 
 

 افزاید.حیاط را می یاستفادهقابل( سطح 1

 کند.ی دیگر آن جدا میای از بنا را از عرصه( حریم عرصه2

 کند.( از رانش خاک و ریزش دیوار حیاط جلوگیری می3

 آورد.کند و محیطی مرطوب پدید می( دسترسی به آب زیرزمینی را فراهم می4

های مشابه که در چهار طرف بنا تکرار شده بود. طبقه بود با نمای سنگ سفید و پنجره طبقههفت. محل کار پدر من در ساختمانی 101

آن را با شیشه پوشاندند. این ساختمان مربوط به کدام دوره های تکرار شده در فضای آزاد بود که بعدًا دور همکف آن پر از ستون

 تواند باشد؟می
 ( پسامدرن )بعد از انقالب اسالمی(2    گرایی )پهلوی اول(( باستان1

 ( مدرن عالیه )اواخر پهلوی دوم(4   ( مدرن اولیه ایران )اوایل پهلوی دوم(3

 

 :جزبهاست. همه موارد صحیح است  شدهیمترسپرسپکتیو برای آن  . چهاراندشدهیمترس. این دو مثلث روی یک صفحه 102
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( د4   ( ج3   ( ب2   ( الف1
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 نقش مهمی در آسایش اقلیمی اهل خانه داشته است؟ یرزمینز. در کدام شهر، 103
 ( بوشهر2      ( آبادان1

 ( گرگان4      ( تهران3

 مساجد ایرانی هنگام ظهر زمستان صحیح است؟. کدام جمله در مورد غالب 104
 افتد.( سایه گنبد در حیاط نمی1

 افتد.ای در حیاط نمی( هیچ سایه2

 افتد.ها روی گنبد می( سایه مناره3

 افتد.( تمام سایه گنبد در حیاط می4

 رو کدام است؟. تمایز اصلی بصری دو بنای روبه105
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تر از بنای دوم است.بنایی جدیدتر و مدرن( اولی 1

 ( اولی بنایی عمومی و دومی بنایی علمی و پژوهشی است.2

 ی عمودی به نمای هر دو انسجام بخشیده است.( عناصر کشیده3

 ( نمای اول، متن نسبتاً ثابت و نمای دوم، مقدمه و متن و اختتام دارد.4

 شود؟وارد میها چه نیرویی . در قفسه مقابل به پیچ106
1 )A برشی- B کششی- C برشی 

2 )A کششی- B خمشی- C خمشی 

3 )A کششی و برشی- B برشی- C برشی و کششی 

4 )A برشی و خمشی- B برشی- C برشی و کششی 

 

 نقشه غالب مساجد ایرانی است؟ مراتبسلسله. کدام شکل، معرف 107
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( د4   ( ج3   ( ب2   ( الف1

 شود. کارکرد این بنا چیست؟دیده می عمقکمنمایی یک گنبد خشتی، دیواری بلند و آب . در کنار108
 ( مهرابه )مهراوه(2      ( یخچال1

 انبارآب( 4     ( پادیاو )پای آب(3

(1) (2) 
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 . کدام عبارت، درباره فضاهای خدماتی و تأسیساتی بنای زیر صحیح است؟109

 

 

 

 

 

 

 
 ( تنها بخش باربر بنا است.1

 اند.فضای پیوسته خانه را از بین برده( 2

 ( چون دیواری عریض در میان فضاهای پیوسته خانه نشسته است.3

 ی خانه نشسته و به کانون توجه بدل شده است.( در میان فضاهای بسته4

 متر است، کدام عبارت در مورد تاالر صحیح است؟ 8 ×5/12. پالن تاالر زیر مستطیلی به ابعاد 110

 
 فاع سقف ثابت است.( ارت1

 شود.برویم، ارتفاع سقف بیشتر می یشپبه( هر چه 2

 شود.برویم، ارتفاع سقف کمتر می یشپبه( هر چه 3

 تر از سمت چپ است.( ارتفاع سقف در سمت راست کم4

 

        منظردرک عمومی معماری 

 :جزبه. همه موارد در خصوص باغ قدمگاه نیشابور صحیح هستند، 111
 های باغ مقبره در ایران است.( از نمونه2   های باغ حیاط در ایران است.نمونه ( از1

 های باغ حکومتی در ایران است.( از نمونه4   های باغ تخت در ایران است.( از نمونه3

 . تصویر زیر، متعلق به کدام باغ است و در کدام شهر واقع است؟ )پالن(112
 ، اصفهاننماجهان( 1

 شیراز ( دلگشا،2

 ( گلشن، طبس3

 ( گلشن، شیراز4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوده است؟ موردتوجهاز موارد، در طراحی هندسی باغ ایرانی بیشتر  یککدام. 113
 یضلعهشت( 2     ( مربع مستطیل1

 ( دایره4     یضلعشش( 3



 

16 
 

16 

    95آزمون 

w
w

w
.m

em
arico

.co
m

 

 رو مربوط به کدام اثر تاریخی است؟. تصویر روبه114
 ( کاخ سبز، سوریه1

 اسپانیا( کاخ الحمرا، 2

 ( مسجد القصبه، مراکش3

 الهیجان، ایران -گاهی( مجموعه سکونت4

 

 

 
 

 در معماری منظر است؟« منظر»بیانگر معنای واژه  یدرستبه. کدام عبارت، 115
 ( هر آن چیزی که به دیده آید.1

 گیرد.( تصویری از طبیعت که در برابر چشم قرار می2

 درک و ثبت شود. ( عینیتی مستقل از انسان که توسط وی3

 ای عینی ذهنی که حاصل تعامل انسان و محیط است.( پدیده4

 است؟ شدهواقعدر کدام دوره تاریخی ایران احداث شد و در کدام شهر  آبادیصف. باغ 116
 بهشهر -( صفوی2    بندر اشرف -( تیموری1

 اردبیل -( قاجار4     نطنز -( صفوی3

 . منظر شهری چیست؟117
 ( همان توده و فضای شهر است.2   هروندان از شهر است.( ادراک ش1

 ( کالبد شهر است.4    ( دید پرنده از شهر است.3

 عناصر باغ ایرانی کدام است؟ ینترمهم. 118
 ( خیابان اصلی و استخر آب2     ( کوشک و حمام1

 های خوشبودار و گل( درختان سایه4    دار( آب جاری و درختان سایه3

 در کدام شهر ایران است؟« پل آبشار». 119
 ( اندیمشک4   ( اهواز3   ( شوشتر2   ( شوش1

 شود؟سازی ایرانی به چه بنایی اطالق می. چشمه عمارت در معماری و باغ120
 است. شدهساخته( بر روی آب 1

 ( مسلط بر منظره آب احداث شود.2

 ( در زیر آن حوض آبی وجود داشته باشد.3

 جریان آب نقش داشته باشد.( در جوشش و 4

 از مسیرهای زیر بوده و شیب تقریبی آن چند درصد بوده است؟ یککدامترین مسیر، . پرشیب121
 17( مسیر )الف(، 1

 5( مسیر )ب(، 2

 11( مسیر )ج(، 3

 12( مسیر )د(، 4

 

 

 است؟ شدهانتخابغربی  -اصفهان شرقی ستونچهل. به چه دلیل، جهت طولی باغ 122
 انطباق با جهت حرکت آب( 1

 ( انطباق با جهت شیب تند زمین2

 های ایرانیی باغاصول همه بر اساس( انتخاب 3

 قاپو از منظر اصلی باغو عالی جهاننقش( دیده شدن میدان 4



 

17 
 

   95آزمون 

ی 
ار

عم
د م

رش
ی ا

ها
ن 

مو
آز

ی 
ح

ری
ش

ل ت
ح

 

 های متعدد در باغ ایران در راستای دستیابی به چه هدفی صورت گرفته است؟. کاشت انواع گیاهان دارویی و میوه123
 بودن باغ چهارفصل( 2     ( زیبایی بصری1

 ( سودمندی و زیبایی باغ ایران4    ( ایجاد مکانی برای تفرّج3

 های ایرانی است؟از باغ یککدامرو، متعلق به . تصویر روبه124
 ( تخت شیراز1

 ( ملک تهران2

 ( شاهزاده ماهان3

 اصفهان یبهزارجر( 4

 

 

 رساند؟را می« زندگی تاریخی انسان در بستر طبیعتتعامل ». کدام اصطالح، مفهوم: 125
 ( منظر تاریخی4  ( منظر شهری3  ( میراث طبیعی2  ( منظر فرهنگی1

 روند؟سازی جهان به شمار میهای باغاز سبک یککدامهای از گونه قدم زدنهای های مقدس، باغ معبد و باغ. باغ126
 هندی( 4   ( ژاپنی3   ( ایرانی2  ( انگلیسی1

 . پالن مقابل، مربوط به کدام شهر و چه قرنی است؟127
 ( شیراز، هجدهم1

 ( هرات، چهاردهم2

 ( اصفهان، شانزدهم3

 ( سمرقند، چهاردهم و پانزدهم4

 

 

 

 

 

 

 رود؟سازی جهان به شمار میهای باغاز سبک یککدام. پاگودا و پل، از عناصر اصلی 128
 ( ایتالیایی4   ( پرتقالی3   ( ژاپنی2   ( هندی1

 دهد؟از عناصر زیر را در باغسازی انگلیسی تشکیل می یککدام، (Ha – Ha). ها ها 129
 های آب وسیع و آزاد در باغ( استفاده از برکه یا جوی1

 ( گودال )خندق( خشک و عمیق برای جلوگیری از ورود حیوانات به باغ 2

 نئوگوتیک بر روی زمین چمن وسیعای نئوکالسیک یا ( استفاده از معابد به شیوه3

 رود.سازی در این سبک به کار می ی منظرهزمینه عنوانبه( مجموعه درختان سبز بلند که 4

 ، در کشور هندوستان بیشتر رواج داشته است؟هایباغ سازاز گونه  یککدام. 130
 ( باغ مدرسه4  ( باغ خانه3  ( باغ شکار2  ( باغ مقبره1

 

         ایرانتاریخ شهر در 

 ی پهلوی اول، در کدام قسمت شهر تهران ایجاد شد؟. خیابان انقالب )شاهرضا( در دوره131
 ( در مرکز شهر تهران قاجاری2     ( بیرون شهر کهن1

 یطهماسبشاه( بر محل باروی شمالی 4   ( بر محل باروی شمالی دارالخالفه ناصری3

 از چه زمانی است؟ یشکهمبا روستاهای  یشهرر. پیوند محالت 132
 ( ساسانی2    (  دوره متقدم اسالمی1

 ( اشکانی4     ( تیموری3
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 گرفتند؟ی اولیه اسالمی در کجای شهر قرار میدر شهر دوره کنندهآلوده. صنایع 133
 ( شارستان و ربض2      ( کهندژ1

 ( ربض4     ( شارستان3

 یافتند که از قدیم نقش تجاری داشتند؛ زیرا: ی قاجاریان، فقط شهرهایی رونق. در دوره134
 ( شاهان قاجار آن شهرها را به تیول واگذار کرده بودند.1

 زا تبدیل شدند و نقش رابط بین روستاها را ایفا کردند.ی درون( آن شهرها به مرکز صنایع داخلی و توسعه2

 ی خارجی متأثر بودند.بود و شهرها تا حد زیادی از واردات کاال و سرمایه یختهگسازهمی خود ( پیوند شهرها با نظام تولید منطقه3

 نیاز شدند.ی خارجی بیزا در آن شهرها مستقر شد و آن شهرها از سرمایهبرخی از وزرای الیق، مانند امیرکبیر، نظام تولید درون یرباتدب( 4

 ظرازن هاآنی امروز ایران با نقش بازار در شهرهای قدیم، تفاوت اصلی ای در شهرهاهای زنجیره. با توجه به شباهت نقش فروشگاه135

 با ساختار شهر چیست؟ هاآنارتباط 
 سرا ندارد.ای پیوندی با کاروانسرا متصل است؛ اما فروشگاه زنجیره( بازار به کاروان1

 اند.پراکندهای در شهر های زنجیره( بازار ستون فقرات شهرهای قدیم است؛ اما فروشگاه2

 ای در مراکز اصلی شهر متمرکز است.گردد؛ اما فروشگاه زنجیره( بازار در پیرامون شهر می3

 ای بیشتر وارداتی است.شود؛ اما کاالهای فروشگاه زنجیره( کاالهای بازار در داخل کشور تولید می4

 کرد، چه بود؟. آنچه شهر قاجاری را از شهر صفوی ممتاز می136
 اختار شهر و هم سیمای کالبدی و فضاهای جمعی آن بود.( هم س1

 و دارالفنون بود. خانهتلگراف( سیمای شهر نبود؛ بلکه بناهای جدید مانند 2

 ( نه ساختار شهر بود و نه محورهای اصلی آن؛ بلکه کیفیت خاص بناهایی بود که تا آن زمان در ایران سابقه نداشت.3

 .هاآندر کیفیت جدید خیابان و میدان و حضور گونه بناهای مدرن در  یژهوبهی جدید کالبدی بود، ( ساختار شهر نبود؛ بلکه سیما4

 هیپودامسی دارد. دلیل این نظر چیست؟ . برخی از محققان معتقدند که شهر بیشاپور، نقشه137
 ها دهی فضای خانه( شیوه سازمان2    ( شبکه شطرنجی شهر1

 هادهی خانه( شبکه شطرنجی و شیوه سازمان4   به شهر( موقعیت آکروپولیس نسبت 3

 ی مبارکه قرار داشت؟علی شاه، کاخ حکومتی در کدام ضلع میدان توپخانهی فتح. در دوره138
 ( مجاور ضلع شمالی و غربی2     ( سردر باب همایون1

 ( مجاور ضلع شرقی4     ( مجاور ضلع جنوبی3

 ی دیلمیان است؟های شهر در دورهویژگیترین . کدام عبارت، از مهم139
 گذشت.( مسجد جامع در کنار میدان قرار داشت و بازار از کنار آن می1

 کردند.ی عمود برهم شد که در میدان شهر تقاطع می( شهر دارای دو راسته2

 گرفت.( محالت شهر بدون برتری قومی یا مذهبی یا مالی در اطراف مرکز و بازار شهر قرار می3

 گرفت.قرار می شد و محالت در میان این شبکههای بازار به هم متصل میراسته یواسطهبههای شهر ( دروازه4

 ای از کدام شهر تاریخی است؟. طرح مقابل، محوطه140
 ( پارسه1

 ( پاسارگاد2

 ( شوش3

 ( بیشاپور4

 

 

 

 

 مجدداً ساختند، کدام است؟. سه شهری که ایلخانان مغول در ایران برای اولین بار یا 141
 شهر سبز -بلخ  -( هرات2    مراغه -سمرقند -( بخارا1

 نیشاپور -سمرقند –( غازانیه )شنب غازان( 4   مراغه -غازانیه )شنب غازان( -( سلطانیه3



 

19 
 

   95آزمون 

ی 
ار

عم
د م

رش
ی ا

ها
ن 

مو
آز

ی 
ح

ری
ش

ل ت
ح

 

 ی قاجاریان رقیب بازار شد؟. به کدام دلیل، نوعی از خیابان در دوره142
 کرد.کاال را تسهیل می ونقلحملهای شهر را به هم متصل و ( خیابان دروازه1

 های صنعتی از بازار به خیابان منتقل شد و اصناف شهری را به خیابان کشاند.( کارگاه2

 مردم و مشتریان خیابان شد. توجهجلبشهری در خیابان قرار گرفت و موجب  ونقلحملهای ( پایانه3

 ی آن قرار گرفت و خیابان به فضای مهم زندگی شهری تبدیل شد.د در بدنههای تجاری و بناهای جدی( حجره4

 کند؟ی متقدم اسالمی مسجّل می. کدام عنصر، شهر بودن جایی را در دوره143
 ( مسجد جامع2      ( بازار1

 ( دارالحکومه در کنار مسجد4    ( مدارس موجود در بازار3

 ای است؟قرار دارد و متعلق به چه دوره . شهر سوخته در کدام منطقه از ایران،144
 ( مرکز ایران، نزدیک کاشان، هزاره اول پیش از میالد1

 ( جنوب ایران، نزدیک جیرفت، هزاره سوم پیش از میالد2

 ( شرق ایران، نزدیک زابل، هزاره چهارم تا هزاره دوم پیش از میالد3

 از میالد ( غرب ایران، نزدیک محوطه تاریخی حسنلو هزاره دوم پیش4

 ها مطابق کدام دو الگو ساخته شدند؟ی قاجاریان، خیابانی دوره. در پی تحول کالبدی شهر تهران در نیمه145
 ( الگوی اول: خیابان عالءالدوله، مانند خیابان فردوسی؛ الگوی دوم: خیابان شانزلیزه، مانند خیابان ناصریه1

 الدولهباب همایون؛ الگوی دوم: خیابان شانزلیزه، مانند خیابان عالءاصفهان، مانند خیابان  چهارباغ( الگوی اول: 2

 ی نوزدهم، مانند خیابان ناصریهالدوله؛ الگوی دوم: خیابان در پاریس سدهاصفهان، مانند خیابان عالء چهارباغ( الگوی اول: 3

 پترزبورگ، مانند خیابان باب همایونزار؛ الگوی دوم: خیابان سنباال، مانند خیابان الله چهارباغ( الگوی اول: 4

. در کدام دوره و به چه علتی، سیمای جدید کالبد شهر عمدتاً به تهران منحصر شد و فقط عناصری از آن به دیگر شهرهای بزرگ 146

 رسید؟
 رسانی شهرها( زندیان؛ ضعف در مدیریت نظام آب1

 ( قاجاریان؛ ضعف دولت مرکزی و نبود نظام قوی دیوانی2

 الطوایفی و پریشانی حکومت مرکزیسلجوقیان؛ نظام ملوک( 3

 ( قاجاریان؛ توجه به الگوهای فرنگی در شهرنشینی و ضعف نظام ارتباطی بین شهرها4

 رسید؟ ییکار آرسانی به اوج های آبیاری و تأسیسات آب. در کدام دوره بعد از اسالم، شبکه147
 سامانیان( 4  ( سلجوقیان3   ( صفویان2  ( قاجاریان1

 ای داشت؟. فناگرد خسرو در کنار کدام شهر ساخته شد و چه نقشه148
 ( تیسفون، مدور2     ( شیراز، شطرنجی1

 ( تیسفون، شطرنجی4    ( قصر شیرین، شطرنجی3

 . تفاوت بین شهر و روستا در دوران اسالمی چیست؟149
 ( اندازه شهر و قوانین مربوط به آن1

 در برابر جامعه روستایی( استقرار جامعه شهری 2

 ها در شهر و نوع قانون حاکم بر آن( میزان جمعیت، استقرار دیوان3

 ها و عناصر شهری( تفاوت کالبدی ناشی از جمعیت، استقرار دیوان4

 ، ملهم از کجا بود؟شدهساختهقاپو در دوره صفویان در قزوین و اصفهان ای که با سردر بازار و عالی. میدان شاهی150
 ( میدان حسن پادشاه تبریز2    ( میدان باستیل پاریس1

 خان کرمان یگنجعل( میدان 4    ( میدان کولسئوم رم3
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        مبانی بازسازی پس از سانحه

 از رویکردهای زیر است؟ یککدامی بندی اتاقک جهت اسکان اضطراری و موقت، در زمره. گروه151
 محوری -( مصالح4  محوری -( مردم3  محوری -( طراحی2  محوری -( امداد1

بر چه موضوعاتی استوار  شدهانجامدهه از عمر مطالعات سرپناه پس از سانحه در جهان، غالب مطالعات  5پس از  باگذشت. 152

 بوده است؟
 ( فنی اجتماعی2     ( فنی سیاسی1

 محیطییستز( تکنیکی 4     ( فنی تکنیکی3

 معموالً شامل کدام موارد است؟. بازتوانی پس از سانحه 153
 ( امداد و نجات و اسکان موقت2    ( ساماندهی و بازسازی1

 ( ساماندهی و تأمین نیازهای فوری4   ( مدیریت بحران و خدمات بهداشتی3

 های مدیریت اردوگاه هستند؟از موارد زیر، گروه یککدام. 154
 فنی و مهندسی( بهداشت، اسکان، 2    ( تغذیه، بازسازی، کشاورزی1

 ( تغذیه، فنی و مهندسی، بهداشت4    ( کشاورزی، بازسازی، اسکان3

 شود، داللت بر کدام موارد دارد؟های پناهندگان محسوب می. رویکرد اقتصادی و خدماتی که یکی از سه دیدگاه مدیریتی اردوگاه155
 پذیر و ایجاد اشتغال( مراقبت از اقشار نیازمند و آسیب1

 های مالی تأمین سرپناه و اسکان موقتنمودن زمینه( فراهم 2

 رسانی( پرداخت وجه نقد و یارانه به پناهندگان و بهبود شرایط زندگی و نحوه کمک3

 نماید.که از هدر رفتن امکانات جلوگیری می یازموردنرسانی رسانی و خدمات( نظارت دقیق بر چگونگی کمک4

 و آوارگان، مربوط به کدام سازمان جهانی است؟ . کمیساریای عالی امور پناهندگان156
 ( یونسکو4 ( سازمان تجارت جهانی3  ( سازمان ملل متحد2  ( بانک جهانی1

 :جزبهشوند های اسکان موقت پس از سانحه محسوب میی ویژگی. تمام موارد زیر، در زمره157
 ( امکان توسعه در آینده2     ( قابلیت انتقال1

 ( مصالح مصرفی قابل بازیافت4    مناسب ( طراحی مدرن و3

 :جزبهشوند در بازسازی محسوب می درخطر. تمام موارد، در زُمره موارد تخفیف 158
 ( کدهای ساختمانی2    دیدگان( مشارکت آسیب1

 ( عدم تمرکز4     ( کاربری زمین3

 شوند؟حه محسوب میدر تأمین سرپناه پس از سان« باورهای نادرست». کدام موارد، در گروه 159
 ( برای انجام کار فقط آواربرداری معابر الزم است.1

 تر استها افزون( وقوع جرائم و امکان شورش در اردوگاه2

 بازسازی است. حلراه( استفاده از مصالح و امکانات بومی 3

 اسکان موقت تأمین شود. ینوعبه( همواره پیش از آغاز بازسازی باید 4

 تر است؟دیدگان ناشی از سیل مناسبموارد، برای اسکان اضطراری آسیب. کدام 160
 اداری -های ورزشی( سکونت در سالن2    ( سکونت در شهرهای مجاور1

 دیدهیبآسهای ( اقامت در جوار خانه4    چادر -( استقرار در شهرک3

 :جزبهای آمادگی پیش از سانحه در نظر گرفته شوند، ه. کدام موارد، در زمره نیازهای بازسازی هستند که باید در برنامه161
 های قانونی، مشارکت مردم محلیپذیری، حمایت( ارزیابی آسیب1

 رسانی خیرینپذیری، کمک( مشارکت مردم محلی، ارزیابی آسیب2

 های قانونی( نحوه آموزش همگانی، تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، حمایت3

 های قانونیهای سرپناه، مشارکت مردم محلی، حمایت( تخلیه مصدومان و برنامه4
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 شدند، لذا بازسازی را .........فقدان رعایت کدهای ساختمانی باعث بروز خسارات ساختمانی در هنگام زلزله می که یآنجائ. از 162
 ( فقط در مرکز زلزله آغاز کرد.1

 ( باید تا انجام بازنگری مجدد قوانین به تأخیر انداخت.2

 نباید تا انجام بازنگری مجدد قوانین به تأخیر انداخت. (3

 آغاز و در برخی مناطق متوقف کرد. دیدهیبآس( در برخی نقاط 4

 شود؟از موارد زیر، برای بازسازی توصیه می یککدام. 163
 ( حداکثر استفاده از منابع داخلی1

 ( ترکیب مناسبی از منابع داخلی و خارجی2

 نوین و مقاوم و مدرن( ارائه الگوهای 3

 ( استفاده مطلق از الگوهای سنتی و بومی4

 تر است؟. کدام عبارت زیر، صحیح164
 ( اسکان موقت یک مرحله کامالً مستقل است.1

 اند.( اسکان موقت و اسکان دائم دو مرحله کامالً ضروری2

 ( اسکان موقت همواره باید در دستور کار، اقدامات مجریان قرار گیرد.3

 ای برای بازسازی است.اسکان موقت را نباید یک مرحله مستقل تصور نمود، بلکه مقدمه (4

 :جزبهشوند، ریزی اردوگاه قلمداد می. تمام موارد زیر، جزو عوامل کلیدی در برنامه165
 ( حفاظت، امنیت، دسترسی2    ( امنیت، ارتباطات، مخابرات1

 پذیر( مقامات میزبان، امنیت، اقشار آسیب4  ، حفاظت، امنیتمحیطییستزهای ( نگرانی3

 . چهار بخش از تلفات محسوس )مادی( و نامحسوس )معنوی( پس از سانحه کدامند؟166
 سیاسی، منابع -( بناها، اجتماعی، اداری1

 های انسانی، منابعگاه، سکونتهایرساختز( بناها، 2

 های انسانیگاه، منابع، بناها، سکونتمحیطییستز( 3

 سیاسی، اقتصادی -، اجتماعی، اداریمحیطییستز( 4

 :جزبهگذاران بازسازی قرار دارند ریزان در سیاست. تمام موارد، در زمره تنگناهای برنامه167
 ( سرعت عملیات امداد یا تأمین سرپناه2    ( سرعت یا دقت در بازسازی1

 یا دعوت برای مشارکت مردمی( تسریع در بازسازی 4   ( سرعت یا صحت در آمارگیری اولیه3

 . اهمیت عملیات بازتوانی پس از سانحه چیست؟168
 کند.دیدگان کمک می( به روند امداد و نجات آسیب1

 کند.دیدگان کمک میسازی سریع توسط آسیب( به روند خانه2

 کند.دیدگان کمک می( به روند درمانی و احیای زندگی آسیب3

 کند.دیدگان کمک میهای درگیر با آسیبگروه( به روند مشارکت تمامی 4

 . متعاقب یکی از سوانح سیل، رانش زمین و تخریب یک سکونتگاه انسانی، بهترین عامل در بازسازی آن کدام موارد است؟169
 ( مصالح ارزان و مرغوب2    وساز( زمین الزم برای ساخت1

 آالتماشین ( تجهیزات و4   ساختهیشپهای مقاوم و ( طراحی خانه3

 پس از سانحه مطلوب است؟ دیدهیبآسجایی سکونتگاه . در کدام موارد، جابه170
 باشد.( زمین در جوار میراث فرهنگی و تاریخی می1

 العبور باشد.( زمین در مجاورت مناطق صعب 2

 ای قرار داشته باشد.و لرزه محیطییستز( زمین تحت تأثیر خطرات 3

 های اجتماعی اقتصادی مناسب باشد.( زمین برای فعالیت4
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         95پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری 

  زبان عمومی و تخصصی

 واژگانبخش اول : 

 صحیح است.« 1». گزینه 1

That antiquated car has none of the features, like power windows and steering, that make modern cars so great. 

 ".کند را نداردن را بسیار عالی میمدرهای نجره و فرمان برقی که ماشینها مانند پاز ویژگی یکیچهآن ماشین قدیمی  "

1) Antiquated (adj): قدیمیکهنه ،  

   -  Old fashioned and no longer appropriate .  

    For example: an antiquated bus.  

2) Superficial (adj):  سطحی 

    - Of or on the surface only. 

    For example: superficial scratches can be easily removed. 

3) Aesthetic (adj): ظریف شناختییباییز ،  

    - Concerned with beauty and appreciation of beauty .  

    For example: I have an aesthetic sense.  

4) Hazardous (adj):  خطرناک 

    - Dangerous.  

    For example: It’s a hazardous work / condition.  

 صحیح است.« 3». گزینه 2

With several agencies regulating the reports, it was difficult for the accused to argue against its veracity.  

 "کنند، برای متهم سخت بود که در مقابل صداقتش بحث کند.های زیادی که گزارشات را تنظیم میوکیل باوجود"

1) Infamy (n):  رسوایی 

    - morally wrong behavior , wickedness. 

    - the state of having a bad reputation. 

    For example: he was held in infamy.  

2) Relevance (n):  ارتباط 

    - connection with something. 

    For example: I have no connection with this matter.  

3) Veracity (n):  صداقت 

    - truth 

    For example: I don’t daubt the veracity of your story. 

4) Anticipation (n):  انتظار 

    - The excited feeling one has when expecting s.th pleasant to happen. 

    For example: her eyes were sparkling with excitement and anticipation. 

 است.صحیح « 2». گزینه 3

Since Jack did not want a speeding ticket, he tried to appease the police officer by giving her a compliment.                                                                                                                        

 " ، او را آرام کند.د که با تعریف کردن از افسر پلیسخواست، سعی کرجک جریمه سرعت زیاد را نمی ازآنجاکه "

1) Convict (v):  محکوم کردن 

    - to decide and declare in a lawcourt that s.b is guilty of a crime. 

    For example: there wasn’t enough evidence to convict him. 
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2) Appease (v): آرام کردن 

    - to reduce the intensity of s.b’s feelings.  

    For example: I appeased her anger. 

3) Reinforce (v): تقویت کردن 

    - to strengthen or emphasize a feeling , an idea , a habit , etc .  

    For example: I appeased her anger. 

4) Escape (v):  فرار کردن 

    - gat away  

    For example: they went to the hills to escape the summer heat. 

 صحیح است.« 1». گزینه 4

Trudy studied harder, but there was only marginal improvement in her grades, so she agreed to get a tutor.  

"، اما تنها پیشرفت کمی در نمراتش وجود داشت بنابراین قبول کرد که معلم خصوصی بگیرد.خواندیم ترودی بیشتر درس "  

1) Marginal (adj): ای کم، حاشیه  

    - very small , little. 

    For example: he had a marginal effect on me. 

2) Commonplace (adj):  عادی، معمولی 

    - ordinary , not interesting . 

    For example: he is a commonplace little man. 

3) Monotonous (adj):  یکنواخت 

    - dull and never changing or varying.  

    For example: he has a monotonous work. 

4) Unbearable (adj): تحملیرقابلغ  

    - s.th that cannot be tolerated.  

    For example: he suffers from an unbearable pain. 

 صحیح است.« 4». گزینه 5

Living apes-chimpanzees, gorillas, orangutans, gibbons and siamangs-and humans share a constellation of 

traits that set 'them apart from other primates.  

را  هاآنداشتند که  هاای از ویژگیها مجموعهو انسان –ها های درازدست و سیامانگها، میمونها ، اورانگوتانشامپانزها ، گوریل –های زنده میمون "

 "کند.از بقیه پستانداران اولیه جدا می

1) Demand (n):  تقاضا 

    - a very determined request. 

    For example: It is impossible to satisfy all their demands. 

2) Certainty (n):  مشخصه 

    - a thing that is certain. 

    For example: he has religious certainties. 

3) Discipline (n):  انضباط و نظم 

    - set rules for conduct. 

    For example: while abroad, he felt free from the normal disciplines of his own culture. 

4) Trait (n): ویژگی 

    - an element is somebody’s  personality. 

    For example: I love his personality traits. 



 

25 
 

 95آزمون 

ی 
ار

عم
د م

رش
ی ا

ها
ن 

مو
آز

ی 
یح

شر
ل ت

ح
 

 صحیح است.« 3». گزینه 6

Have you ever noticed how a coin at the bottom of a swimming pool seems to wobble? This occurs because 

the water in the pool bends te path of light reflected from the coin. 

ز سکه افتد که آب استخر مسیر نوری که ااین دلیل اتفاق می خورد؟ این بهتلو میاید که یک سکه در ته یک استخر شنا چگونه تلودیده حالتابهآیا  "

 "کند. دهد را منحرف میبازتاب می

1) Generate (v):  تولید کردن 

    - to produce s.th ; to make s.th exist or occur. 

    For example: the heater generates heat. 

2) Recognize (v): شناختن 

    - to be able to identify  s.b / s.th that one has seen. 

    For example: I recognized her by her red hair. 

3) Reflect (v):  بازتاب کردن 

    - to show the image of s.th/s.b on the surface of s.th such as a mirror , water or glass. 

    For example: see how beautifully the river reflects the trees. 

4) Differentiate (v): تفاوت قائل شدن 

    - to see a show that two things are different. 

    For example: can you differentiate between these two varieties? 

 صحیح است.« 4». گزینه 7

Publicly available Web services (e.g. Google, lnfoSeek, Northernlight and AltaVista) employ various 

techniques to speed up and refine their searches. 
یدن و سرعت بخشخدمات اینترنتی که در دسترس عموم است ) مانند گوگل ، اینفوسیک ، نورترن الیت و آلتاویستا ( راهکارهای متعددی را برای  "

 "گیرند. پاالیش جستجوهایشان به کار می

1) Specify (v):  تعیین کردن 

    - to state s.th clearly and definitely. 

    For example: the rules specify that calculator may not be used in the examination. 

2) Capture (v):   زندانی کردن ، گرفتن 

    - to take a person or an animal as a prisoner. 

    For example: they captured the escaped convict. 

3) Determine (v):    مشخص کردن 

    - to find out or fix s.th exactly and without daubt ; to calculate s.th . 

    For example: they must determine the meaning of the word. 

4) employ (v):   استخدام کردن 

    - give work to (someone) and pay them for it. 

    For example: The company has decided to employ two new secretaries. 

 صحیح است.« 2». گزینه 8

Owing to the protests of the Dominicans and other regulars, the book was prohibited in 1760, but the second 

part was issued superstitiously in 1768. 

محرمانه منتشر  صورتبه 1768ممنوع شد اما بخش دوم آن در سال  1760ها و بقیه قوانین ، این کتاب در سال به خاطر اعتراضات دومینیکایی "

 "شد.

1) Meticulously (adv):  با دقت زیاد 
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    - giving or showing great care and attention to detail. 

    For example: he has a meticulously planned schedule. 

2) Superstitiously (adv): محرمانه  صورتبه  

    - done or acting secretly or in a way that one does not want others t notice. 

    For example: he glanced surreptitiously at his watch. 

3) Profoundly (adv):   ًعمیقا 

    - deeply ; intensly ; to a great extent. 

    For example: It is a profoundly disturbing. 

4) Recklessly (adv): دقتیب طوربه  

    - carelessly ; without thinking or caring about the consequences. 

    For example: I made this decision recklessly. 

 صحیح است.« 4». گزینه 9

While admissions offices do admit many students with similar profiles, college is still a heterogeneous and 

diverse community. 
 ".کنند، کالج هنوز هم یک جامعه ناهمگن و متفاوت استهای یکسان را قبول میدفاتر پذیرش دانش آموزان زیادی با ویژگی کهیدرحال"

1) Mundane (adj):  معمولی، دنیوی 

    - ordinary and with little excitement . 

    For example: I had a pretty mundane life. 
2) Controversial (adj):  با دقت زیاد 

    - giving or showing great care and attention to detail. 

    For example: he has a meticulously planned schedule. 
3) Anonymous (adj): گم نام 

    - with the name that is not known or not made public. 

    For example: the author wishes to remain anonymous.  
4) Heterogeneous (adj):  ناهمگن 

    - varied in composition. 

    For example: America has a heterogenous population.  

 صحیح است. «2». گزینه 10

Despite the security, the thief's ability to break into the museum without being caught remains an enigma to 

the police. 

 "ه بدون اینکه دستگیر شود ، برای پلیس یک معما است .وجود امنیت ، توانایی دزد برای وارد شدن به موز عال رقم"

1) Infection (n):  عفونت 

    - a disease caught especially by breathing in bacteria , etc from the air. 

    For example: she got chest infection. 
2) Enigma (n): معما 

    - a question , person , thing , circumstance , etc that in difficult to understand. 

    For example: I have known him for several years but he still remains an enigma to me. 
3) Illusion (n):  خیال باطل 

    -a false idea belief or impression.  

    For example: she is under the illusion (believes wrongly that) he loves her.   
4) Authorization (n):   اجازه ، قدرت 
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    - the permission  or power given s.b to do s.th. 

    For example: you cant enter the security area without any authorization.  

 بخش دوم : جاگذاری

ا ههایی است که بین ابرها یا بین یک  ابر و زمین جریان دارد . هوای اطراف جریان الکترونشود که الزاماً جریان الکتروناعقه با نوری شروع میص

................ نسبتاً مکنده از راه نوری را تشکیل  (12) که یک تیوب پیچنده از ............. –درجه فارنهایت  000/50تا  –شود ............... داغ می (11) .............

 صداییکلرزاند و ای میطبل لوله پوستیک................ آن ستون را مانند  (13) شود و .............دهند. هوای آن اطراف سریعاً منبسط و منقبض میمی

ند کپیچد و صدایی تولید میشود و میروند ، صدا منعکس میمیاز بین  یجتدربهها که لرزش طورهمان کند.................  تولید می (14) ............. عظیم

 کند بشنویم. را ایجاد می هاآنمایل یا بیشتر از نوری که  10توانیم از فواصل زیاد ها را می................. . غرش (15) که ما آن را صاعقه ............

 

Thunder (n):  صاعقه 

    - the loud noise that follows a flash of lightening.  

    For example: there is a thunder in the air.  
Resonating (adj):  پیچیدن صدا 

    - s.th that produces and be filled with resonance .(sound of deep , clear and notinuing to echo)  

Expand (v):  منبسط شدن 

    - to become or make s.th greater in size .  

    For example: metals expand when they are heated. 

Contract (v):  منقبض شدن 

    - to become or make s.th smaller , tighter , etc.  

    For example: metals contract when they get cooler.  

Tubular (adj): ای لوله  

    - long , round and hollow like a tube.  

    For example: tubular flowers.  
Tremendous (adj):   بلند، عظیم 

    - very great.  

    For example: I saw a tremendous explosion.   

Crack (n):   صدای محیب 

    - a sudden sharp noise. 

    For example: I heard a loud crack of thunder.    
Gradually (adv):   ًتدریجا 

    - in a gradual way ; slowly. 

    For example: things gradually improved.    

Reverberate (v):   پیچیدن صدا 

    - (of a sound) to be repeated several times as an echo. 

    For example: the piercing sound of a hunting horn reverberated through the forest.     
Rumbling (n):   غرش 

    - a deep low continous sound. 

    For example: I heard the rumbling of the volcano. 
 

 

 



 

28 
 

28 

    95آزمون 

w
w

w
.m

em
arico

.co
m

 

 صحیح است.« 2». گزینه 11

جود ندارد    suchها های صحیح باشند. در گزینهتوانند گزینهمی so  ،suchو فاعل و فعل وجود دارد در کلمه  thatبعد از جای خالی  کهییازآنجا

 باشد.پاسخ صحیح می soپس 

 (+ so قید / صفت  that + + فاعل + )... فعل    

 (+ such  )صفت + (اسم + that + فاعل + )... فعل    

شوند یعنی مصدری در جمله ظاهر می toبه همراه  too  ،enoughباشد. کلمات پاسخ صحیح می soضمناً چون بعد از جای خالی صفت وجود دارد 

 (+ to)فعل ساده 

 (+ too قید / صفت  for+ +اسم ضمیر مفعول + to + )... فعل ساده    

 ( قید / صفت for +  + enough +اسم ضمیر مفعول + to + )... فعل ساده    

 پاسخ صحیح  soکلمه  2شود . بنابراین گزینه در جمله ظاهر می  +  to) فعل ساده( و نه با  that) + فاعل + فعل(نه با   veryضمناً کلمه 

 باشد. می

 صحیح است.« 1». گزینه 12

نادرست است  2.گزینه شامل حرف ربط ، فاعل و فعل باشد مفهوم کامل است و اگر مفهومی به جمله اضافه شود باید ازلحاظجمله  سؤالدر این 

تطابق داشته  surroundتواند با فعل جمع باشد و نمیمی itنادرست است چون فاعل جمله  3چون جمله فعل دارد و نیازی به فعل ندارد. گزینه 

 .پاسخ صحیح است 1اند پاسخ صحیح باشد. گزینه تونمی 4گروه اسمی وجود دارد پس گزینه  andنادرست است چون قبل از  4باشد. گزینه 

  صحیح است.« 4». گزینه 13

نادرست  1نادرست هستند چون فاعل و فعل ندارند گزینه  3و  2های است و نیاز به فاعل و فعل دارد بنابراین گزینه شدهشروعجمله  سؤالدر این 

 است چون 

 (it + make/makes  + اسم + )فعل ساده

 باشد.پاسخ صحیح می 4گزینه بنابراین 

 صحیح است.« 4». گزینه 14

دارند. توجه به کلمه  andهر دو  4و  3های توان استفاده کرد چون جمله فعل دارد و نیاز به فعل ندارد و گزینهنمی 2و  1های ال از گزینهؤدر این س

یعنی مفرد است بنابراین  makesفعل اصلی جمله  کهیدرحالفعل جمع است   produceنادرست است چون  3باشد. گزینه الزامی می andبعد از 

 باشد.درست می 4گزینه 

  صحیح است.« 3». گزینه 15

باید به همراه باشد که فعلی در جمله قرار گیرد توان استفاده کرد چون جمله نیازی به فعل ندارد و اگر قرار نمی 2و  1های ال از گزینهؤدر این س

فعل دارد ولی فاعل و حرف ربط  2فاعل و فعل دارد ولی حرف ربط ندارد پس نادرست است. گزینه  1حرف ربط در جمله ظاهر شود. گزینه فاعل و 

 باشد.حرف ربط و فاعل و فعل دارد ولی از فعل معلوم استفاده کرده است که نادرست می 4ندارد. گزینه 

گیرد که رار میدر نقش مفعولی ق thunderاست و هم فاعل و فعل که در این صورت کلمه  شدهحذفدرست است هم حرف ربط دارد که  3گزینه 

 کامالً درست است.

 درک مطلب 

 1متن 

ریزی کنند. معماری منظر یک حرفه ظریف پایه است که بر درک از منظره پایهبه زبان ساده، معماران منظر، منظره را طراحی، دکور و مدیریت می

، باغبانی، اکولوژی و همچنین بیولوژی، شیمی و فیزیک شناسییاهگهیدرولوژی، شناسی، خاک، ش علوم زمینی، زمیننیازمند به دان شود. آن درکمی

هستند. تفاوت عمده بین این دو این  مرتبط یکدیگراست. معماری منظر از طراحی باغ به وجود آمد و در حقیقت معماری منظر و طراحی باغ به 

ی هامعماری منظر در مورد فضاهای باز، عمومی و ارتباط بین فعالیت کهیدرحالشوند معموالً برای افراد خصوصی طراحی و منضم می هااست که باغ

جامعه و با پیشرفت بشر و تأثیرش بر روی زمین است . مقیاس  یهاباارزشپیشرفت بشر و محیط طبیعی است. معماری منظر در مورد فواید عمومی 
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ها را طراحی کنند. منظره شامل منظره توانند کل مناظر کشاورزی و جنگلای یا حتی ملی باشد : معماران منظر میه ممکن است منطقهطراحی منظر

های مشخص معماری های آن در طراحی است، برخی فرمشود و بنابراین معماری منظر با طراحی شهری نیز در ارتباط است . اگرچه ریشهشهری می

 . اگرمنظر دیدبین طراحی باغ و معماری  اییهمپوشانتوان ها میها و باغکشی و مدیریت است. در برخی مناطق مانند پارکیه نقشهمنظر بر پا

، در قرن بیستم بیشتر تمرکز بوم شناسانه داشت. در قرن نوزدهم بود شناسییباییز باغبانی منظر به وجود آمده بود و اساساً موضوع منظر ازمعماری 

باشد. اما امروزه در مورد مسائلی مانند تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی  یریپذتحملدر قرن بیست و یکم، دوباره پیشرفت یافت تا بیشتر در مورد 

 بر پایه درک علمی است.  هنر کاربردی یکینا. عات بصری را خطاب قرار خواهد دادکه البته در آینده موضو -است 

  صحیح است.« 4». گزینه 16

 ؟است نشدهیانبعلمی برای درک معماری منظر  رشتهیک عنوانبههای زیر از گزینه یککدام

 شناسی وحشباغ( 4    ( باغبانی علمی   3      شناسیینزم( 2   شناسییاهگ( 1

  صحیح است.« 1». گزینه 17

 صحیح است ؟های زیر از گزینه یککدام

 (  معماری منظر از طراحی باغ به وجود آمد.1

 ( طراحی باغ محصول معماری منظر است.2

 ( هیچ ارتباطی بین طراحی باغ و معماری منظر وجود ندارد. 3

 ( تفاوت زیادی بین طراحی باغ و معماری طبیعی وجود ندارد. 4

  صحیح است.« 3». گزینه 18

 گردد؟به کدام گزینه برمی 10( در خط )مال آن  " its"کلمه 

 ( معماری منظر 4    ( پیشرفت بشر3    ( فواید عمومی   2   ( زمین1

  صحیح است.« 1». گزینه 19

 به کدام معنی است ؟  15( در خط اساساً) " primarily"کلمه 

 ( نسبتاً 4    سرعتبه( 3    ای   حاشیه طوربه( 2   ( اساسا1ً 

  است.صحیح « 2». گزینه 20

 کند؟موضوع معماری منظر در قرن بیست و یکم بیان نمی عنوانبههای زیر را متن از گزینه یککدام

 ( هنرهای بصری 4     یریپذتحمل( 3    ( اکولوژی    2  ( تنوع زیستی 1 

Aesthetically (adv): زیباشناختی   طوربه  

    - concerned with beauty and appreciation of beauty.  

    For example: architecture is an aesthetically based job.  

Aesthetically (adv): زیباشناختی   طوربه  

    - concerned with beauty and appreciation of beauty.  

    For example: architecture is an aesthetically based job.   

 Botany (n): شناسییاهگ  

    - the scientific study of plants and their structure.   

    For example: my favourite field of study is botany. 

Horticulture  (n): باغبانی علمی 

    - the art , study or practice of growing flowers , fruit and vegetables ; gardening .   

    For example: I studied commercial horticulture at university. 

Ecology  (n):  اکولوژی 

    - the relation of plants and living creatures to each other and to their environment or the study of this.    
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    For example: chemicals in the factory,s sewage system have changed the ecology of the whole                   

area. 

Impact  (n): تأثیر 

    - a strong impession or effect on s.b/s.th .   

    For example: her speech made a tremendous impact on everyone . 

Primarily (adv): ًاساسا 

    - mainly.   

    For example: the problem is not primarily a finance one . 

Sustainability (n):  پایداری 

    - s.th that can be kept going or maintained.   

    For example: there is sustainable economic growth. 

Visual (adj):  بصری 

    - of or concerned with seeing or sight.   

    For example: I have a good visual memory. 

Chiefly (adv):  ًاساسا 

    - mainly ; above all . 

    For example: the government is chiefly concerned with controlling inflation. 

Rationally(adv): منطقی  طوربه  

    - the state of being able to think and make decisions based on reasons. 

    For example: they behave rationally. 

 2متن 

یک حیاط را  طرفیکها داشتند.  این عمارتهایشان را نگه میهای باریک زیادی بودند که سقفهای بزرگی با ستونمسجدهای قدیمی عمارت

ود که شآرامگاه بودند تا مساجد، در حقیقت، گفته می دهندهشدند. گنبدها بیشتر نشانوارد می هاآنهایی در دیوارهای بلند به درب گرفتند و بامی

.  باشد شدهگرفتههای رومی و مسیحی باید از سنت گنبد دارهای هر مسجدی که شامل یک آرامگاه نبود گنبد نداشت. این رسم ساختن آرامگاه

دهای شوند. گنبها معموالً با الگوهای تیز و یا حتی آرایش اسلیمی صبورانه طراحی میی مصر از جنس سنگ ، آجر و سفال هستند. آن سنگگنبدها

در بیرون  هاآنشود. برخی از کاری به دست آورده میدر گچ هاآنشوند. فرم واقعی سطح بدون شکل دادن به آجرها ساخته میهای همآجری در الیه

های کلت چوباس یلهوسبهشوند. گنبدهای بزرگ گلی یابد،  شکسته میهای بزرگ که با باال رفتن به سمت مرکز تقلیل میبه شکل یک سری لوله

هایی هستند که در سال پیش برگردند دارای گلدسته 1200رسد به در مصر که به نظر می شدهخرابشوند. بسیاری از گنبدهای سخت تحکیم می

شرو شویم. احتماالً گنبدهای پیاند. در اینجا ما متوجه نوع گنبد رونسانسی میپوشیده شده یترکوچکهای هایی قرار دارد که با قبهپنجره هاآن باالی

 . اندشدهاختهس . برخی از گنبدهای مصری مانند گنبد برونلش در فلورانس بین این دواندشدهگرفتهنیز از گنبدهای عربی از همین نوع  سنت مارک در و

  صحیح است.« 2». گزینه 21

 دهد؟قرار می موردبحثاین متن اساساً چه چیز را 

 های  گنبدی ( آرامگاه1

 ( مسجدهای اولیه 2

 ( گنبدهای قاهره 3

 ( سنت رومی در ساختن گنبدها4

  صحیح است.« 4». گزینه 22

 گردد؟به کدام گزینه برمی 1( در خط هاآن) "  their"کلمه 

 ها  ( عمارت4    ها ( درب3    ( مساجد    2  ها( ستون1
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  صحیح است.« 1». گزینه 23

 شوند؟کاری میکنده Vچه نوع گنبدهایی به شکل 

 ( گنبدهای آجری4    ( گنبدهای گِلی 3    ( گنبدهای فلزی   2  ( گنبدهای سنگی1

  صحیح است.« 2». گزینه 24 

 به چه معناست؟ 8( در خط  ruined)   " شدهخراب"کلمه 

 ( تغییر کرده    4      آزادشده( 3        شدهخراب (2  ( دکور شده 1

  صحیح است.« 3». گزینه 25

 های زیر صحیح است ؟از گزینه یککدام

 بود. قرارگرفته( گنبد برونلش در فلورانس عمیقاً توسط گنبدهای قاهره تحت تأثیر 1

 بود.  قرارگرفتههای گنبدی تحت تأثیر و نیز عمیقاً توسط آرامگاه( گنبدهای اولیه سنت مارک 2

 ( گنبدهای پیشرو در سنت مارک در ونیز احتماالً از تعدادی گنبد عرب الهام گرفته بود.3

 ( گنبد برونلش در فلورانس از گنبدهای اولیه سنت مارک در ونیز الهام گرفته بود.4

Slender (adj): نازک و باریک نحیف ،  

    - thin or narrow. 

    For example: a wine glass with a slender stem. 

Courtyard (n):  حیاط 

    - a space without a roof but enclosed by walls. 

    For example: they are playing in the courtyard. 

Dome (n):  گنبد 

    - a round roof with a circular base.  

    For example: the dome of st.paul,s cathedral is really beautiful. 

Intend to (v):  تمایل داشتن 

    - to have s.th as a fixed plan or purpose for s.b or s.th.  

    For example: the quize is intended to be lighthearted. 

Chevron (n):  تیر 

    - a bent line in the shape of V.  

    For example: It was carved into chevron patterns. 

Clay (n):  سفال 

- a stiff, sticky fine-grained earth, typically yellow, red, or bluish-gray. It can be molded when wet, and is 

dried and baked to make bricks, pottery, and ceramics. 

    For example: I like those clay tiles. 

Arabesque (adj):  اسلیمی 

    - an elaborate design of leaves , branches winding round each other.  

    For example: look at those arabesque pattern. 

Ornamentation (n):  آرایش 

    - things that add decoration to s.th.  

    For example: it is a plain façade without ornamentation . 

Plastering (n): کاری گچ  

    - to be covered with plaster . 

    For example: its form was obtained in plastering . 
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Diminish (v): شدن  ترکوچکو  تریکبار  

    - to become or make s.th smaller or less. 

    For example: his strength has diminished over the years. 

Timber (n):  چوب الوار 

    - wood prepared for use in building or carpentry.  

    For example: it’s a timber-framed house.  

Lantern (n): گلدسته 

    For example: mosques have 1 dome and 2 lanterns . 

Cupola (n): قبه 

    - small dome forming a roof or a part of a roof.   

    For example: look at that beautiful cupola.  

 3متن 

توده ساختمانی، تنظیمات فضایی، انتخاب رنگ و چه عواملی تصویر فضایی، اندازه، مقیاس و وزن  کند؟یک طراح چگونه فرم خود را انتخاب می

ای هکند؟ در دورهشود، پیروی میدهد؟ و بیشتر از همه، تا چه اندازه فرم از التزاماتی که به کاربرد مدنظر تحمیل میمصالح را تحت تأثیر قرار می

ر که اغلب بر پایه نگرش شخصی بود و تحت تأثی –ی بودند است، برخی بر پایه مالحظات تئوریک شدهداده سؤالهای متفاوتی به این مختلف پاسخ

جوهر سن قرار داشت. خطاب کردن این موضوعات کار نسبتاً سختی است زیرا سیر سریعی در تاریخ است و نیازمند دیدگاه تعدادی از معماران 

ریباً های زیادی نقش دارند. تقپیچیده است که در آن عاملگیری متفاوت است. خواهیم فهمید که فرم نهایی یک ساختمان نتیجه یک پروسه تصمیم

 20متر عرض و  2همه قبول دارند که فرم یک ساختمان بایستی با کاربرد موردنظر آن ساختمان کامالً هماهنگ باشد. زندگی کردن در اتاقی که 

م گویند که فرناخوشایند خواهد بود. حتی برخی از مردم میمتر طول دارد وحشتناک و اجبار برای کار در ساختمانی بدون هیچ نور طبیعی بسیار 

گیرد نیز نقش مهمی در انتخاب ، بافتی که ساختمان در آن قرار میحالینبااآید. شود، یعنی فرم به همراه عملکرد میکامالً با عملکرد مشخص می

های اقتصادی و قانونی و غیره همگی طرح را تحت تأثیر قرار های محل، زمان ساخت شرایط اجتماعی، مد و محدودیتکند. ویژگیفرم ایفا می

متفاوت است. یک ساختمان در چین با یک ساختمان در  شودیمشود با ساختمانی که در یک روستا بنا دهند. ساختمانی که در یک شهر بنا میمی

، یک ساختمان نباید تنها عملکردهای عالوهبهدهد. ت میبه دس یوسطقرونبلژیک متفاوت است؛ قرن بیست و یکم معماری متفاوتی از معماری 

ها به پیچیدگی رابطه بین عملکرد و فرم همه این .مربوط به کاربردش را انجام دهد؛ بلکه عملکردهای اقتصادی، فرهنگی و آب و هواشناختی نیز دارد

 افزاید.می

  صحیح است.« 4». گزینه 26

 دهد؟رار میق موردبحثاین متن اساساً چه چیز را 

 ها.( مالحظات تئوریکی در طراحی ساختمان1

 های مختلف جهان.ها در بخش( کاربرد مدنظر ساختمان2

 .دهداختمان را تحت تأثیر قرار می( فاکتورها و عواملی که انتخاب مصالح و رنگ در یک س3

 ها.( ارتباط پیچیده بین فرم و کاربرد در طراحی ساختمان4

  صحیح است.« 3». گزینه 27

 کند؟از موارد زیر فرم ساختمان را مشخص می یککدام، بر طبق متن

 ( زمان و عملکرد    4    ( عملکرد و بافت  3    ( تنها بافت     2  ( تنها عملکرد 1

  صحیح است.« 1». گزینه 28

 به چه معناست؟ 8در خط   "  sufficiently"کلمه 

   توجهقابل طوربه( 4    بزرگ   صورتبه( 3    ( تقریباً     2   کافی قدربه( 1
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  صحیح است.« 4». گزینه 29

 گردد؟به کدام گزینه برمی 14در خط   " one"کلمه 

 ( ساختمان    4       ( شهر3    ( طرح    2     روستا( 1

  صحیح است.« 1». گزینه 30

 از مالحظات عملکرد در متن زیر ذکر نشده است؟ یککدام

 شناختی   وهواآب( 4      ( فرهنگی3    ( اقتصادی    2    سیاسی( 1

   

Mass (n):  توده ، جرم 

    - the quantity of matter contained in a body.   

    For example: mass is an important term in physics.  
Spatial (adj): فضایی 

    - relating to space as a physical dimension.   

    For example: there are some excercises that develop the childs spatial awareness. 

Considerations (n):  مالحظات 

    - things that must be thought about or taken into account.   

    For example: time is an important consideration in this case. 

Sufficiently (adv):  کافی ،به اندازه  

    - enough    

    For example: she was not sufficiently careful. 

Climatology (n):  شناسییماقل  

    - the science or study of climate.   

    For example: I was really good at climatology at university. 

 

         دروس فنی ساختمان

 صحیح است.« 1». گزینه 31

 .رویی باید به نکات زیر توجه کنیمبرای تشخیص اعضای صفر نی

 شروط اعضای خنثی یا صفر نیرویی :

 .باشندل شده باشند، هر دو عضو خنثی میبه یک مفصل فاقد بارگذاری متص راستاهمعضو غیر  2( چنانچه 1

 

 

 

 

 ، عضو سوم صفر است.راستا باشد همآنباشد که دو عضو عضو متصل شده  3( اگر به یک مفصل 2

 

 

 

 .در راستای یکی از اعضا قرار گیرد، عضو دیگر صفر است. چنانچه نیرو باشد واردشدهدو عضو و یک نیرو  ( اگر به یک مفصل3
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 .باشدصفر نیرویی می  BC شویم که عضومتوجه می 1ؤال با دقت در نکته در این س

 64صفحه  آکادمی تخصصی معماری/ جزوه استاتیک معماری/ منبع:

 صحیح است.« 2». گزینه 32

 آوریم. گاهی را به دست میهای تکیهالعملابتدا عکس

 کنیم.بار گسترده را به بار متمرکز تبدیل می
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 73صفحه  آکادمی تخصصی معماری/ جزوه استاتیک معماری/ منبع:

 صحیح است.« 2». گزینه 33

 های اسکلتی کم ارتفاعسیستم

 صرفهبهمقرونهای کم ارتفاع نیز باشند، حتی برای ساختمان شدهیطراحاقتصادی  کهیدرصورتها از تیرهای ساده و ستون شدهیلتشکهای اسکلت

خواهند بود. هزینه سیستم اسکلتی اغلب شامل هزینه مصالح مصرفی، ساخت اعضاء و احداث سیستم است. هزینه اجرای چنین سیستمی شامل 

 کنندهمتصلو یا هماهنگی با تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و اجرای عناصر  ضدزنگد آتش کردن، پرداخت و اجرای برخی اقدامات ایمنی مانند ض

 باشد.اجزای پوششی ساختمان می

 یابد، بهتر است تعداد تیر و ها افزایش میابعاد دهانه کهیهنگامهزینه ساخت اعضای کوچک و بزرگ تا حدودی مشابه است. به همین دلیل 

محدودیت ارتفاع )ضخامت( سازه افقی، محدودیت تغییر شکل و ارتعاش و  ازجملهها با مالحظاتی ها را کاهش داد. در عمل، حدود دهانهتونس

شوند. برداری مانند تغییر شکل در ارتعاش سقف کنترل میآثار دوران بهره ازنظرهای بزرگ اغلب شود. دهانهتعیین می ونقلحملمحدودیت 

)و گشتاور تابعی از مجذور طول دهانه  (L)برش تابعی از طول دهانه  عمولطورمبه )L2  و تغییر شکل تابعی از طول دهانه به توان چهار( )L4  .است

توان دید که افزایش می یراحتبهشود. برابر شدن تغییر شکل می 16برابر شدن گشتاور و  4یعنی دو برابر کردن دهانه موجب دو برابر شدن برش، 

. دتواند حمل کند باید در نظر گرفته شوشود. همچنین حداکثر طول مصالحی که یک کامیون میدهانه موجب تأثیر شدید بر ضخامت سازه می

شوند مونتاژ جا میتر جابهکند، باید در محل کارگاه و با استفاده از قطعاتی که راحتمتر تجاوز می 18از  هاآنبزرگ را که طول  ازحدیشبهای دهانه

 کرد.
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 اتصاالت

باید با رعایت مسائل  هاآندر یک ساختمان هستند و استفاده از  ینهپرهزاتصاالت مهاربند و ممان گیر )اتصاالت خمشی یا صلب(، هر دو از اقالم 

تیرهای با ارتفاع زیاد توانایی بیشتری برای تحمل گشتاور زوج نیروهای فشاری و کششی دارند،  ازآنجاکهباشد. اما  صرفهبهمقروناقتصادی و کامالً 

 کنند.کاربرد اتصاالت صلب را توجیه می

 سایر مالحظات

و انبار قطعات را کاهش  ونقلحملهای اجرایی و هزینه ساخت، ، هزینه طراحی معماری، طراحی جزئیات، تهیه نقشهتکرارشوندهر و عناصر مدوال

 دهد.می

اقتصادی  ازلحاظای مطمئن و سازه ازلحاظ حلراهاست. هر دو  شدهدادهای از تیرریزی یک ساختمان تجاری کم ارتفاع در شکل زیر نشان نمونه

ه در ک طورهمانمحیطی ساخت بام با ساخت کف تفاوت دارد.  -هستند. همچنین معموالً به دلیل تفاوت بارگذاری و مالحظات اقلیمی صرفهبهمقرون

 بر روی طراحی سازه اثر  هاحلراهاز این  هرکدامشود. های مختلفی انجام میبرای هدایت آب باران در بام به روش یبندیبش، زیر شکل

 گذارد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخلوط ریگ و سنگ  
ماده  

بتن پر  

-گیر )گلبرش

های مشبک فوالدی  تیرچهمیخ( فوالدی

سیستم سقف  

 دال مسطح

ماده  

های  بتن پرکننده )با ضخامت

میخ(  گیر )گلبرش

زنبوری  تیر فوالدی النهفوالدی

 )مسطح(

سیستم سقف  

ای از  های مختلف برای ایجاد سطح شیبدار در طراحی نمونهروش 

aای از بتن مسلح بر  . شبکه

 روی کف بند فلزی سبک

bای از بتن مسلح بر  . شبکه

 روی کف بند فلزی سبک

 های مختلف تیرریزی برای طبقاتسیستم



 

36 
 

36 

    95آزمون 

w
w

w
.m

em
arico

.co
m

 

ستفاده از شود. اکند، ساخته میمیخ( و بتن پرکننده که مانند یک دال مرکب عمل می)گل یربرش گها اغلب با استفاده از روی تیرچه قرارگرفتهکف 

 طوربهرا  یازموردنمرکب عمل کند و سطح مقطع فوالد  صورتبههای فوالدی تواند با تیرها و یا تیرچهو مقاطع فوالدی می یرهاگبرشبتن روی 

پوزیت های کامهزینه نصب اضافی است. طرح صرفبهیک مقطع مرکب نیاز  صورتبهگیری کاهش دهد. البته برای حصول اطمینان از رفتار تیر چشم

 شود.ها استفاده میهای بزرگراهی پلهای فوالدی و نیز سازهدر ساخت ساختمان طورمعمولبه

ن تشکیل یافته، بتن در مقایسه با فوالد، ضد حریق و عایق صوتی است میزان ارتعاشات بت -در یک سیستم سازه کف که از تیرهای مرکب فوالد

وی توان با اسپری کردن بر رگیرد. میکمتری دارد. حفاظت از فوالد در برابر آتش اغلب با ایجاد الیه محافظی از اندود سیمان یا تخته گچی انجام می

ای فوالدی را در برابر آتش ضد حریق کرد. در مواردی که تنها یک ساعت مقاومت در برابر آتش الزم تیرهای فوالدی و سازه فوالدی کف یا بام اعض

 استفاده کرد. متریلیم 89 باضخامتتوان از بتن استاندارد است، می

 65-67های فوالدی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران/ فصل چهارم/ صفحه گالبچی، محمود/ ساختمان منبع:

 صحیح است.« 4»گزینه  .34

)مرکز سطح(  Cباشد. که در این مقطع محورها از نقطه گشتاور اول سطح )ممان استاتیک( نسبت به محورهای گذرنده از مرکز سطح صفر می

 باشد.گذرند که گشتاور اول سطح صفر میمی

 108صفحه  آکادمی تخصصی معماری/ جزوه استاتیک معماری/ منبع:

 صحیح است.« 2». گزینه 35

 تیرهای یکسره )ممتد(

مش و اند. روابط مربوط به برش، خقابل طراحی یراحتبهایستایی معین و  ازنظرگیرند، های ساده که تحت اثر نیروی قائم قرار میگاهتیرهایی با تکیه

متمرکز در  بار یکرا برای  و  V , Mتوان روابط تواند حتی برای ترکیبی از بارهای متمرکز و گسترده استفاده شود. یعنی میتغییر شکل می

ای دو نوع بر آمدهدستبهرا به دست آورد و آنگاه این روابط را برای بارگذاری دیگری به کاربرد و مقادیر  موردنظرای از تیر استفاده کرد و مقادیر نقطه

. باید به خاطر داشت که در بارگذاری کاربردارگذاری نامتقارن نیز به توان در بکرد. این قاعده را می بار متفاوت در هر نقطه از تیر را باهم جمع

مقادیر ماکزیمم هر یک از بارها باهم، مقداری بیش از ماکزیمم حقیقی به دست  کردنجمعشوند و نامتقارن، مقادیر ماکزیمم در یک نقطه واقع نمی

های حداکثر ضریب اطمینان را افزایش جمع تغییر شکل بر اساسدهد. این روش شاید در پیدا کردن تغییر شکل ماکزیمم تیرها و کنترل تیر می

به را  هدهد، اما در مورد پیدا کردن مقدار دقیق گشتاور ماکزیمم باید محل واقعی وقوع حداکثر گشتاور را تعیین نمود و مقدار گشتاور در آن نقطمی

Fvی توان از نمودار تنش برشی استفاده کرد و سطح زیر نمودار برش تا نقطهدست آورد. همچنین می 0  را که برابر مقدار گشتاور ماکزیمم است

 به دست آورد.

 

 

 

 

 

 

 

است. در این نمودارها  شدهارائههای طراحی نامههای استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه و آیینبرای طراحی تیرها نمودارهای متعددی در کتاب

است. این مراجع شامل انواع تیرهای  شدهارائهها، برش، خمش و تغییر شکل در هر نقطه از تیر گاهالعمل تکیههایی برای محاسبه مقادیر عکسفرمول

اه گترین انواع تیرهای نامعین است. این نوع تیر بر روی سه تکیهشوند. تیر ممتد یکی از معمولها و انواع تیرهای نامعین نیز میمعین، انواع بارگذاری

مقادیر ماکزیمم برش، خمش و تغییر شکل  کهیدرصورت کند.یابد و برای حل آن معادالت تعادل استاتیکی کفایت نمییا بیشتر از آن امتداد می

 هایهای تیر ممتد در ساختمانتوان تیر ممتد را تحلیل و طراحی کرد. از نمونهآید که به کمک آن میمحاسبه شود، معادالت جدیدی به دست می

گرفت که در بسیاری از موارد شامل دو تیری باشد که در دو ها را در نظر های متعدد بر ردیفی از ستونگاهتوان تیرهای اصلی با تکیهفوالدی می

 کنند.و تیرهای فرعی از دو طرف بر این تیرهای اصلی تکیه می قرارگرفتهها )با اتصاالت خورجینی( طرف ستون

 مع کرد.طور جداگانه برای هر بار گذاری تعیین کرد و نتایج را با هم جتوان بهگشتاور حداکثر را می
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 توان با طراحی تیرهای ممتد، از مصالحدهند، میممتد و اینکه چگونه گشتاور خمشی و تغییر شکل را کاهش میبا دانستن چگونگی رفتار تیرهای 

اور گاه میانی گشتاز تیر در مجاورت تکیه دونقطهشود که در حداکثر استفاده را نمود. با توجه به نمودار گشتاور خمشی در تیرهای ممتد دیده می

 مقاوم در برابر خمش نیست. در یک تیر ممتد سه ینهپرهزچه اتصاالت در این نقاط قرار گیرند، نیازی به ایجاد اتصاالت خمشی برابر صفر است. چنان

های ساده در گاهی وسط و قرار دادن یک تیر با تکیههای گشتاور خمشی صفر در دهانههای کناری در محلدهانه با ایجاد دو طره متصل به دهانه

یچیده ی پتر کرد. با این روش بدون درگیر شدن با معادالت پیچیده ریاضی، مقاومت استاتیکی یک سازهتر و سادهان سازه را سبکتومی هاآنمیان 

ری تتواند از پروفیل کوچکی میانی مییابد، زیرا تیر ساده در دهانهاست. در این سیستم ابعاد مقطع تیر در دهانه میانی کاهش می یجادشدهاعمالً 

تواند محل عبور تأسیسات شود، میی میانی در سقف ایجاد میتر بودن تیر دهانهخاب شود. از طرف دیگر اختالف ارتفاعی که به دلیل کوچکانت

 کابل در ضخامت سقف پنهان شوند. هاییاسینیها مکانیکی و الکتریکی ساختمان باشد و اجزای تأسیساتی مانند لوله

 

 

 

 

 

 

 ها:ینهگزبررسی 

حذف  3و  1ه بنابراین گزینتواند گیردار باشد ، گاه نمیکه خمش در دو انتهای تیر صفر شده پس تکیهیناکنیم ، به دلیل اول به دو سر تیر توجه می

تنها  2شود و گزینه نیز حذف می 4شویم که تنها بار گسترده بر روی تیر وجود دارد پس گزینه شوند. و به دلیل منحنی بودن نمودار متوجه میمی

 باشد .گزینه درست می

 83 -84فصل پنجم/ صفحه های فوالدی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران/ گالبچی، محمود/ ساختمان منبع:

 صحیح است.« 1». گزینه 36

 های مرکبپی

را با یکدیگر ادغام کرده و یک پی  هاآنهای تر است که پیی کم از یکدیگر قرار دارند، در بسیاری از موارد مناسبدو ستون در فاصله کهیهنگام

ختالف و از ا واردشدهاز مرکز ثقل عبور کند تا فشار یکنواختی به زیر پی  منتجهای پی باید طوری انتخاب شود، که بار مرکب تشکیل داد. اندازه

 یندبرآر اگ کهینحوبهشود، مشابه است، ای که توسط هر ستون تحمل میها نسبت بار مرده به بار زندهنشست جلوگیری شود. در بیشتر ساختمان

واهد خ گونهینهمهمان نحو یا با تقریب بسیار کم برای حالت حدی نهایی نیز  نیروها از مرکز ثقل بارهای حالت حدی خدمت پذیری عبور کند، به

ده دیشکل طور که در ی افقی پی همانتوان یک فشار یکنواخت در زیر پی برای هر دو حالت حدی، در نظر گرفت. هندسهبود. در چنین مواردی می

 صورتبه هاآنهای در طول هاآنو قطع  یفوالد بندجزییات  ازنظرای ذوزنقهمستطیل یا ذوزنقه باشد. اجرای پی  صورتبهشود، ممکن است می

هایی برای طول پی وجود داشته باشد. دو ستون و محدودیت یدربارهاشود که اختالف زیادی تر است و هنگامی از آن استفاده میمختلف، مشکل

شود. معکوس طرح می Tیک مقطع  عنوانبهپی  کهیطوربهشود. قرار داده میجویی در بتن، تیری بین دو ستون گاهی برای تقویت پی یا صرفه

ا ههایی از پی که بعد از ستونهای پی به عوامل مختلفی وابسته است. اگر طول آن زیاد باشد، گشتاورهای خمشی بزرگی در قسمتنسبت اندازه

ها بوده و عرض بیشتر پی موجب به وجود آمدن ی بین ستوناور بزرگی در فاصلهیک پی کوتاه دارای گشت کهیدرحالآید، ، به وجود میدارندادامه

 کنند.گشتاور خمشی را منتقل نمیانواع مختلف اتصاالتی که 

 شود.های تیر از اعضای مجاور تنها نیروی برشی از طریق جان منتقل میبه دلیل جدا بودن بال

 نمودار بارگذاری نمودار برش نمودار گشتاور خمشی

 تیر ممتد 
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به وجود نیامده و عمق کافی را برای پیوستگی  ازاندازهیشبهای برشی شود. ضخامت پی باید طوری باشد که تنشتری میگشتاورهای عرضی بزرگ

 ها موجود باشد.مهاری میلگردهای اتصال ستون

 

 

 

 

 

 

 

کند، که در جهات های اروپایی مشخص نشده، ولی پی پهن مشابه یک دال ضخیم عمل مینامهها در آیینپی گونهینامقطع بحرانی برای برش در 

از سطح ستون در نظر گرفته  d 5/1تواند در فاصله های منفرد میبرش مشابه پیطولی و عرضی تحت خمش قرار دارد و مقطع بحرانی برای کنترل 

کند. در این موارد مقطع بحرانی جهت برش را باید در کنار پی نازک است، بیشتر شبیه یک تیر با خمش در جهت طولی عمل می کهیوقتشود. 

 ستون در نظر گرفت.

 317 -318بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران/ فصل نهم/ صفحه های گالبچی، محمود/ طراحی ساختمان منبع:

 صحیح است.« 3». گزینه 37

 ایمعیارهای انتخاب یک سیستم سازه

 وسعت پروژه

 شود، دارای اهمیت بسیاری است. بدیهی است سالنی برای بازیزه پوشش داده میای سطح اشغال عملکردی که توسط سادر انتخاب سیستم سازه

اش توان با سطح اشغال ضمنیها را میاند، نیاز دارد. هر نوع از سازهنفر که در حال ورزش 12فوتسال به سطح اشغالی کامالً متفاوت از فضایی برای 

  پیوند داد و تلفیق کرد. 

 دهانه

ا )دهانه( هگاهی میان این تکیهیل کنند. فاصلههای عمودی تحمگاهی حداقلی را میان تکیهممکن است عملکرد ساختمان و سایر نکات طراحی فاصله

 ای دارد.نقش اساسی در انتخاب سیستم سازه

 شناسیزیبایی

کنند. میزان و ای ابراز میشناسی ویژهیباییزهای های اصلی نیز پیامکنند. هر نوع از سازههایی صادر میها با پوشش و نمای خود پیامساختمان

 معمار ساختمان است، مطابقت داشته باشد. موردنظرهایی که باید با پیامای چگونگی بیان سازه

 هزینه

 ییاز، هزینهموردنهای ی ساخت را تحت تأثیر قرار خواهد داد. میزان و نوع تخصصی اولیهدر یک ساختمان، هزینه مورداستفادهمیزان و نوع مصالح 

ر تترند، ارزانهایی که به نسبت نوآورانههای متداول، اغلب و نه همیشه، از سازههای سازهستمسازه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. طراحی و ساخت سی

ند ها خواهو خاص، تأثیری معکوس بر هزینه فردمنحصربهکه جزئیات یدرحالنیز اغلب هزینه را کاهش خواهد داد.  تکرارشوندهای است. جزئیات سازه

 .قراردادها مدنظر ساختمان شامل نگهداری، تعمیر، جایگزینی و برچیدن سازه را نیز باید در ارزیابی هزینهداشت. مالحظات هزینه در طول عمر 

 قابلیت ساخت

بستگی  ای انتخابیمستقیم به نوع سیستم سازه طوربهشود. این مسئله اغلب قسمتی از سازه در کارخانه و قسمتی از آن در محل ساختمان ساخته می

توانند در عمل هایی که نمیی ساخت را باید مدنظر داشت. طراحی سازهدر میزان دسترسی محلی به تجهیزات، کارگر ماهر و تجربه دارد. محدودیت

 اجرا شوند، طراحی نیست، بلکه فقط یک سراب است.

 ایمنی

برداری از ساختمان و حتی استفاده یا بهره ای مقدم بر همه امور است. امنیت شامل امنیت حین ساخت، در زمانها، امنیت مسئلهدر اغلب سازه

 هنگام گسیختگی یا تخریب و انهدام آن است.

 شوندو برآیند نیروها بر هم منطبق می مرکز ثقل مقطع

 پی مستطیلی ایپی ذوزنقه
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 ی مجددقابلیت استفاده

ی مجدد از سازه و بازیافت مصالح آن موضوعی بسیار زیست، استفادهیطمحی امروز از موضوع پایداری در طراحی و اهتمام به حفظ با آگاهی جامعه

ی مستقیم از سازه یا استفاده از اجزای آن با اعمال تغییرات باشد. موضوع بازیافت مصالح یا استفاده صورتبهتواند مجدد میی مهم است. استفاده

 انکاری خواهد داشت.یرقابلغای تأثیر ی مجدد از کل سازه یا اجزای آن در انتخاب سیستم سازهاستفاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هاینهگزبررسی 

 . دهندهایی کوچک را پوشش میشوند پس دهانهدارای رفتار خمشی بوده و دچار خمش میهایی با عملکرد تیر سازه

 به علت رفتار خالص فشاری 3گزینه . پس پوشانندیماز قوس را  ترکوچکاز تیر و  تربزرگی هادهانهرفتاری بین قوس و تیر دارد پس  4گزینه 

  .کنندی را تحمل میتربزرگی هادهانه

 41-42های ساختمانی / فصل اول/ صفحه ، کتایون؛ گالبچی، محمدرضا / سیستمزاده یتقگالبچی، محمود؛  منبع:

  صحیح است .« 2». گزینه 38

 ی محدب تبدیل کرد.هاپالنرا به  هاآنتوان با درز انقطاع یمو نماهای مقعر در محل اتصال و شکستگی تمرکز تنش بسیاری وجود دارد که  هاپالن

 بلند در برابر زلزله  یهاساختمانایمنی 

 توان برخوردار از رفتار مناسب در برابر زلزله دانست که دارای شرایط زیر باشد :یمساختمانی را 

 ( ساده بودن در پالن و ارتفاع 1

 ی ساده هاپالنی نامنظم به هاپالن( تقسیم شدن 2

 ( نزدیک بودن ابعاد پالن در ارتفاع 3

 ییر ناگهانی ابعاد پالن در ارتفاع تغعدم( 4

 ( متقارن بودن پالن 5

 ( دارا بودن تقارن و توازن مکانیکی 6

 ( سبک بودن ساختمان 7

 ( توزیع متناسب جرم در ارتفاع 8

 ینه در ساختمان قر یرغ( عدم وجود اجزای 9

  در ساختمانی بزرگ هاطره( عدم وجود 10

 ی پالن اسازه( مناسب بودن تراکم 11

 ی قائماسازه( هم امتداد بودن اعضای 12

 ( استقرار عناصر مقاوم در برابر نیروهای جانبی در محیط پالن 13

 ییر ناگهانی سختی عناصر قائم تغعدم( 14

 ( عدم وجود طبقه یا طبقات نرم 15

 ی محدودی از پالن هاقسمتناصر و اجزای مقاوم در برابر زلزله در ( عدم تجمع ع16

 ای مناسبهای سازهانتخاب دهانه

 های ساده و پیچیده در پالن  فرم
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 ( استقرار برج پله و آسانسور در محل مناسب 17

 ( وجود پیوستگی در پی 18

 ( استقرار پی در عمق مناسب 19

 ی اسازه یرغ( تعیین وضعیت عناصر 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   355 -360/ صفحه هفتم / فصل  ی بلندهاساختمانگالبچی، محمود؛ گالبچی، محمدرضا / مبانی طراحی  منبع:

 صحیح است.« 3». گزینه 39

ی بارها برخوردار است. ی اجرای سازه دایاگرید مشابه قاب خمشی معمولی است اما نسبت به آن از توانایی بیشتری در توزیع دوبارهایده و نحوه

اینکه  یجاهبای اولیه دارای مشکالتی از قبیل ایجاد لنگی برش در سازه بود که طی آن باشد. سیستم لولهای میسیستم لوله ییافتهتکاملدایاگرید 

ن برایشود؛ بناهای ناشی از برش ایجاد میها تغییر شکلهای قاب در تحمل بار جانبی در کشش و فشار محوری مستقیم باشند، در قابتیر و ستون

 یابد. در این سیستم، لوله از عناصر موربای اثرات لنگی برش کاهش میهای لولهآید. با تقویت جانبی سیستمها و تیرها خمش به وجود میدر ستون

، زیرا این سیستم توانایی تحمل نیروهای شدهحذفهای مرسوم در نما شود و تقریباً تمامی ستوننزدیک به هم بدون هیچ ستون قائمی ساخته می

های معمول را بر ها در سازههمزمان نقش تیرها و ستون Vو  K ،Xثقلی را به همان خوبی نیروهای جانبی دارد.. اعضای مورب به اشکال مختلف 

، ها و اعضای مورب، یکی شدن ستونیگردعبارتبهند. سازتر میرا در برابر بارهای جانبی سخت کنند و سازه، تمام بارهای وزن را تحمل میدارندعهده

گیرد. می شکل یبعدسهای ای یکپارچه و صلب با عملکرد سازهپوسته یجهدرنتشود؛ یکسان بودن مسیر انتقال نیروهای عمودی و افقی را سبب می

 تیرهای افقی ییلهوسبههد شد. عناصر مورب ممکن است ها در اعضای ستون مانند نیز موجب کاهش طول و باال رفتن ایستایی اعضا خواوجود گره

ه کمربندی افقی ها بی مثلثی و باال بردن میزان استقامت سازه از طریق اتصال گرهتقویت سازه منظوربهبه یکدیگر متصل شوند. استفاده از این عناصر 

جود دارد: فوالد، چوب، و بتن مسلح. فوالد، به دلیل ویژگی مقاومت باال های مختلفی از مصالح وی دایاگرید، گزینهگیرد. برای ساخت سازهصورت می

توان استفاده کرد. از طرف دیگر به طبقه می 100هایی تا ترین مصالح برای ساخت دایاگرید است و از آن در ساختماندر برابر کشش و فشار، رایج

هایی کامالً متفاوت از الگوی هندسی شود، فرمحتی غیرعادی برای معماران فراهم میهای آزاد و باالی بتن مسلح، امکان طراحی فرم مهرومومتدلیل 

های فوالد با بتن که از مزیت پرشدهای فوالدی طبقه نیز وجود دارد. اعضای لوله 60های بتنی امکان اجرا تا های شبکه مورب فوالدی. در سیستمسازه

 ای بسیار مناسب هستند.عضای این سیستم سازهبرند، برای ابهره می زمانهم طوربهو بتن 

 

 

 

 های ساده و پیچیده در نمافرم
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 از: اندعبارتهای دایاگرید برخی مزیت

شود. اگرچه پالن طبقه از ستون عاری است، اما ای سبب آزادی در پالن ساختمان بلند میعاری از ستون بودن فضاهای داخلی: این سیستم سازه

ند شود، تنها باید بارهای ثقلی را تحمل ک کاربردهبهی دایاگرید ی خدماتی در یک سازههسته نیست. باید توجه کرد وقتی چنینینای خدماتی هسته

 باشد.بیشتر پالن طبقه عاری از هرگونه ستونی می یجهدرنتاست.  ییجاجابهقابلو بنابراین 

 مقاومت بسیار در برابر نیروهای جانبی؛

 رفتار اعضا؛سازی بهینه یجهدرنتهای پیرامونی و حذف ستون

 دارا بودن فرم ساده و صلبیت ذاتی فرم؛

 های آزاد با استفاده از اشکال مثلثی، در مقایسه با فراهم آمدن امکان خلق فرم

 های متداول؛سیستم

 آزادی یجهدرنتی سازه از فرم بنا و ی سازه و تبعیت هندسهتبعیت فرم از هندسه

 های طراحی؛ایده

 ی(؛ی خدماتهسته یاستثنابهی بیرونی )ی یکپارچهی کف از پوستهاستقالل سازه

 ؛ی نصب کف طبقات به اجزای سازهابعاد کوچک صفحه

تر شدن ردپای سازه در داخل ورود نور طبیعی بیشتر به درون فضا به سبب کم

 ساختمان؛

 نسبت به موارد مشابه؛درصدی در فوالد مصرفی سازه  20کاهش 

 ؛وسازساختهای آسان روش

 ای؛ی کامل از مصالح سازهاستفاده

 ای و ممتد و بدون انقطاع بودن مسیر انتقال نیرو؛یکپارچگی سیستم سازه

 یاگونهبهای، عناصر اضافی برای باال بردن ضریب اطمینان سیستم سازه دربرداشتن

یز قادر است بارها را دوباره میان سایر اعضاء که سیستم پس از خرابی یکی از اعضاء ن

 رسد؛می ای به حداقلای خطر گسیختگی سازهتوزیع کند. در این سیستم سازه

پذیری سازه از سازی دیجیتالی و افزایش میزان انعطافامکان طراحی از طریق مدل

 ای؛رایانه وتحلیلیهتجزطریق 

های بلند در و متداول ساختمان مورداستفادههای گیری از اغلب پوششامکان بهره

 این سیستم؛

 ها.امکان ایجاد تنوع هندسی در گره

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از معایب این سیستم می

 های ساخت دایاگرید؛ی کافی در روشنبود تجربه

 ؛ی اجراهاافزایش هزینه یجهدرنتنیاز به مهارت و دقت در طراحی و نصب اتصاالت و اعضا و 

 های مشابه؛های بتنی نسبت به نمونهتر شدن زمان اجرا در سازهطوالنی

 ی طرح، وجود این سیستم نوعی مشکل تلقی شود؛ی دایاگرید بر ظاهر ساختمان، که ممکن است بسته به مفهوم و ایدهغلبه

 ها؛سازه گونهیناهای دشوار بودن طراحی پنجره

 ی دایاگرید.احی نادرست سازهعدم زیبایی و تناسب در صورت طر

دیگری با همان نسبت عرض به ارتفاع،  یهاخراشآسمانهای دایاگرید است. این سیستم در مقایسه با ای شکل فوالدی از انواع سازهسیستم لوله

ای ستم سازهتوان با سیدایاگرید را می گیری خاصی دارد.ای، به لحاظ بصری نیز چشمهای سازهکند و عالوه بر ویژگیزیربنای مفید بیشتری تأمین می

ور واژگونی طراحی شود، در کاهش گشتا یدرستبهبیرونی چنانچه  یکنندهیلتکمی بیرونی مقایسه کرد. سازه یکنندهیلتکمی رایج دیگر یعنی سازه

ی های خارجی سبب افزایش صلبیت برشرشی و ستونی بکند، اما افزایش بازوهای خرپایی بین هستهو تغییر مکان جانبی ساختمان پربازده عمل می

بیرونی، دایاگرید نیاز به هسته با صلبیت برشی زیاد ندارد، زیرا برش  یکنندهیلتکمی هایی که از سازه. بنابراین ساختماندشوجانبی هسته نمی

 ای شکل فوالدیهایی از سیستم اللهنمونه 
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ای ستهتوانند با استفاده از هبلند با سیستم دایاگرید می های بسیارساختمان حالینبااتواند توسط دایاگریدهای پیرامون ساختمان تحمل شود، می

 مجزا قوی و صلب شده و سیستمی مشابه لوله در لوله به وجود آورند.

 194 -197/ صفحه سومهای بلند/ فصل مبانی طراحی ساختمان / گالبچی، محمود؛ گالبچی، محمدرضا منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 40

ها باید با یکدیگر قابی را شکل دهند یک ساختمان ساده، تعدادی از این سازه حمل باربرای 

ستون یا دیوارهای باربر هدایت کرده و  را بهکه بار ساختمان روی آن قرار گیرد و آن 

 هایی طراحیباید سازه عالوهبهباالخره این بار عمودی را از راه پی به زمین منتقل کنند. 

کرد که کل بنا را در مقابل نیروهای جانبی باد، زلزله و کمانش اعضای فشاری، که موجب 

وجود دارد   راهسهسازی جانبی شود، محافظت کند. برای مقاومفروریختن ساختمان می

آن است که اتصاالت بین ستون و تیر از نوع صلب )گیردار( باشد. این روش در  راهیک

ر تهای دارای اسکلت بتنی ساده و اقتصادی است. در اسکلت فلزی کمی مشکلساختمان

در اسکلت چوبی  کهیدرحالها به هم جوش داده شوند. است و اغلب نیاز است که اتصال

 ها بسیار مشکل است.ایجاد اتصال صلب مطمئن در انتهای چوب

های مختلف به قطری به شکل دیگر برای مقاومت جانبی اضافه کردن مهاربندی راهیک

سوم مشابه مهاربندی  حلراهکنند. های سازه است، که خرپاهای عمودی ایجاد میقاب

ی چندالیه یا بتن توانند از جنس فلز، تختهمی قطری، استفاده از دیوارهای برشی است، که

 یسادگبهدو روند. مهاربندی قطری و دیوار برشی، هر مهاربندی به کار می یجابهباشند و 

شوند. همچنین دیوارهایی با ، استفاده میاندشدهساختههایی که با مصالح معمولی در قاب

لح اگر با میلگردهای فلزی مس خصوصبهتوانند دیوار برشی خوبی باشند، مصالح بنایی می

  شوند.

 
 

 300-301فصل هفدهم/ صفحه / کنندچگونه عمل می هاساختمانزاده، کتایون )مترجمان(/ گالبچی، محمود؛ تقیآلن، ادوارد/  منبع:

  صحیح است.« 2». گزینه 41

  )تاژ( چهار بخشتاق 

شود. این این تاق از برخورد دو تاق آهنگ با افراز برابر، در دو راستای عمود برهم درست می

اشکوب )طبقه( دیگری افزود. توان روی آن شود و میتاق معموالً روی فضای مربع زده می

ک ی یاندازهبهمعموالً »گیرد ی چهاربخشی باالتر از آهنگ قرار میبرای اجرای این تاق تیزه

نند کتا در مقابل نیروها مقاومت کند. شابلونی را هم که برای اجرای این تاق استفاده می« آجر

ی چهاربخشی س از برخورد تیزهکنند، این نوع چفد پاز تیزه یک یا دو آجر باالتر اجرا می

ی آهنگ باالتر است تا بتواند در مقابل نیروهای رانشی مقاوم یک یا دو آجر از تیزه یاندازهبه

یابند و در اقطار زمینه یکدیگر را قطع باشد. آجرهای چفد باربر از چهار طرف ادامه می

 کنند.می

 گچی راهنما است، یک قالب به قطرهای برای اجرای این تاق نیاز به تویزه یطورکلبه 

 و  گیرندیبرمشود و سپس دو طرف قالب را با آجر در ی کار ساخته و کارگذاری میزمینه 

شود، البته در مواردی کنند، بدین ترتیب تاق کامل میرا پر می هاآنی گذارند و فاصلهدارند و در دو سوی دیگر کار میقالب را برمی ازآنپس

مال . قسمت حشودگیری میایالمی صورت گیرد و یا از مصالح سنگی استفاده شود از قالب دبه نیز بهره صورتبهانی که آجرچینی زم خصوصبه

ای از چفدهای مجموعه ییلهوسبهاست. بارهای وارده کالً  شدهیلتشکشوند، از چهار تویزه و چهار تَرک که از داخل تاق دیده می چهار بخشهای تاق

 طرحی از تاق چهاربخش
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شود. همچنین به هنگام اجرای این تاق، محل ایوارگاه )شانه تاق بین دو گاه منتقل میسازند به چهار نقطه یا تکیهها را میچسبیده که تَرک به هم

اش، یلکرد ایستایشود. یکی از محسنات این تاق، عالوه بر عمها برداشته میو پس از اتمام کار چوب یزدفرونربندند تا به هنگام اجرا، تاق دهانه( را می

های آن را در شود که نمونههای مساجد استفاده میقابلیت گسترش آن در طول محورهای هندسی مختلف است. از این تاق، معموالً در شبستان

های عداد ترکتواند در تتوان مشاهده کرد. الزم به ذکر است که این تاق میمسجد جامع اصفهان، مسجد جامع شیراز و مسجد جامع اردستان می

را  چهار بخشی اجرای تاق است. زیباترین نمونه اجراشدههشت ترک  صورتبه( که جامتربتبیشتری نیز اجرا شود، همچون مزار شیخ احمد جام )

 های مسجد جامع ورامین و شبستان زمستانی مسجد جامع اصفهان مشاهده کرد.توان در رواقمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 120-122/ فصل چهارم/ صفحه شناسی معماری ایرانگالبچی، محمود؛ جوانی دیزجی، آیدین/ فن منبع:

 صحیح است.« 1». گزینه 42

 یبعدسههای سازه

واع رفتار و اساسی ان ی کلیقاعده یبعدسههای باشند. در سازه یبعدسهتوانند دوبعدی یا های شبیه تیر، شبیه خرپا، شبیه قاب و زنجیرواره میسازه

توان این ای هنوز کاربردی است. در این حالت سازه گشتاورهای خمشی و نیروهای برشی سراسری را در دو جهت دارد. به شکل شماتیک میسازه

 ها نشان داد.گاه در گوشهطرح را در یک سازه با پالن مستطیل و دارای تکیه

 

 

 

 

 

 

 

توان برای پوشش یک پالن هاست. انواع مختلف سازه را میای مشابه دالاده شد. الگوی اصلی رفتار سازههای سقف شرح داین حالت برای دال

 .کاربردهاست، به هایی در گوشهگاهمستطیل شکل که دارای تکیه

 سطوحE و Dهای شوند. سازه، سیستم کابلی یک شبکه کابل و یک سطح منحنی پوسته یا طاق نامیده میفضا کاری ی اغلب سازهبعدسهخرپای 

 های متفاوت و در صورت اجتناب از گشتاور خمشی و نیروی برشی، دارای شکل متفاوت خواهند بود.کششی هستند، که در صورت بارگذاری

 جزئیات اجرای تاق چهاربخش
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شی خمشی و نیروهای بر ی گشتاوریلهوسبهکند. دال سقف مانند یک تیر در برابر بار وارده عملکرد هر نوع سازه از نوع دوبعدی آن سازه متابعت می

ی یلهوسبهنیروهای محوری در اعضای منفرد، در برابر نیروهای کششی و فشاری  ییلهوسبهدر برابر بار وارده  فضا کاری کند. سازهداخلی مقاومت می

ی محوری به همراه گشتاورهای ی نیروهابعدسهکند. قاب ی اعضای قطری مقاومت مییلهوسبهاعضای فوقانی و تحتانی و در برابر خمش و برش 

ی کابل فقط نیروهای محوری از نوع کششی دارد و شکل سازه با تغییر بارگذاری، تغییر خمشی و نیروهای برشی را در اتصاالت صلب دارد. شبکه

ی فشاری ی نیروهایلهوسبهشکل زنجیرواره باشد، در برابر بار وارده فقط که پوسته یکیدرصورتی کابلی وارونه است. کند. پوسته یک شبکهمی

ی کابلی و پوسته باید بتوانند در برابر نیروهای افقی مانند نیروهای عمودی های شبکهگاههای کششی دوبعدی، تکیهشود. مانند سازهمقاومت می

 مقاومت کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 290-292صفحه / هفتم/ فصل سازه برای معمارانمبانی  ( /، کتایون )مترجمانزاده یتق؛ محمود ،میالئیس، مالکوم / گالبچی منبع:

 صحیح است.« 3». گزینه 43

شود. دو دهانه کناری با دهانه را شامل می 3جهت،  2است. این سازه در  اجراشدهبسیار  باظرافتنمایان و  طوربهی فوالدی با تمام جزئیات این سازه

است. خرپای کالهی  اجراشده Xطبقه یک مهاربندی  4به ازای هر  یگردعبارتبهاست.  اجراشدهطبقه  4که در هر  اندمهارشدهشکل  Xمهاربندی 

 اند.کاهش داده سومیکطبقه، حداکثر تغییر مکان جانبی را به  4به ارتفاع  هرکدامو خرپای کمربندی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 166/ صفحه سومهای بلند/ فصل مبانی طراحی ساختمان /گالبچی، محمود؛ گالبچی، محمدرضا منبع:

 

 

 

 

 دال مسطح سازه فضاکار

   بکه کابلش

 تاق

 هتل المپیک، بارسلون، اسپانیا تصویر سه بعدی سازه 
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 صحیح است.« 4». گزینه 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 98ای برای معماران / فصل پنجم / صفحه نیا، احسان )مترجمان( / طراحی لرزه؛ سروشچارلسون، اندرو / گالبچی، محمودمنبع: 

 صحیح است.« 1». گزینه 45

طراحی کرد که توانایی انتقال نیروهای برشی و محوری را از هر عضو به عضو دیگر داشته باشند.  یاگونهبهبتنی را باید  یساختهیشپاتصاالت اعضای 

 رود تا این اتصاالت مانند مفصل کامل عمل کنند.انتظار می در حقیقت

ر مقاطع یباورناپذخته در سالیان اخیر موجب شده تا بتوان به شکلی ساهای پیشدر ساخت پانل پر مقاومتهای گیری از بتنناگفته نماند که بهره

 د.با فوالد نگاه کر رقابتقابلای ها را از سر راه معماران برداشت و به بتن، به چشم مادهبتنی را الغرتر از پیش طراحی نمود و بسیاری از محدودیت

 

 

 

 

 

 

 

 166/ صفحه مچهار/ فصل جزئیات ارتقاء دهنده معماری /احسان، نیاسروشگالبچی، محمود؛  منبع:

 صحیح است.« 2». گزینه 46

 هاتغییر شکل در طره

یر باشد. تمصالح، محل بارگذاری و شکل مقطع عرضی تیر میها درست همانند تیرهای ساده تحت تأثیر طول، ارتفاع و عرض، تغییر شکل در طره

 نماید.گاه ساده رفتار میای دقیقاً مانند نیمه یک تیر معکوس با تکیهطره

 مقایسه بین قاب خمشی تحت تاثیر بار افقی و قابی

 کند.که صرفاً نیروهای ثقلی را تحمل می

 که به مثابه اتصال کامل مفصلی عمل می کنند. ساخته نمونه هایی از اتصاالت مناسب در مقاطع بتنی پیش



 

46 
 

46 

    95آزمون 

w
w

w
.m

em
arico

.co
m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99/ فصل هشتم/ صفحه  هامور، فولر/ گالبچی، محمود )مترجم(/ درک رفتار سازه منبع:

 صحیح است.« 1». گزینه 47

 ی ورق تاشدهگنبدهای چند سطحی متشکل از سازه

 ای که در طراحیی مهم سازههایی از الماس است، ساخت. مسئلهتوان با تعدادی از سطوح که شبیه بخششکل گنبدی را میهای ورق تاشده به سازه

تفاده بند )رینگ( اسبرای تأمین سختی کافی از یک پشت روینازای کافی میان صفحات است. قرار گیرد، تأمین زاویه موردتوجهاین گنبدها باید 

 ها روی این سطوح قرار گیرند،ای یا سطوح هندسی است، که تمامی تقاطعساخت این گنبدها، استفاده از سطوح انتقالی کره شود. بهترین روشمی

تر شکلای آن را نیز مها تأثیر بصری و زیبایی سازه را از بین ببرد و طراحی سازههایی از تقاطعدر غیر این صورت ممکن است عدم پیوستگی در بخش

ود، شدر پالن دیده می یوجهشش صورتبهتر از موارد قبلی باشند. گنبدی که توانند بزرگدارند، می یترکوچکهای نبدها چون دهانهکند. این گ

 شود.ممتد با اجزای مجاور ساخته می یاگونهبههای بزرگ، در صورت نیاز به پوشاندن دهانه

  265فصل ششم/ صفحه / برای معماران و مهندسان عمران تاشدههای ورق ها و سازهپوسته/ ، کتایونزاده یتق ؛گالبچی، محمود منبع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صحیح است.« 3». گزینه 48

 یسازمقاومفنون 

ها وجود دارد. برخی طیف وسیعی از گزینه کنند،سازی ساختمان میی موجود، مبادرت به مقاومای که با ارتقای سازهبرای معماران و مهندسان سازه

 ها در شکل به تصویر کشیده شده است. برای عناصری مثل تیرها و ستون اجراقابلفنون متداول و 

 

 

برج تحقیقاتی، ساختمان جانسون وکس، شالوده اصلی سازه عمودی هسته مرکزی از بتن مسلح 

مقاومت گشتاور معکوس مقاومت در برابر بار ای منحصر به فرد آن که برای است که از پی ریشه

 ، طره گردیده است.جانبی باد طراحی شده

 گنبدهای چندسطحی متشکل از سازه ورق تا شده
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 تفسیر روش شرح

 ستون بتنی:

های ها و تسمهغالف -

 فوالدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن را ، بتبرگرفتهیک غالف فوالدی، ستون را در 

 پذیریمحدود کرده و بر مقامت برشی و شکل

 افزاید.ستون می

 

 

 

 هایتوانند از میان سوراخهای فوالدی میتسمه

در تیر بگذرند، تا اتصاالت تیر و  یجادشدها

 ستون را محدود و تقویت کنند.

 ستون بتنی:

ای از فیبرهای لفافه

 کامپوزیت

 

 

 

 

 

ی از جنس فیبرهای کامپوزیت، سبب لفافه

افزایش محدودشدگی ستون، مقاومت برشی و 

 شود.پذیری آن میشکل

 ستون بتنی:

 غالف بتنی

 

 

 

 

 

 

ستون، مقاومت  یبر محدودشدگغالف بتنی، 

افزاید. پذیری آن میو شکل یوبرشخمشی 

در شالوده  یخوببهمسلح سازی عمودی، باید 

ممتد از تراز طبقه عبور  صورتبهو  مهارشده

عبور  یواسطهبهستون، باید  -کند. اتصاالت تیر

های عرضی از میان تیرهای دادن خاموت

 موجود، تقویت شود. 

 ستون بتنی:

 هیلوسبه شدهیتتقو

 دیوارهای جانبی

 

 

 

 

 

 

دیوارهای جانبی، اگر به شکل ممتد در 

توانند قاب مجاورت ستون اجرا شوند، می

ستون ضعیف را  -خمشی خطرناک تیر قوی

 -و آن را مبدل به قاب تیر ضعیف کردهاصالح

 ستون قوی کنند.

 ستون بتنی:

 های فوالدیحلقه

با فواصل به  شدهدادههای فوالدی جوش تسمه 

حد کافی نزدیک، تیر را محدود کرده و بر 

 افزایند.اش میمقاومت برشی

 توان ازهای تیر، پخ خورده باشد، میاگر گوشه

 یاحلقهپوشش عنوان فیبرهای کامپوزیت به

 استفاده کرد.

 ستون موجود

 دیوار جانبی جدید

 مقطع

 مقطع

 مقطع

ستون موجود )میلگردهای مسلح کننده،  

 اند.(نشدهنشان داده 

 بتن یا مالت سیمان

 ی فوالدیمحفظه

 نبشی فوالدی ممتد

 ی فوالدیتسمه

 مقطع

 ی پخ خوردهلبه

های کربن یا شیشه در بستری از  رشته

 دیگر مصالح چسبانندهاپوکسی یا 

 مقطع

 میلگرد عمودی

 خاموت افقی ممتد )جوش داده شده(  

 خاموت عرضی

 بتن

سوراخ برش داده  

 شده در دال  

 مقطع

 تیر موجود

 های بتنیهای مقاوم سازی تیرها و ستونروش 

ی فوالدی )به طور  تسمه

 کامل جوش داده شده(
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ناهای هایی که برای بها، در اصل با سیستمای افقی و عمودی جدید باشد، طراحی و تعیین جزئیات کرد. این سیستمجایی که نیاز به سیستم سازه

ی لودهها نیازمند شاغلب، این سیستمای به ساختمان موجود متصل شوند. اسازه ازنظر، با این تفاوت که الزم است اندیکسانشوند، نوساز طراحی می

رتر ( الغشدهیمهاربندهای ای هستند که از واژگونی ساختمان جلوگیری کند. هر چه عناصر عمودی )مانند دیوارهای برشی و قابجدید یا ارتقا یافته

ی( باید الرزه ازنظرهای موجود ارتقا یافته سیستم یعالوهبههای جدید )تری را تحمل کند. سیستمباشند، شالوده باید نیروهای محوری عمودی بزرگ

 ای مقابله کرده، بلکه در برابر پیچش ساختمان نیز ایستادگی کنند.در دو راستای متعامد با نیروهای لرزه تنهانهدر پالن آرایش یابند که  یاگونهبه

 236 -239فصل دوازدهم/ صفحه  برای معماران / ایهنیا، احسان/ طراحی لرز؛ سروشگالبچی، محمود/ چارلسون، اندرو منبع:

  صحیح است.« 4». گزینه 49

 ایهای لولهسیستم

 که کل محیط ساختمان را برای تحمل یبعدسهای یک سیستم سازه عنوانبهتواند ای است که میهای خارجی بسیار رایج، سیستم لولهیکی از سازه

مطرح  1961شود که این مفهوم را در سال ای به فضلورخان نسبت داده مینخستین کاربرد مفهوم لولهگیرد، تعریف شود. بارهای جانبی به کار می

 ای را در شیکاگو طراحی نمود.نات، نخستین ساختمان با سیستم لولهی دویت چسطبقه 43کرد و ساختمان 

کم و تیرهای محیطی با ارتفاع زیاد )و دهانه کم(، که در باال  یبافاصلههای ستون هاآنهای خمشی هستند که در ای، گروهی از قابهای لولهسیستم

که نمای ظاهری ساختمان شبیه یک دیوار  یاگونهبهاند. ساختمان پیچیده شده دورتادوردیوار  صورتبههای پنجره قرار دارند، سوراخ هاآننی یو پای

ای واقع در ه، در مقایسه با سیستمقرارگرفتهر برابر نیروهای جانبی که در نمای ساختمان شود. بدین ترتیب سیستم مقاوم دهای متعدد میبا سوراخ

کنند. عالوه بر آن، این سیستم مقاومت و پایداری بیشتری درون ساختمان ثبات و مقاومت بیشتری در برابر نیروهای جانبی مانند باد و زلزله ایجاد می

گر و ها نزدیک به یکدیای دیوارهای پیرامونی )متشکل از ستوندر این سیستم سازه ازآنجاکهکند. د میدر برابر پیچش و گشتاورهای پیچشی ایجا

 ای، فرضنامند. در طرح لولهای میای و یا سیستم لولهکنند، آن را قاب لولهای مشبک ایجاد میی سازهیک لوله درمجموعتیرهای با ارتفاع زیاد( 

ای( توخالی که از زمین طره شده رامونی ساختمان در مقابل بارهای جانبی همچون یک تیر با مقطع صندوقی )جعبهای پیشود که عناصر سازهمی

ردند. گحذف می ینهپرهزهای قطری یا دیوارهای برشی داخلی کنند، مهاربندیعمل کند. چون دیوارهای خارجی تمام یا بیشتر بار جانبی را تحمل می

تر نمود. سیستم مقاوم جانبی واقع در نما امکان کاهش تعداد و ابعاد نوعی مهاربندی داخلی لوله را بیشتر تقویت کرد و سخت توان با افزودنالبته می

سازد. عالوه بر این، اجرای طبقات و بام در یک دهانه و در تمام طول ساختمان کنند( فراهم میهای داخلی را )که صرفاً بار ثقلی تحمل میستون

نی ی ساختماای از سازهپذیری در طراحی معماری طبقات و بهینه شدن فضاها به دلیل وجود فضاهای بدون ستون شود. نمونهسبب انعطافتواند می

 شود. ای در شکل زیر  مشاهده میلوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای؛ ی لولهسازه 

 ای بدون هسته داخلی؛سیستم لوله -1

 ای با هسته داخلی؛سیستم لوله -2

 ای؛تنش عمومی در سیستم لولهدیاگرام  -3

ای با کمربند و خرپای فوقانی برای سختی  سیستم لوله -4

 بیشتر؛

ساخته با اتصاالت واقع شده در نقطه عطف  قاب پیش -5

 منحنی گشتاور خمشی تیر؛

 ساخته، آماده برای متصل شدن؛اجزاء پیش -6

A-   مقاومت برشی کاهش یافته )تأخیر برشی( در بخش

 میانی؛

B- نیروی محوری حداکثر ناشی از گشتاور واژگونی؛ 

C- .اتصال مفصلی در نقطه عطف منحنی گشتاور خمشی 
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های ای سیستمشود. بازده سازهجویی زیاد میاین سیستم دارای خصوصیات و توانائی بسیار زیادی است و در مصرف مواد و مصالح سازه نیز صرفه

 شدهصرفمبا مقدار مصالح  یسهمقاقابلبرای هر فوت مربع کف )یا سقف(  شدهمصرفای زیاد است که در بیشتر موارد مقدار مصالح سازه یقدربهای لوله

رپایی، خی )لوله شدهیمهاربندی های قابی، لولهلوله صورتبهتوان ای را میهای لولهباشد. سیستمهای قابی متداول به ارتفاع نصف میدر ساختمان

ی ی، هزینهاهای لولههای اصلی در سیستمدسته شده استفاده کرد. یکی از چالش یهاولوله( شدهاصالحی لوله با دیوار برشی موازی، لوله در لوله، لوله

اخته سباید از روش پیشی اتصاالت در این سیستم کاهش هزینه منظوربهها است. باالی تعداد زیاد اتصاالت خمشی )گیردار( بین تیرها و ستون

اجرای جوش و اتصاالت در کارگاه استفاده کرد. این روش، همچنین موجب ارتقاء کیفیت و افزایش اطمینان از مقاومت سازه  یجابهکردن اتصاالت 

ع های واقرود که مهاربندیای به شمار میهای لولههای برجسته و نخستین سیستمی جان هنکاک در شیکاگو از نمونهطبقه 100شود. ساختمان می

 به آن بخشیده است.  یفردمنحصربههای در نمای ساختمان و ابعاد متغیر آن در طبقات ویژگی

 

 

 ای مشبکی پوستهلوله لوله قابی

 لوله خرپایی

 ای:های لولههای متداول سیستمروش

 ای؛قاب لوله -1

 لوله مهاربندی شده؛ -2

 های دسته شده؛لوله -3

 های دسته شده با مهاربندی.لوله -4
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 182-185/ صفحه سومهای بلند/ فصل مبانی طراحی ساختمان گالبچی، محمود؛ گالبچی، محمدرضا/ منبع:

 

 ای مشبکی پوستهلوله در لوله ی قابیلوله در لوله های عمیقبغللوله با پشت

های عمیق و بغللوله با پشت

 های داخلیستون

 های دسته شدهلوله ی خرپاییلوله در لوله
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 صحیح است.« 1». گزینه 50

 ای اعضارفتار سازه

ها برای تأثیر های در طراحی اعضای خرپای فضایی، کمانش اعضای فشاری و اعضای مهاری جان و نیز طراحی گرترین مالحظات سازهدو عامل از مهم

 ها برای به حداقل رساندن تأثیر خمش ثانویه است. در انتقال نیروهای محوری بین اعضا و گره ییکار آو 

مکن یکی از اعضای فوقانی م ازحدیشبدهد. بارگذاری ها را نشان میگاه در گوشهی شکست در اثر کمانش یک خرپای فضایی با تکیهشکل الف نحوه

یافت، به اعضای فوقانی مجاور انتقال یابد. این اعضا ممکن است به ترتیب در سط این عضو انتقال میاست موجب کمانش شود و نیرویی که قبالً تو

در اطراف  ازحدشیب یباربرش. همچنین یزدفرورو سازه  گرفتهشکلاثر بار بیشتر شکسته شوند تا اینکه یک مفصل کامل یا جزئی در عرض کل سازه 

با های فضایی )ب . قاب، کمانش زیادی ایجاد کند شکل فشارندتحتمکن است در اعضای قطری جان که گاهی به صورتی مشابه مهای تکیهستون

 های خرپای فضاییشود، طراحی شوند. در سیستمهای صلب و بدون اعضای مهاری قطری( باید برای ممان خمشی که توسط رفتار قاب ایجاد میگره

بور ها عها و به میزانی که نیروهای محوری از مرکز گرهخروج از مرکز نیروها به اتصاالت اعضاء به گرهبه دلیل  یهثانوبزرگ، تأثیر عدم ایجاد خمش 

، مقطع ناودانی سرد نورد شده اعضا در دو جهت عمودی در هر الیه (Harley)ها از قبیل سیستم هارلی کند، مربوط است. در برخی از سیستم

یرات شود و تأثمی جاجابهبه یکدیگر متصل شده است. بنابراین خط عمل نیروهای محوری اعضا به میزان کمی از مرکز گره  پشتبهپشت صورتبه

 خمش ثانویه باید در تحلیل و طراحی در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 74 -75فصل چهارم/ های مشبک فضایی/ سازه چیلتون، جان/ گالبچی، محمود )مترجم(/ منبع:

 صحیح است.« 3». گزینه 51

 هایباز یا شبکه باجانای اقتصادی نیست و خرپاهای ی تک الیهشبکهشود، استفاده از اعضای تیر در متر می 10ی سازه بیشتر از زمانی که دهانه

ع قویرندیل ممکن است جایگزین تیرهای توپر شود. در این صورت سازه از دو شبکه موازی افقی که با یک الگوی عمودی یا مایل از اعضای جان وا

 ی فضاییهایا شبکه یهدوالهای شبکه عنوانبهکلی  صورتبه یبعدسهی شود. این سازهاند، تشکیل میدر بین دو صفحه شبکه به هم متصل شده

وند. شقاب فضایی یا خرپای فضایی شناخته می عنوانبههای اتصال اعضا و روش یهدوالشود، همچنین اغلب بسته به نوع مهاربندی بین معرفی می

 شوند. یای شناخته مهای سازهترین سیستمیکی از کاراترین و سبک عنوانبهدلیل توانایی تقسیم و حمل بار در تمام سازه است و  یهدوالهای شبکه

 

 

 

 ها )الف( اعضای فوقانی در وسط )ب( اعضای جان گاه در گوشهکمانش اعضای فشاری در یک شبکه فضایی با تکیه

 هاگاهدر نزدیکی تکیه
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که حتی ممکن است بارها را توسط  اییهدوالهای گوناگونی از شبکهبیشتر توسط مهندسان و معماران برای توضیح انواع  "قاب فضایی"عبارت 

 های قاب فضایی به شرح زیر است:رود. انواع شبکهای کامالً متفاوتی حمل کنند، به کار میرفتارهای سازه

 یه با اعضای مایل جاندوالهای شبکه

 ای که فقط با اعضای افقی و عمودی جان بدون اعضای مایل جان، مانند شبکه یهدوالهای شبکه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ند، اها متصل شدهمابین گرههایی با انتهای مفصلی یا اعضایی که های کامالً مثلثی است که اغلب از میلهرفتار خرپاها و سازه بر اساس( 1حالت )

ها وارد شود، اعضای درون شبکه فضایی، طور مستقیم بر گرهها که باید آن را خرپای فضایی نامید، اگر بارها بهاست. در این نوع سازه شدهیلتشک

ود، شایجاد می اندقرارگرفتهها رهکنند. اگرچه همواره مقداری خمش به سبب وزن خود اعضا که بین گنیروی کششی یا فشاری محوری را تحمل می

 ها به وجود آید.ای در اثر صلبیت و شکل اتصال بین اعضا و گرههمچنین ممکن است خمش ثانویه

کامالً صلب است و در برابر بارهای وارده  هاآنهای باشند و تعداد زیادی یا تمامی گرهمثلثی شکل نمی صورتبهها، اغلب در مفهوم مهندسی قاب

تقاطع  یهدوالهای ( از شبکه2) حالتکنند. در ترکیبی از خمش، برش و نیروهای محوری مقاومت می صورتبهها وارد شود روی گره باربراگر  حتی

ن ای کنند.ها مقاومت میمشابهی دارای اتصاالت کامالً صلب هستند و در برابر بارهای وارده همانند رفتار قاب صورتبههاست و قاب صورتبهاعضا 

و یا اینکه از طریق جوش دادن اعضای  شدهیلتشک یبعدسههای ساخته از مدولپیش صورتبههای دوالیه قاب فضایی واقعی هستند و اغلب شبکه

شوند. یهایی به یکدیگر متصل مبولت یلهوسبهاند که در محل های مدوالر ، دارای اتصاالت صلبشوند. سیستممنفرد به یکدیگر در محل ساخته می

 دهند.با اتصاالت کامالً صلب را شکل می یبعدسهی شوند، اغلب سازههایی که با جوش دادن در محل ساخته میهمچنین سیستم

  18 -21فصل دوم/ های مشبک فضایی/ سازه چیلتون، جان/ گالبچی، محمود )مترجم(/ منبع:

 

 

 ی دوالیه با رفتار دو طرفه از خرپاهای متقاطعتغییر شکل در شبکه تغییرشکل در یک سیستم از خرپاهای منفرد

 ی دو الیه اصلی از خرپاهای متقاطع ویرندیل( شبکه2) ی دو الیه اصلی از خرپاهای متقاطع( شبکه1)



 

53 
 

 95آزمون 

ی 
ار

عم
د م

رش
ی ا

ها
ن 

مو
آز

ی 
یح

شر
ل ت

ح
 

 صحیح است.« 3». گزینه 52

 هاتئوری ستون

F/ی کنند. رابطهمحوری منتقل می صورتبهها اعضای فشاری هستند که بار را ستون P A ی تنش و برای محاسبه/A P F  برای یافتن

شود. ستون، استفاده می یازموردنسطح مقطع 
aF  الغری )الغری( ستون بستگی دارد. ضریب الغری مقدار تنش فشاری مجاز است که به ضریب

هاست. بدین ترتیب که مقدار تنش فشاری مجاز فقط تابع عملکرد و مقاومت مصالح نیست، مقطع عرضی ستون، ارتفاع عاملی مؤثر در طراحی ستون

تقیم ، با طول مهار نشده آن نسبت مسیلمستطعمربو موقعیت انتهایی آن نیز در تعیین این مقدار مؤثر است. ضریب الغری یک ستون چوبی با مقطع 

تری دارد و عکس شعاع ژیراسیون ترین بعد مقطع )عرض مستطیل مقطع ستون( نسبت عکس دارد. ستون فوالدی شکل پیچیدهو با ابعاد کوچک

r/ صورتبهمقطع ستون در ضریب الغری آن مؤثر است. شعاع ژیراسیون  I A  شود. نسبت الغری گیری میاندازه متریلیم برحسبتعریف و

.برابر است با  /KL KL r  ارتفاع مؤثر ستون است. مقدارK گاهی ستون و توانایی آن برای مقاومت در برابر تغییر مکان جانبی برحسب شرایط تکیه

 است. شدهیانبهای متداول از انواع ستونبرای تعدادی  (K)شود. در شکل زیر  ضریب طول مؤثر ستون تعیین می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 197/ صفحه دهم/ فصل های فوالدی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمرانساختمان گالبچی، محمود/ منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 53

 ، نیویورک80ی برج ساوت استریت شماره

زرگ های بشرکت بینیندراهای مسکونی بلندمرتبه در ابر شهرهای مدرن افزایش چشمگیری یافته است. های اخیر، رقابت در بخش ساختماندر دهه

لی آن، ی کری معاصر به پروژه، با اندکی باال رفتن هزینهاند که با اضافه کردن یک نام سرشناس از دنیای معماوساز متوجه این حقیقت شدهساخت

در جریان بازاریابی برای فروش بسیار حائز اهمیت است، بلکه اغلب جهت  تنهانه شدهشناختههای بسیار زیادی را به دست خواهند آورد. یک نام مزیت

ای هستیم که های جسورانهواهد کرد. بنابراین امروزه شاهد ساختمانتر خبه تصویب رسیدن پروژه توسط مقامات رسمی، روند امور را بسیار ساده

 اند.خط آسمان را دگرگون ساخته

 سایت پروژه

بود. منهتن  یشنهادشدهپی منهتن نیویورک خراش مسکونی است که برای ساخت در بخشی از منطقهنام یک آسمان 80ی ساوت استریت شماره

هزار  صدششو  میلیونیک بربالغرود و جمعیتی ی فرهنگی و تجاری آن نیز به شمار میترین عرصهباشد که مهمای مهم در شهر نیویورک میمنطقه

استریت و فلچر استریت و در نزدیکی پل بروکلین و بندرگاه دریای شرقی در نظر گرفته شد. این ساختمان نفر دارد. محل احداث برج در تقاطع ساوت

سکونی بود. طرح برج م متحدهیاالتای مسکونی وی در ، در صورت ساخت اولین پروژهشدهیطراحانیایی سانتیاگو کاالتراوا که توسط معمار مشهور اسپ

 های گوناگونگاههایی با تکیه، مقادیر نظری و مقادیر توصیه شده برای طراحی برای ستونKمقادیر  
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، انجمن ساختمانی و فرمانداری شهر نیویورک در 2005ی سال ژانویه 28مطرح شد. در  2003برای اولین بار در سال  80ی ساوت استریت شماره

سازی در شهر و مناطق اطراف، با اجرای این پروژه موافقت کردند. در آن زمان یک خود جهت ارتقاء بخشیدن به بخش ساختمانهای راستای برنامه

آوریل  16، در گرفتهانجاماقدامات  باوجودبود، قرار داشت.  شدهگرفتهنظر  بنادرساختمان آجری شش طبقه با کاربری اداری در مکانی که برای احداث 

 رکورد اقتصادی بازار امالک و به فروش نرفتن واحدهای برج اجرای پروژه برای همیشه متوقف شد. ییجهدرنت 2008سال 

 

 

 835متر ) 51/254طبقه روی زمین است و ارتفاع بام آن  56دارای  درمجموعاین برج 

ا به که ارتفاع آن ر شدهیطراحی بنا باشد. عنصری مرکزی شبیه به دکل نیز برافوت( می

 رساند.فوت( می 1123متر ) 3/342حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معماری ساختمان

ای ی طراحی این ساختمان را از مجسمهسانتیاگو کاالتراوا اظهار داشت که وی ایده

بررسی الگوهای  ییجهدرنتخلق کرده بود، الهام گرفته است.  1985که در سال 

های مرمرین مشابه و هایش از مکعب، وی برای ساخت مجسمهتکرارشوندهحرکتی 

داشت، معلق نگاه می صورتبههای عمودی و قطری را در آرایش هاآنهایی که سیم

ال های در حاگو کاالتراوا از بدن انسانهای سانتیبهره برد. این برج همچنین ترسیم

 کند.حرکت را نیز در ذهن تداعی می

 

 

 

 

 برج ساوت استریت، نیویورک، آمریکا 

 تندیس ساخته شده توسط کاالتراوا 
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اص خ یاباقاعدهشود که ای تشکیل میبا نمای شیشه چهار طبقهواحد مکعبی  12برج از 

 ایمتر طول دارند، دنباله 7/13ها که . این مکعباندقرارگرفتهروی دیگری  بریکهر 

 از یک  هاآناز  هرکدامآورند. متناوب از فضاهای خالی و احجام پر را به وجود می

ی هشت اباشد و بر روی پایهالسطوح مرکزی بسیار بلند که از جنس بتن مسلح میمتوازی

اند. این ستون بتنی مرکزی در پالن به شکل مستطیلی باریک طبقه قرار دارد، طره شده

سوزی و های اضطراری در مواقع آتشارتباطی، خروجی یپلهراهاست و آسانسورها، 

، انددهشیطراحهای هیدرولیکی و الکتریکی را برای برآوردن نیازهای افراد ساکن سیستم

 گیرد.در برمی

ی بتنی، سه دستگاه بوده که دو دستگاه آن برای ساکنین و یک تعداد باالبرها در هسته

است. عالوه بر آن برای هر مکعب نیز یک باالبر  شدهیراحطدستگاه برای کارکنان و لوازم 

باشد. دو مکعب پایینی به کاربری تجاری اختصاص دارد. اختصاصی در هسته موجود می

رد. گیبرداری قرار میای از منازل مسکونی مورد بهرهمجموعه عنوانبهده مکعب باالتر نیز 

فوت( ارتفاع  90متر ) 27و  شدهیلتشکی ساختمان که از هشت طبقه تمامی سطح پایه

( فوت مربع 60000مترمربع ) 5600شود. این پایه دارد، فضاهایی فرهنگی را شامل می

 یرازغبهیک موزه یا مرکزی فرهنگی طراحی و اجرا خواهد شد.  عنوانبهمساحت دارد و 

ی ای طبقهبر تر ایوان بسیار زیبایی راهای طبقات پایینباالترین طبقه در هر مکعب، سقف

ها مناظر مهیجی از خلیج هادسن و پل بروکلین کنند. از این تراسباالتر ایجاد می

 باشد.می یترؤقابل

( به فوت مربع 10333مترمربع ) 960هر یک از واحدهای مکعبی دارای سطحی معادل با 

باشد. ساختمان همراه یک آسانسور مجزا و فضای سبز خصوصی در بیرون از بنا می

 از این  هرکداممترمربع است. برای خرید  16260دارای مساحتی برابر با  رمجموعد

میلیون دالر آمریکا برآورد گردیده  55 تایلیونم 29 بربالغای های مسکونی، هزینهمکعب

دهد. سانتیاگو ترین منازل در شهر نیویورک قرار میی گرانرا در زمره هاآناست که 

ز نیز آمیژه معتقد است که عملکرد از فرم تبعیت کرده و موفقیتکاالتراوا در خصوص پرو

  بوده است.

دارد، به دلیل مکعبی بودن آن، این امکان  یفردمنحصربهبرج عالوه بر اینکه شکل ظاهری 

کامل از هر چهار طرف به شهر و  طوربهدهد تا بتوانند را به افراد ساکن در هر طبقه می

 شند.محیط اطراف دید داشته با

 سازه

باشد، پایداری بیشتری برای بنا ایجاد کرده است. این اسکلت فوالدی از دو ستون ی خارجی فوالدی که به بخش بیرونی ساختمان متصل میسازه

است. به دلیل وجود این ساختار فوالدی که تمامی اجزای  شدهیلتشک کنندهیتتثبدار و خرپایی شکل و همچنین اعضای اصلی باریک، عناصری زاویه

 هانآها و جرزها رها گشته و سرزندگی و سبکی بیشتری در باشند، فضاهای زندگی در داخل ساختمان از قید ستونای شکل میی آن لولهسازنده

ی مسکونی سانتیاگو های آسمانی: پروژهورشکستگی مکعب"مطلبی با عنوان  تایمزیویورکنی ، روزنامه2008آوریل سال 18یابد. در جریان می

 چاپ کرد. مدیر فروش طرح، رکورد اقتصادی بازار امالک در آمریکا را عامل اصلی این وضعیت عنوان کرد. "کاالتراوا در مرکز شهر از حرکت بازماند

 323-325/ صفحه ششم های بلند/ فصلمبانی طراحی ساختمان / گالبچی، محمود؛ گالبچی، محمدرضا منبع:

 

 

 

 فرم کلی مکعبی ساختمان
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 صحیح است.« 2». گزینه 54

 شدهساختهمقاطع 

شوند. ی فوالدی ساخته میها و مقاطع استاندارد نورد شدهها، میلههایی از اعضایی هستند که در کارخانه از ورقمثال هایرورقتهای خمیده و قاب

ای سنگین ه. ستونرودی استاندارد احتیاج است به کار میکه به ظرفیتی باالتر از مقاطع نورد شده ییدرجا، تیر سنگین و مرتفعی است که یرورقت

  شوند.هم به همین شیوه ساخته می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 270-271ها/ فصل هفدهم/ صفحه مور، فولر/ گالبچی، محمود )مترجم(/ درک رفتار سازه منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 55

 ها در چهار قسمت زیر مطالعه کرد:اساس نوع تجهیزات و سیستم برتوان مباحث مربوط به گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع را می

 تجهیزات تبادل حرارت

 تجهیزات مولد

 تجهیزات انتقال و توزیع

 سازیگیری و پاکزنی، رطوبت تجهیزات رطوبت

ی صورت عددتا شدت گرما را به شدهبندیهای متفاوت درجهاساس مقیاس صورت قراردادی و بردما کمیتی برای تعیین شدت گرما است که به دما:

 شود.گیری میگراد اندازهالمللی، دما با مقیاس سانتیاساس آحاد انگلیسی دما با مقیاس فارنهایت و برمبنای آحاد متریک و بین نمایش دهد. بر

 شود.مقدار بخارآب موجود در هوا رطوبت خوانده می رطوبت:

توانست تا اشباع شدن کامل تحت همان هوای موردنظر در مقایسه با مقدار رطوبتی که هوا می نسبتی است بین رطوبت موجود در رطوبت نسبی:

 شود.دما به خود جذب کند. و یا نسبت جرم بخارآب در هوایی معین به جرم بخارآب هوای اشباع در همان دما رطوبت نسبی نامیده می

ویض و سازی، تعگیری، پاکزنی، رطوبت یه اجزای گرمایشی، سرمایشی، رطوبتباید به خاطر داشت که یک سیستم تهویه مطبوع کامل شامل کل

 تجدید هوا است.

 19-21، محمدرضا/ تأسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری/ پیشگفتار/ صفحه سلطان دوست بع:امن

 147و  25، محمدرضا/ تأسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری/ گفتار اول/ صفحه سلطان دوست

 

 

ها با فواصل  کنندهسخت

کمتر در انتها جایی که  

مقدار برش حداکثر  

 گاهاست و در تکیه

 کننده با مقطع نبشیسخت

مقطع بال پهن در مرکز  

جایی که مقدار گشتاور  

 حداکثر است

 شبکه جان

 تیر و ورق تیرآهن با مقطع قوطی

تیر ورق از صفحه و میله فوالدی و مقاطع نورد شده استاندارد ساخته شده است. توجه کنید که ضخامت بال در نزدیک   

های عمودی فاصله کمتری در  کنندهیابد. سختمرکز دهانه جایی که نیروهای فشاری و کششی حداکثر است افزایش می

 انتهاها در جایی که برش عمودی حداکثر است، دارند.
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 .صحیح است« 1» هگزین. 56

ی کند در شرایط عنصر ساختمانی عبور می   مترمربعژول در یک ثانیه از یک  برحسب ضریب انتقال حرارت سطحی عبارت است از مقدار حرارتی که    

ده می Uمعادل یک درجه کلوین)شرایط پایدار( باشد و با  موردنظرکه اختالف درجه حرارت الیه هوای مجاور دو طرف سطح  دا مایش   شود.ن

سب و یا  شده تلفمیزان انتقال حرارت  سانایی در   شده ک سب ساختمانی را   یهاجدارهاز طریق هدایت یا ر سبه  وات می برح توان از معادله زیر محا

 نمود:

.U.ΔtcQ A   

A = 2 برحسب موردنظرسطح جسمm 

U =ضریب انتقال حرارت سطحی برحسب /w m k2
  

Δt اختالف دمای داخل و خارج برحسب K  

 cQ w   12 2 20 480 

 !!!باشدمی 1392کنکور کارشناسی ارشد معماری و معماری منظر سال 54در این سال عیناً مشابه با سؤال  شدهمطرح سؤال: نکته

 137-138صفحه  /ششمفصل  / تنظیم شرایط محیطی ،2قیابکلو، زهرا/ مبانی فیزیک ساختمان  منبع:

 صحیح است. «3»ه گزین .57

شود. شدت تابش، واحدی است که توان منبع نور را در جهت موردنظر نشان داده و عنوان واحد پایه مشتق میتمامی واحدهای نور، از شدت نور به

شد، شدت نور یک شمع استاندارد شود. درگذشته که از شمع برای روشنایی استفاده مینشان داده می Iیا شمع است و با نماد  (cd)واحد آن کندال 

مع ش"ها آن ینترهای بعد استانداردهای گوناگونی معرفی شدند که مهمگرفت و در سالعنوان واحد شدت نور مورداستفاده قرار میدر صفحه افق به

 بود. "المللیینشمع ب" و "هفنر

cmعبارت است از شدت نوری که از یک جسم سیاه با مساحت  المللیینیک کندال یا یک شمع ب 21
60

 15/2028)گرادیسانتدرجه  1755در دمای   

 .گیردیپالتین( و در فشار یک اتمسفر به شکل یک کره اطراف سرچشمه را فرامداز )دمای گ درجه کلوین(

 

 

 

 

 

 41صفحه  /سومفصل  / ، روشنایی الکتریکی3قیابکلو، زهرا/ مبانی فیزیک ساختمان  منبع:

 صحیح است. «4»ه گزین .58

 نورپردازی معابر شهری

ه فضاها بیفزایند. این رویکرد سبب شد گونهیناساخته و بر هیجان  وبرقپرزرقکه از فضاهای واقعی شهری، نمایی  رادارندنورهای رنگارنگ این قدرت 

 لماقبهای و زمان درگذشته کهیدرحالدر بسیاری از فضاهای شهری، شهروندان تمایل زیادی برای گردش و دیدن این فضاها در شب داشته باشند، 

هایشان در شب نداشته باشند و این تاریکی، خلوت و سکوت، از خانه ای به بیرون آمدنشد افراد عالقهمدرنیسم، تاریکی فضاهای شهری سبب می

 کرد.حالتی از مرده بودن فضاهای شهری را ایجاد می

ین این ترمهمهای زندگی انسان نیازمند روشنایی است. یکی از در جهان امروز فعالیت بشر بدون نور و روشنایی ممکن نیست. فضاهای کاری و مکان

ها هستند. تأمین امنیت جانی و مالی، کاهش تصادفات و مشارکت روشنایی در نهاد ها و جادهدر بخش شهری و مسکونی، خیابان یژهوبهها مکان

ت به زیسیطمحها نباید برای انسان و طبیعت اطراف و شود. البته این روشناییفواید روشنایی شهری برشمرده می ازجملهاجتماعی و بقاء زندگی 

 ی اصلی، ایجاد مزاحمت و خطر کنند.وظیفه برخالفعلت نامناسب بودن، 

 شدت نور حاصل از منابع مختلف
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 یها بیشتر جنبههای اصلی مناطق مهم اروپا شکل گرفت. در ابتدا نورپردازینورپردازی عمومی برای اولین بار در میادین شهری و در کنار خیابان

 شدند.ر شب استفاده میباشکوه نشان دادن شهرها د باهدفتزئیناتی داشتند و 

رود که بافت شهری را آشکار کند. است که از نورپردازی عمومی انتظار می پرواضحشناسی. اهمیت است؛ امنیت و زیبایی حائزنور در شهر از دو جنبه 

تفکیک  خی از شهرهای اروپایی ایندریافت کنند. در بر وآمدرفتهای فرعی و فضاهای کم مسیرهای ترافیکی اصلی باید نور بیشتری نسبت به خیابان

 .اندشدهمشخصهم  بارنگمسیرها و فضاها 

 ی پخشهای چراغ و نحوهها و ویژگیها، خصوصیات انعکاسی سطح معبر، شار نور المپچگونگی روشنایی یک معبر به موقعیت ناظر، آرایش چراغ

شده با حرکت منظم نیاز به روشنایی متوسط در طی ساعات اوج ترافیک و  نور آن بستگی دارد. معبر شهری بدون انشعاب و بدون خودروهای پارک

های زیاد و خودروهای پارک شده و تعداد زیادی های شهری با ساختمانروشنایی کم در هنگام ترافیک سبک دارند. این در حالی است که در خیابان

ها با معماری منظر و وها نیاز به رعایت ضوابط تزئینی نیز دارد. الزم است چراغرسوار و عابرین پیاده در محل حضور دارند. روشنایی پیادهدوچرخه

وجود این الزام نباید با به خطر انداختن ایمنی افراد برآورده شود. ینبااایجاد فضای مناسب هماهنگ باشند.  منظوربهمحیط اطراف و نورپردازی اشیاء 

ی رونق تجارت و کسب اند، زمینهشدهیطراحشناسی الزم یباییزهای نورآرایی و ه با جذابیتروی مرکزی شهرها کبدیهی است که مناطق پیاده

 سازند.ها در جذب مشتری را فراهم میشاپها و کافیداران، رستورانبیشتری برای مغازه

است که باید ایجاد شود. چیدمان درست ی روشنایی خیابانی برجسته کردن اشیاء نسبت به محیط اطراف خود )سطح معبر( یکی از وظایف اولیه

 کند.ی میامالحظهقابلها در سیستم روشنایی معابر به بهتر شدن دید کمک چراغ

 بارنگهایی ها یا محل خطوط عابرین پیاده چنانچه مجهز به روشنایی اضافی و در صورت امکان دارای المپها، چهارراهیراهسهمناطق خطرساز نظیر 

 شوند.های خیابان مجاور باشند، بهتر تشخیص داده مینور متفاوت با المپ

ود شتدریجی صورت گیرد. این روش باعث می طوربهیاز است، کاهش نور باید موردنتری های شریانی که سطح روشنایی پایینهایی از خیاباندر محل

 تطابق چشم از حالت روشن به تاریک بیشتر از حالت تاریک به روشن است. انزممدتکه فرصت الزم برای تطابق چشم وجود داشته باشد، زیرا 

ده، شیهتوصشود. طراح باید تالش کند با حداقل میزان های مجاور و نوع خیابان طراحی مینوع روکش، کاربری زمین بر اساسها نورپردازی خیابان

دقتی در محاسبات موجب تغییراتی بی اگرچهتا میزان دلخواه خود و یا کارفرما افزایش دهد. که شدت نور را ینامعیارها و استانداردها را رعایت کند نه 

درصد یا کمتر باشد.  10درصد و ترجیحاً  20حداکثر  موردنظری عمل کنند که انحراف از میزان اگونهبهشوند، طراحان باید در نورپردازی نهایی می

 است. شدهارائهها و مسیرهای عبور عابرین دقیق و مفصلی برای روشنایی خیاباننکات  IESNAدر ویرایش نهم از کتاب مرجع 

 سیستم روشنایی خوب معابر باید دارای خصوصیات زیر باشد:

میزان شدت روشنایی الزم در معابر، بستگی به وضعیت محل، میزان عبور و مرور، نوع فعالیت عابران،  ایجاد روشنایی کافی در سطح خیابان؛

 سرعت و حجم ترافیک شبانه دارد.

روشنایی معابر باید از یکنواختی قابل قبولی برخوردار باشد. معیار یکنواختی، نسبت شدت روشنایی حداقل  یکنواختی روشنایی در سطح خیابان؛

 سط در سطح خیابان است.به متو

 های مختلفی وجود دارد:های خیابانی روشجلوگیری از چشم زدگی حاصل از چراغ ی حاصل از نور چراغ؛ برایچشم زدگجلوگیری از 

 دهند.ی را کاهش میچشم زدگروش اول: با افزایش ارتفاع نصب چراغ، -

 است. شدهکنترل هانآهایی که توزیع نور عمودی روش دوم: با به کار گرفتن چراغ -

  رو:های سوارهچراغ

ی پایین برای کمک به دید رانندگان در رؤیت خیابان، عابران پیاده، اشیاء روی خیابان و دیگر چشم زدگرو باید نوری مناسب با های سوارهچراغ

 رو باید مدنظر داشت.های سوارهوسایل نقلیه ایجاد نماید. نکات ذیل را در انتخاب چراغ

 چگونگی بخش نور افقی و عمودی -

 ارتفاع و یا فاصله تیرها -

 مکان تجهیزات الزم -

 از بین بردن چشم زدگی احتمالی برای رانندگان

 یاکردن امکان دید بیشتر در شب باشد.مهنتیجه نهایی این نورپردازی باید 
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 169صفحه  /جمپنفصل  / ، روشنایی الکتریکی3/ مبانی فیزیک ساختمان  قیابکلو، زهرا بع:امن

  328 -330صفحه  /هشتمفصل  / ، روشنایی الکتریکی3/ مبانی فیزیک ساختمان  قیابکلو، زهرا

 صحیح است. «1»ه گزین .59

ضوح  قابلیت ست  گفتار بودن مؤثر گیریاندازه گفتار و ضوح  مطلق گیریاندازه .ا سیار  علم یک و ست  پیچیده ب ستیک  علم با که مرتبط ا  روانی آکو

 .شودمی مقایسه زیر جدول به توجه با آن نتایج و نموده استفاده زیر فرمول از آن تخمین برای .است

STI = 1- 0/46 log(ALCONS)  
 

1-75/0 75/0-6/0 6/0-45/0 45/0-3/0 3/0-0 STI 

 SI قبولیرقابلغ ضعیف متوسط خوب عالی

 

 Long, M. (2006). Architectural Acoustics. Elsevier Academic Press: London(2006)  :منبع

 صحیح است. «4»ه گزین .60

صدای »از  اندعبارتاست. یکی از این تعاریف، مبتنی است بر دو مفهوم که  شدهارائهتعاریف مختلفی برای مفهوم صمیمیت آکوستیکی در یک سالن 

های ابرسد. بازتی مستقیم از منبع صوتی به گوش شنونده میهمان صدایی است که طی مسیر درواقعصدای مستقیم « های اولیهبازتاب»و  «مستقیم

: اگر است ارائهقابل طورینارسند. حال، تعریف صمیمیت های صدایی هستند که در اثر برخورد با کف، دیوارها و سقف به گوش میاولیه هم انعکاس

توان سالن را صمیمی دانست. اگر این بازه بیشتر ثانیه باشد، میمیلی 45های اولیه کمتر از ی زمانی بین شنیدن صدای مستقیم و صدای بازتاببازه

 .باشد، سالن صمیمی نیست

 هفتمبرگرفته از فصل  / ، آکوستیک1/ مبانی فیزیک ساختمان  قیابکلو، زهرا منبع:

           دروس تاریخ و مبانی نظری

 صحیح است. «1»ه گزین .61

 فرهنگ و تمدن یونان

 شود. چیز در مقیاس انسان سنجیده مییونانیان آنچه اهمیت دارد انسان است و همهدر فرهنگ 

هایی انسانی به خود گرفتند، این خدایان اشتباهات انسانی دارند و تنها فرقشان با انسان النهرین شکلخدایان یونانیان برخالف خدایان مصر و بین

شد. های خدایانشان ساخته میهای ساده برای نگهداری از تندیسیونانیان در آغاز به شکل زیارتگاههای بسیار مهم فناناپذیر بودنشان است. ساختمان

. این کار با پیکر تراشی در تزئینات ساختمان انجام شد. یونیان خود بنا را نیز در مراحل بعد صفات خداوند در این ساختمان ها به منصة ظهور سید

کردند. معابد یونانیان در ابتدا چوبی بود و به مرور زمان برای بر پا می« آکروپولیس» ای مشرف به شهر فراز تپهپنداشتند و آنها را بر پیکره می

صر معابد یونان برخالف معابد مماندگاری بیشتر از سنگ آهک و مرمر ساخته شد. این معابد از لحاظ نقشه شباهت زیادی به تاالر بارگاه میسنی دارد. 

کند. در درون معبد پیکره مورد وار آن را تقویت میی مجسمهانتخاب محل ساختمان معبد جنبه شود.و به فضای بازساخته میالنهرین رو بین

ر به همین علت توجه بیشتشد شد و مراسمات دینی در مذبح جلوی معبد برگزار میداری میخزانه و غنائم جنگی نگه -یادگارهای پیروزی -پرستش

ین این . روابط و تناسبات بشودونی متمرکز است. بنا در معماری یونان با اصطالحاتی چون سکو، ستون، روبنا )اسپر( توصیف مینمای بیرطراحی به 

 زند.های سه معماری یونانی را رقم میاجزاست که شیوه

 اصطالحات معماری یونان:

I :ها خود از سه قسمت تشکیل شده است.ستون. ستون 

 ها ـ شیارهای عمودی ـ پوشیده شده است.قاشقی. بدنة ستون با 1

 ها صرفاْ تزئینی نبوده و برای تأکید برگردی ستون با استفاده از سایه روشن بوده است.این قاشقی

 «ناسبتتحدب خوش و »آید رخ آن پدید میشود، کتیبه و انحنای ظریفی در نیمارتفاع بدنه ستون هرقدر بیشتر شود تدریجاً از قطر ستون کم می

 شود.بخش تشکیل می 2. سرستون: در هر شیوه از 2
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 الف: جز پایینی: بالشتک که در هر شیوه متغیر است.

 گیرد.شود سنگی تخت و چهارگوش که مستقیماً زیر اسپر یا پیشانی قرار میها دیده میب: بخش پایینی: که در هر شیوه

 . پاسنگ یا پایه ستون3

II روبنا». اسپر:» 

 شود.گیر اصلی که مستقیماً روی سرستون گذاشته می فشار«: گاهتکیه»ی همان . حاشیه1

 . کتیبه2

 شود.نامیده می« سنتوری»آورد که دار مثلثی میدو طره شیب». طره: لبه برجسته واقعی بام  که 3

 تا جزئیات عبارت است از:های نسبی اجزا متفاوت بودند آورند بیشتر در تناسبای که معماران یونانی پدید میسه شیوه

 یبا لبه در این شیوه«  هاخیاره»های سرستونی ساده و بی تزئین دارد. / ظاهری تنومند، جسیم و جدی / قاشقی شیوة دوریک .شیوه دوریک: 1

در بناهای  «های تزئینی و سنتوریچهارگوش»ای که فقط در نقاط خالی رسند. / شیوه مذکر / تزئینات: فقط استفاده از تزئینات پیکرهتیز به هم می

 زیر شاهد این شیوه هستیم: 

 ق. م 550 -یاسیلیکای پستوم در جنوب ناپل 

 ق. م 460 -معبد هرا در پستوم 

 معبد آفایا واقع در آیگینا 

وسته شیوه مؤنث ی / کتیبه پیهای تزئینکاری شده / سرستونها برجستههای باریک و پاسنگمراتب تزئیناتی / ستونتشریفاتی / به. شیوه یونیک: 2

 شود.منتهی می« مارپیچ»های توماری مانند گیرد که به مارپیچگاه قرار می/ سرستون کوچک زیر تکیه

 «کاریاتید»های زنان بجای ستون و کل کتیبه / استفاده از پیکره -پاسنگ -ایتزئینات: پیکره

 اهای زیر را نام برد:توان بناند میاز بناهایی که به این شیوه ساخته شده

 کتیبه پیوسته« کاریاتید»نگهداری سقف  -گونه ستون یونیکی نداردهیچ»ق. م  530 -ها در دلفیخانه سیفونسیگنج» 

  پارتنون آکروپولیس 

  آکروپلیس« سردر ورودی»پروپایالی 

  آکروپلیس« الهه پیروزی»معبد آتنا 

 معبد ارختئوم 

تون یونیک متفاوت است / اولین بار در درون مقصوره معبد آپولون در باسائه / استفاده از برگ کنگر جهت فقط در سرستون با س. شیوه کورنتی: 3

بود اند. بنای یادشود برعکس ستون یونیک دو رو دارد / طرح اولیه سرستون را به کالیماخوس نسبت دادهطور کامل دیده میتزئین / از هر زاویه به

 این شیوه ساخته شده است. ق. م به 334لوسیکتراس حدود 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های سه شیوه معماری یونانسرستون
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  114-166هلن/ فرامرزی، محمدتقی )مترجم(/ هنر در گذر زمان/ فصل پنجم/ صفحه  گاردنر، منبع:

 

 

 

 

 ها در معماری یونانروند تکامل ستون

 

 های سه شیوه معماری یونانها، پاسنگها، سرستونستون
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 صحیح است. «3»ه گزین .62

 گاهسکونت -  نقاشی غاری -  مجسمه -        سنگی دیرینه - پیش از تاریخ

 گاهسکونت - پیمایی جنگجویانراه -  رقص آیینی -        میانه سنگی -  

 «(جویکو»شهرسازی ) اریحا  -         نوسنگی -  

 دُلمن      درشت سنگی -          

 مِنهیر          

 نابتا پالیا( -گوبلکی تپه -استون هنج -کُروملِک )ایوبی          

 

 سنگی :دیرینه

ه جا بود کبه غار پناه برد و همین "خوراکی شکارگر و گردآورنده "های شمال و مرکزی اروپا انسانهای طبیعی به دشتبه دلیل پیشرفت یخچال

 ی ابزار سنگی بلکه به یک هنرمند تبدیل کرد.را به سازنده انسان کرومانیون جای انسان نئاندرتال را گرفت و نه تنها او

 سنگی :هنر دیرینه

ة ای که طعمکرد. جانوران زندهرة غارها تصویر میحرکت  روی دیواهای مجرد و بیرا با شکل سنگی حوادث و اتفاقات زندگی خودانسان عصر دیرینه

حرکت دارای معنی و مفهوم و هویت بودند. های مجرد و بیشدند. در نظر انسان دیرینه سنگی این شکلشکار او بودند روی دیوارة غار تصویر می

     های مسکونی غارهااند. این تصاویر در بخشا تصویر شدهجانورانی از قبیل ماموت، گاو وحشی، گوزن شمالی، گرگ و گراز بر روی دیوارة این غاره

توان استدالل کرد که این نقوش جنبة تزئینی اند از این جهت میالعبور تصویر شدههای صعبهای ورودی غار نیست و در مکانو یا در مجاورت دهانه

های از تصویر دنیای جانوری، پرپسکتیو پیچیده ) در پرسپکتیو پیچیده بخش سنگی: انتزاع، تصویر و نماد، تسلط برهای نقاشی دیرینهندارند. ویژگی

شدند.(، برخورد هنرمند رخ کشیده میها تمامشوند، مثالً بدن و صورت نیم رخ اما شاخهایی به صورت نیم رخ کشیده میبه صورت تمام رخ و بخش

 با پیکره ناتورالیستی است. 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 :عصر میانه سنگی

  سنگی معروف است.پس از پایان عصر یخ یک دورة انتقالی پیش آمد که به دورة میان

 نقاشی در غار آلتامیرا
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وهوای شبیه امروزش هایی از اروپا که آبانسان بعد از پایان عصر یخ از غار بیرون آمد در قسمت 

 داشت مستقر شد. 

 نقاشی میانه سنگی: 

های های این دوره تازگی دارد ظهور پیکرة آدمی به طور انفرادی و در گروهآنچه در نقاشی

های بسیار متنوع است. از نقاشی این ها و محیطها، موضوعبزرگ و همپیوسته در کنار حالت

العاده های کوچک و فوقشود. تا کنون نقاشیدوره تحت عنوان نقاشی پناهگاهی یاد می

های جادویی و برداشت محصول های شکار، جنگ، رقصها در صحنهنمای جانوران و انسانزنده

 اند. در روی دیوارهای سنگی پناهگاههای کم عمق سنگی کشف شده

 د.اناند و در کانون یا نقطه مرکزی هر اثر هنری قرارگرفتهها بر جانوران مسلطینجا انساندر ا

ـ مذهبی دارندتر است. این نقاشیتر و خالصهنقاشی این دوره بسیار انتزاعی  .ها اهمیتی جادویی 

 گرفت و کیفیتی نمادین داشت.شاخ انجام می بر روی سنگ و عاج و "تراشیپیکره "

 های مختلف اندام آن اغراقهای کوچک اندام زنی که در قسمتهای ونوس: پیکرهپیکرهمثل: 

 شده است. این پیکره نماد باروری است و هنرمند به دنبال نمایش جنس مونث خود نبوده است.

  های جانوری بوده، بوده اند.در اینجا به دنبال رئالیستی که مختص نمایش پیکره

  عصر نوسنگی :

 ة نوسنگی، انسان با اختراع کشاورزی و اهلی کردن برخی از جانوران، گامی بزرگ درجهت تسلط واقعی و عملی بر محیط خود برداشت.در دور

سال پیش این دوره به شهرنشینی تغییر حالت داد. در این دوره شاهد رسوم جدید مذهبی و مراسم تدفین و شیوة مشخص کردن  7000در حدود  

ه برجا تراشیدهای عظیم نیمههایی از سنگها یا یادمانهای یادبود هستیم. در ایرلند، انگلستان و برتانی ساختمانمقابر با سنگهای مقدس و مکان

های نامند. ساختمانسنگی میة آن را فرهنگ درشتآورندو فرهنگ پدیده ]به انگلیسی مگالیتس [ها دانان آنها را درشت سنگاست. تاریخمانده

 سنگ چند نوع دارند:درشت 

های ها احتماالْ بقایای گوراست. دولمنسنگ به جای سقف تشکیل شدهاز چند سنگ بزرگ عمودی با یک تخته سنگی:دولمن یا ساختمان تخته

 داالنی هستند که کُپه خاک رویشان را آب شسته و برده است.

 پوشاندند.می ساختند یا با چند کپه خاکها میها را غالباٌ در تپهاین گوره

 گویند                ایبوری ها کروملک  میکردند که به آنوار بر پا میگاهی دولمن را در دایره کروملک: 

 استونهنج                                                                                                                              

 نامند.اند را منهیر میهای موازی کار گذارده شدههای بزرگ که به طور قائم و در ردیفسنگتکمنهیر: 

 شهرسازی دوران نوسنگی :

 اند.ها بلکه در ارتفاعات سرسبز مجاور آن یافت شدههای رودخانهیافته نه در دورهترین اجتماعات اسکانکهن -

گیری و محاسبه، هایی چون نوشتن، اندازهقانون و دین رسمی، همراه با ابزارها و اسلوب –حکومت  -کشاورزیدر این دوران بود که عالوه بر   -

 گری پدید آمد.فلزکاری، سفال -بافندگی

 شهر اریحا :

 سال قبل میالد  7000 -

 فالتی در دره رود اردن -

 بود.را فرا گرفتهخندقی عریض و سنگی داشت و دیواری به قطر یک و نیم متر گرداگردش  -

 متر  1دارای یک برج سنگی مدور به ارتفاع و قطر  -

 معماری:

 ساختند.های مدور یا بیضی سنگی میهای خام چهارگوش با پیهایی با خشتخانه -

 شد.آمیزی میکف و دیوارهای آن استادانه گچ کاری و رنگ -

 ق.م 15000تا  10000مجسمه ونوس ویلندورف/حدود 
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 ها شباهت زیادی به مگارون دارد.و نقشه یکی از آن شده ظاهراً زیارتگاه استهای حفاریبسیاری از ساختمان -

 اند.کرده "بازسازی  "های چهره را روی آنهای جمجمة انسان است که برجستگیای از مجسمهترین کارشان مجموعهبرجسته -

از روی اعتقاد به بقای روح آدمی  آمیزی شده است. این کارهای سنگی در داخل چشمانشان صدف دریایی قرار دارد و موهایشان رنگاین جمجمه -

 شده است.انجام می

 چتل هویوک 

 در فالت  آناتولیا  -

 سال پیش از میالد  700تا  5000 -

 ترین منطقه آن زمان پیشرفته -

 فرهنگی متکی بر اقتصاد با شکار و گردآوری خوراک با کشاورزی -

 اند. ریزی زندگی شهری دانستههای بشر برای پیاریحا و چتل هویوک را از نخستین تالش -

 جامعه چتل هویوک :

 دستی و هنر ای مرفه و آشنا با صنایعجامعه -

 تراشی، بافندگی و سفالگرینقاشی ، پیکره -

 فن ذوب کردن مس و سرب -

 ها و رسوم کار از جهت حفظ سنتجامعه محافظه -

 نمادگرایی و هنر انتزاعی  با کاستنِ هنر رئالیستی و گرایش بیشتر به پیشرفت در هنر -

 رود.النهرین میرسد و به منطقة بینق . م فرهنگ نوسنگی در آناتولیا به پایان می 500تا سال  -

 های شهرسازی چتل هویوک:ویژگی

ناتولی غربی و ایران غربی تا به سازی در آبام به یکدیگر راه دارند. این نوع خانهاند و از پشتها به هم چسبیدهاین شهر هیچ خیابانی ندارد، خانه -

 امروز به حیات خود ادامه داده است.

 سازی:امتیازات این نوع خانه -

 های تک ایستاده دارند.هایی که حائل یکدیگرند استحکام بیشتری نسبت به ساختمانساختمان  -1

 تر است.اند، دفاع از آن آسانکردهی پیوسته از ساختمان با دیوارهای یکسره محاصره چون دورتادور شهر را حلقه -2

 شد که مدافعش روی بام آن ایستاده بود .توانست دیوار را بشکند و وارد شود وارد اتاقی میاگر مهاجمی می -3

 گرفت. یدانی مورداستفاده قرار معنوان آشغالشد که بهها باز میتراکم ساختمان ای نقاط، فضای باز یا حیاطی در میان انبوهدر پاره -

 هاویژگی خانه

 ها متفاوت بود.دارای نقشه واحد اگرچه اندازه آن -

 شدند.های محکم چوبی تقویت میدیوارها از خشت خام که با کالف -

 کردند.و از سکوی کنار دیوارها برای خوابیدن، کار کردن، غذا خوردن استفاده می -

ها سرشار از تزئینات بود. خانه یک زیارتگاه. این زیارتگاه 4طور متوسط برای هر اند. بهآمیخته بودهمهای عادی درهتعداد زیادی زیارتگاه که با خانه -

 های جانوری و مجسمة گاو.های برجسته، سردیسبریهای دیواری، گچتزئیناتی از قبیل: نقاشی

 شده است.اما این کتابآوریجمع« هلن گاردنر»اب هنر درگذر زمان ازتاریخ که از کتای بود از نکات مربوط به هنر پیشمباحثی که عنوان شد خالصه

است و با این تعریف انسان غارنشین داند اما باید دقت داشت که متن این سؤال معماری را هنر خلق فضا دانستهشروع معماری را دوره نوسنگی می

 توان غارها را شروع معماری دانست.اشی تغییر داده است از این لحاظ میکیفیت فضا را با استفاده از نورپردازی و نق« غار»در یک فضای طبیعی 

 معماری مذهبی که هزاران سال پس از عصر غارنشینی آغازشده تأثیر همانند غارها را در خود دارد.

هبی سکوت منطبق بر آن شود و در اوج مراسم مذهر مکان مقدس، اسرارآمیز نیز بوده است، محل تاریک که فقط با نورهای لرزان روشن می

ترین آن نمونه مشابهی است ازآنچه در غارها بود و اینجا نیز خداوند در خلوتگاهش دور از چشم اغیار کند. فضای این معابد و مقدسفرمایی میحکم

 جای دارد.
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ا دهی به آن، خلق فض ط بر محیط و نظمتعریف ما از معماری در دوران غارنشینی همان نظم دادن به فضای طبیعی غارها توسط ساکنین است. تسل

 و همان معماری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  28-45محمدتقی )مترجم( / هنر درگذر زمان/ فصل یکم و دوم/ صفحه  گاردنر، هلن/ فرامرزی، منابع:

 اعتضادی، الدن / جزوه تاریخ معماری جهان 

 تاریخ هنر جنسن/ فصل اول فرزان )مترجم( / سجودی،دیویس/ 

 صحیح است.« 4». گزینه 63

 توان به سه دوره تقسیم کرد: هنر بیزانس را به طور کلی می 

 «ایاصوفیه»کلیسای سانتاصوفیا عصر طالیی اول: 

 کاترین کلیسای سنت -کلیسای سنت مارک -کلیسای کاتالیون -کلیسای دیر هوسیوس لوکاسعصر طالیی دوم: 

 بیشتر جواهرسازیعصر طالیی سوم: 

 سانتا سوفیا

 ()ایاصوفیه، قسطنطنیه

شدنش وجود بعد از میالد( ساخته شد. آخرین ساختمانی که رد محوطه آن تا پیش از ساخته 537تا  523ساله )زمان کوتاه پنجایاصوفیه در یک

 ان امپراطوری ژوستینیان  ساخت ساختمانی جدید آغار شد: شده بود. سپس بالفاصله در زمداشت در یک دوره ناآرامی تخریب

بنا، کلیسای اصلی شهر خوانده شد.   537آنتیمیوس اهل ترالس و ایزدورس اهل ملیت ساخت آن را به عهده گرفتند. پس از اتمام ساخت، در سال 

نیز  1935خوانده شد. از سال « جامع ایاصوفیه»گرفت و عنوان مسجد بزرگ سلطان مورد استفاده قرار ، به1453ها در اما پس از پیروزی ترک

های درونی هنوز همان صورت موزه درآمده است. قسمت خارجی بنا به علت تاریخ پرتالطمی که داشته عمدتاً تغییر کرده است، اما سازه قسمتبه

 شده است. )در زمان ژوستینیان(. وسیله ایزودوروس تعمیر شده و نوسازیشده بود و بعداً بهاست که در اصل ساخته چیزی

 

 

 اریحا

 چتل هویوک چتل هویوک چتل هویوک
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 طرح کلی:

دار در جبهه شمال غربی آن بوده است. خط دسترسی که در راستای محور طولی کلیسا مجموعه اصلی شامل یک کلیسا و یک حیاط وسیع رواق

یابد. حیاط جلوی ه داخل کلیسا راه میشود و از آنجا ببوده و از طریق حیاط ادامه داشته است در ادامه به دو وستیبول افقی خارجی منتهی می

شده است. در مقایسه با طرح کلی ورودی در زمان حاضر دیگر وجود ندارد. ورودی اصلی بنا به ضلع جنوب غربی و انتهای وستیبول داخلی منتقل

ه داخل یک فضای طوالنی و باریک ک بخش نیست. زیرا مراجعین به داخل کلیسا نخست بههای امروزین ازنظر فضایی چندان رضایتاصلی، دسترسی

 شوند.ای با ورودی کلیسا ندارد هدایت میهیچ رابطه

  پالن:

طرح کلی مجموعه نسبت به یک محور طولی قرینه بوده است. این محور 

کرده عنوان یک مسیر دسترسی در داخل مجموعه عمل میدر اصل به

اند عرض بودهول داخلی هماست. حیاط وستیبول خارجی و وستیب

پهنا  70.69متر( کلیسا در پالن یک مستطیل است به ابعاد 63)تقریباً 

هایی که بین جرزها متر طول با چهار جرز اصلی، ردیف ستون 80.74و 

کنند. ای که جرزها را به هم متصل میدایرههای نیمقرار دارند و طاقی

کلیسا را به یک نِیو)شبستان( اند هایی که در عرض تعریف شدهرواق

ین کند. اتر کناری تقسیم میتر و باریکطولی عریض و دو نیو کوتاه

نیوهای کناری دوطبقه هستند و این طرح در پالن در سطح راهرو 

 شود.ها( تکرار می)گالری

اختصاص داشت و نیوهای کناری مختص سایرین  کننده کاربرد کلیسا است. نیو مرکزی به امپراطور و کشیشانبندی در طرح، منعکساین تقسیم

توان اظهارنظر کرد. تخت امپراطوری در بالکن در انتهای شمال بود. در مورد چگونگی استفاده از طبقه باالی راهروهای کناری به این قطعیت نمی

اند که راهروی جنوب غربی مختص استفاده هار کردهها اختصاص داشته است. برخی منابع اظغربی قرار داشته است و گویا تمامی فضای باالیی به زن

 خانواده امپراطور بوده است.

 فرم و فضا:

عنوان یک شاهکار معماری موردتوجه های بسیار نادری هستند که اهمیتی همچون ایاصوفیه پیداکرده باشند. این بنا همواره بهدر تاریخ معماری، نمونه

ها نیز بعد از پیروزی بر قسطنطنیه تحت تأثیر آن قرار گرفتند و مساجد امروز کاسته نشده است. حتی عثمانیبوده است و از درجه این اعتبار تا به 

 بعدی سالطین نیز تحت تأثیر ایاصوفیه ساخته شدند.

که  د به فضای کلیساآمد امروزه محسوس نیست. زیرا که حیاط ورودی دیگر وجود ندارد و وروتأثیر فضای اصلی که هنگام ورود به کلیسا پدید می

یر شد امروزه تغیدر اصل با عبور از این حیاط وسیع و باز و سپس از طریق دوالیه پرده مانند از ستون و رواق دو وستیبول خارجی و داخلی ممکن می

 کرده است.

ایشان، تأکیدی هستند بر مسیر طولی هاند که عالوه بر عملکرد سازهای متقاطع شلجمی پوشیده شدهدو وستیبول خارجی و داخلی امروزه با قوس

 ورود به کلیسا از طریق یک مسیر تنگ و کم ارتفاع، درواقع تأکیدی هستند بر احساس بلندی و وسعت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پالن ایاصوفیه  

 مقطع  ایاصوفیه  برشی از ایاصوفیه  
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 224گاردنر، هلن/ فرامرزی، محمدتقی/ هنر درگذر زمان/ فصل هفتم/ صفحه  منابع:

 اعتضادی، الدن / جزوه تاریخ معماری جهان 

 دیویس/ سجودی، فرزان )مترجم( / تاریخ هنر جنسن/ فصل ششم

 صحیح است.« 2». گزینه 64

  آشنایی با معماری مصر

افراط  همه عجایب داشته باشد .... و مردم آن به حدهیچ کشوری نیست که این»سال پیش، هردوت ضمن ستایش از مصر نوشت:  2000بیش از  -

 «مذهبی باشند.

 کردند.ها و معابد از سنگ ماندگار و سخت استفاده میساختند، برای ساختن مقبرهدوام میهای خویش را از مصالح بیمصریان که سکونتگاه -

 نیل:

 عنوان خدای نماد زندگی نقش بسته بود.نیل در شعور مصریان به -

 های حاصلخیز بوده است.های انبوه پاپیروس و دشتیا بیشههای مردابی پیش از این سواحل نیل، سرزمین -

 آبیاری:

های انالالنهرین شاهد حفر کهای نیل برداشته شد، چنانچه در بیننخستین گام درراه اسکان بشر در دره رود نیل با بستن سدهایی برای مهار طغیان -

 آبیاری هستیم.

 جاودانگی:

ها به زندگی در این جهان فقط برای تأمین سالمت و آن رود و توجه کلیودانگی تا مرز شیفتگی پیش میاعتقاد و عالقه مفرط مصریان به جا -

 ای از آثار مصریان را که به یادگار مانده است، مدیون همین اشتغال هستیم.سعادتش در آن جهان بود. بخش عمده

 معماری:

 کند.نیز از اصول ماندگاری و نظم مشابهی پیروی میدر طراحی مقبره مصری، نماد خانه ابدی و خاموش مردگان  -

 مصطبه:

ند. شکل کوسیلة هواکش با خارج ارتباط پیدا میای از آجر یا سنگ با دیوارهای پرشیب که بر روی مقبرة زمینی که بهسکو یا ساختمان چهارگوشه -

تفاوتی ی بیاالنهرین برخالف مصر تقریباً گونهشده است. در بینند، گرفتهپوشاهای پیشین را میهای خاکی یا سنگی که مقبرهمصطبه احتماالً از تپه

 ها وجود داشت.در آیین تدفین مردگان و ماندگاری مقبره

 هرم پلکانی زوسر:

های زیگوراتسال ق. م ظاهراً نخستین مقبره عظیم پادشاهی بود و شکل ظاهری آن به  2750در سقاره یا گورستان باستانی شهر مردگان ممفیس  -

 النهرین شباهت دارد.بین

 اینجا یک مقبره داریم نه یک معبد که ارتفاعش از سایر بناهای اطراف بیشتر است. -

 شده پادشاه و متعلقاتش.( حفاظت از جسم مومیایی1 کارکرد دوگانه:

 گونه وی به کمک جسیم بودن و صالبت بنا ( مجسم ساختن قدرت مطلق و خدا2  

 های بزرگش، آفریدة ایمحوتپ است. ایمحوتپ نخستین هنرمندیهای محصور و حیاطعالوه معابدش و مهتابیاین ساختمان به: معمار مجموعه

 است که نامش در تاریخ آمده است.

 .خدا پرستیده شد عنوانایمحوتپ به معنی مرد همه علوم: ایمحوتپ مهندس معمار، انسانی فرزانه، حکیم، جادوگر، پزشک، کاهن، کاتب که بعدها به

 اهرام جیزه:

)موکرینوس( وجود دارد. و منکورع  )حفرن(، خفرع )خئوپس(های خوفو ی چهارم به نامدر جیزه، واقع در قاهره امروزی، سه هرم از فراعنه سلسله 

 پایداری ابدی و فنون جادوگری هستند. علم پنهانی، ارتباط دارند و نماد موضوعات بسیاری ازجمله حکمت ازلی، سرزمین مصر، ها با رمز واین هرم

 اوج معماری:

 ها آغاز شد.اهرام جیزه نقطه اوج در تکامل آن شیوه معماری است که با ساختن مصطبه
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 از هلیوپولیس تا ممفیس:

فتند. آنجا رتشان بود قرار گرگویا وقتی پادشاهان سلسله سوم، اقامتگاه دائمی خویش را به ممفیس انتقال دادند تحت تأثیر هلیوپولیس که در مجاو -

شده بود. در سلسله چهارم فراعنه، خود ساخته "بن بن"صورت یک سنگ هرمی شکل به نام خدای آفتاب بود و بت آن به  "رع"مرکز کیش نیرومند 

 پس کوشیدند تا آن را بر روی زمین مجسم کنند.را فرزندان رع نامیدند و ازآن

 مبنای شکلی هرم:

 یا شکل هرم اختراعی است که یک نیاز دینی الهام شده یا درنتیجه تکامل در شکل بوده است؟در این صورت آ

 پادشاهی میانه

 ها :سنگی در دل صخرهمقابر تخته

ال دنبهستند که به « آمنمحتپ»و  «خنوم حوتپ»ها مقبرة ترین آنتوان دید. دو نمونه از سالمهای این نوع مقابر را در محوطة بنی حسن مینمونه

. دار و اتاقک مقدس را دارا هستنداند و عناصر اصلی معماری مصری یعنی سرسرا یا ایوان ستونها کنده شدهامنیت بیشتر و هزینه کمتر در دل صخره

 ها هستند و نقشی در نگهداری سقف ندارند و صرفاً تزئینی در جهت فضاسازی هستند.ها در اینجا جزئی از صخرهستون

 های پایدارسنت                  " جرمی و جزمی بودن است های معماریقاطع به سنتپایبندی "

 معبد رامسس سوم در مدینه هابو

عنوان یک اثر معماری، عناصر مشخص ویژه معبدسازی شده است. مجموعه مزبور بهپ.م( ساخته1198این مجموعه در دوران حکومت رامسس سوم )

عملکرد مجموعه شامل معبد و همه ملحقات آن است ازجمله یک کاخ برای استفاده موقت و استحکامات دفاعی که  ازنظر دهد.مصر را ارائه می

 مشخصه ناامنی این دوره است.

 اند.اند بلکه یک مرکز اداری و تشریفاتی نیز بودهمعابد مصری صرفاً یک مکان پرستش یا عبادت نبوده

 طرح کامل مجموعه:

عبد گذاران م وسیله دو ردیف بارو محصورشده است، قرار دارد. بین معبد و اولین حلقه دیوار، مسکن خدمتتر که بهمجموعه وسیعمعبد  در قلب یک 

 و افسران و سربازان و گارد و فضاهای اداری و اصطبل قرار دارد.

های مجموعه قرار دارد. قصر فرعون در جنوب مدارس و کتابخانهها، احتماال: کارگاه -بین دو حلقه دیوار همانند سایر معابد مصری فضاهای خدماتی

شود. در قسمت ای با دو ستون ابلیسک محافظت میغربی حیاط و دسترسی به مجموعه از جنوب شرقی است، جایی که در دیوار خارجی، دروازه

 شمال غربی هم دروازة دیگری قرار دارد.

 پالن:

طولی است که از دروازه ورودی به سمت عبادتگاه درونی ادامه دارد. تمام فضاهای معبد در اطراف این  دسترسی به مجموعه در امتداد یک محور

شود. تمام فضاهای معبد تابع این محور )قدس االقداس( درونی هدایت می "حرم"سوی محور تقارن قرار دارند که از دروازه و سردر ورودی اصلی به

نار طرف محور در کالشعاع اهمیت آن قرارگرفته است و بدون اینکه موقعیت ممتازی داشته باشد، در یکحتتقارن هستند. حتی قصر فرعون نیز ت

 نخستین حیاط قرارگرفته است.

 کنند.گوشه و مستطیلی پیروی میاند، از یک نظام و طرح دقیقاً راستگرفتهفضاهایی که در طول محور معبد شکل

 فضا و فرم:

شود. فضاها در پالن و در ارتفاع داخل معبد از ورود تا به قسمت انتهایی با افزایش هرچه بیشتر تراکم فضا مشخص میمراتب فضایی در سلسله

 شوند تا به عبادتگاه درونی )حرم( ختم گردند.تر میتدریج کوچکبه

بردن کف هر فضا نسبت به فضای قبلی که  ی باالها و جرزها و دیگرکاهش ارتفاع این فضاها از دو راه عملی شده است: یکی کم شدن ارتفاع ستون

 شدند.هایی به یکدیگر متصل میوسیله رمپنتیجتاً به

اند که ازنظر اندازه ای از خدای آمون قرار داشته است و دو اتاق مجاور آن برای خدایان موت و خونس بودهدر عبادتگاه درونی )حرم( درونی، مجسمه

 اند.الشعاع عبادتگاه آمون قرارگرفتهت تحتتر و درنتیجه ازنظر اهمیکوچک

تر هم ها متراکمشوند و نیز مرتباً به علت تعدد ستونتر میرویم فضاها کوچکسوی انتها پیش میتوجه این است که در فضاها هرچه بهنکته قابل

طرف، رواق دارد و پروتائوس )راهرو حدفاصل حیاط و تاالر که دومی در چهار شوند: اولین حیاط، روباز است و دارای دو رواق جانبی است، درحالیمی
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دار )هیپوستیل هال( است، سقف نوار مرکزی ستوندار ) ناو مرکزی آن( ها با تاالر ستوندار( یک فضای کامالً بسته است که حدفاصل حیاطستون

طراف آن، بر های اتر شدن قطر ستونله و نیز به دلیل ضخیموسیاش شبیه مقاطع عرضی باسیلیکاها است. بدینارتفاع بیشتری دارد و مقطع عرضی

 شود.محور طولی در این تاالر ستوندار تأکید می

ها کامالً متفاوت است: چهارستون در عبادتگاه درونی برخالف این تأکید محوری، در فضایی که در آن قایق مقدس خدای آمون قرار دارد، ترتیب ستون

اند. بنابراین چنان است که گویی یک حوزه فضایی در داخل یک محفظه فضایی محدودشده مربع شکل قرارگرفتهدر چهارگوشه این فضای 

توان این موضوع را به نحو دیگری نیز تعبیر کرد، یعنی در داخل یک فضا به یک مکان تأکید شده است. با قرار گرفتن این چهارستون است.همچنین می

 است.شدهم بر تراکم فضا افزوده در داخل این فضای کوچک، بازه

هایشان فضاهای روبازی هستند که پس از شود. چنانکه دو حیاط درونی با رواقتدریج کمتر و کمتر میمراتب بهشفافیت فضا نیز در همین سلسله

ورد آختالف سطح سقف وجود دارد به دست میهایی که در انور خود را تنها از روزنه -که سرپوشیده است -ها تاالر ستوندار بزرگ )هیپوستیل هال(آن

 آورند.های کوچکی به دست میو فضاهای بعدی یا تاریک هستند و یا اینکه نور بسیار اندکی را از روزنه

یب رتخورد. فضاهایی که به تها به چشم میمراتب جادار و وسیع بودن فضاها، تا کوچک، فشرده و محدود شدن آنیک ویژگی دیگر، رعایت سلسله

 کنند.تری نیز به یکدیگر اتصال پیدا میهای باریکتناسب با ورودیشوند بهکوچک می

 شود.های برجی )پیلون( تقویت میاحساس محدودیت و محصوریت در این مجموعه باوجود دروازه

حیاط معبد برای لزوم باز بود. اتصال بین  های تشریفاتی خاص اولیناست. در موقعیتها ممنوع بودهدسترسی به فضاهای داخلی معبد برای کاهن

 کند.دهد و از آنجاست که فرعون عطایای خود را به اشخاص برگزیده بذل میرخ می« پنجره ظهور»وسیلة حیاط نخستین و کاخ فرعون به 

ها و دیوارهای داخلی ی خارجی، روی دروازهاند. موضوع نقوش روی دیوارهاشدههای تزیینی برجسته )ریلیف( تزیینها با طرحدیوارها، جرزها و ستون

اند و در عقب نمای شدهاند. دیوارهای حیاط دوم با نقوشی از مفاهیم مذهبی تزیینها هستند و در جهت بزرگنمایی فرعوننخستین حیاط، جنگ

 خورد.به چشم میجنوب غربی دروازه ورودی، موضوعاتی از شکار مانند صحنه شکار گاو وحشی توسط فرعون در ساحل نیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70-92گاردنر، هلن/ فرامرزی، محمدتقی )مترجم( / هنر درگذر زمان/ فصل سوم/ صفحه  منابع:

 اعتضادی، الدن / جزوه تاریخ معماری جهان 

 صحیح است. « 1». گزینه 65

 معماری گوتیک:های ویژگی

   ای( ستون خوشه4  بند معلق( پشت3  ( تویزه2  تیزهای نوک( پنجره1

 ها.سرخی در ورودی( پنجره گل7  ( تبدیل شدن جایگاه خوانندگان به محراب6  های ویترای( پنجره5

ر از طاق پذیرتتر و انعطافای سبکاد شبکهاولین نکته در معماری گوتیک استفاده از قوس گوتیک به جای قوس نیم گنبدی است که باعث ایج

د توانپذیری در اینجا به معنای ایجاد فضای کافی برای ساخت پنجره داخل قوس است. ساخت قوس اُژیو یا جناغی میاست، انعطافگنبدی شده

 های گوتیک خلق شود.فضایی سبک و نورانی خلق کند که همین امر باعث شده فضای وسیعی در کلیسا

 ها زیادی را پوشش دهد.تواند دهانهشود ،میبندها به کلیسا اضافه میواسطه این پشتباز شدن دیوارها و فضاهای الحاقی که بهبا 

 معبد رامسس سوم در مدینه هابو

 

 پالن معبد رامسس سوم در مدینه هابو 
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 318گاردنر، هلن/ فرامرزی، محمدتقی )مترجم( / هنر در گذر زمان / فصل دهم / صفحه  :منبع

 صحیح است. « 1». گزینه 66

  آنژ و داوینچی.یکلمشدیداً تحت تأثیر آثار رافائل: 

طون دهد که گرداگرد ارسطو و افالفضای این تابلو نه یک مدرسه بلکه تجمع گروهی از فیلسوفان و دانشمندان جهان باستان را نشان می مدرسه آتن:

ای از کلیسای سن پیتر در آن به آورند و گوشههای جسیمی که معماری یونانی را به یاد میجمع شده بودند در تاالری بزرگ و سرپوشیده با تاق

 خورد.چشم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 426گاردنر، هلن / فرامرزی، محمدتقی )مترجم( / هنر در گذر زمان / فصل سیزدهم / صفحه  :منبع

 صحیح است. « 4». گزینه 67

های ها به همراه آموزهایم از کره به ژاپن وارد شد. کره 59 -571میالدی، در دوران سلطنت امپراتوری کیمئی  552آیین بودا در حدود سال 

های مشابه ها، همانند مجموعها نیز به ژاپن آوردند که دوره متقدم معماری بودائیسم ژاپنی را متمایز ساخت. این مجموعهدیگرشان، معماری خود ر

ترین رفت. ابتداییها به کار میهای مذهبی و بررسی سوتراها توسط آنها از آموزشمثابه مکان زندگی راهبان، بهره جستن آندر چین و هند، به

از پالن معابد باستانی کره که دارای پاگودا و تاالر اصلی در راستای محوری بودند، اشتقاق " م 593" ژاپن همانند صومعه در شیتنوجی  معابد بودائی

ده دهی شدر کره بسیار متقارن و با دقت بسیار زیادی سازمان" هواسنگ نیونگسا"یافت، یک ورودی و دروازه میانی روی این محور واقع بود، پالن 

 ست.ا

 هفت عنصر بنیادی معروف به شیچیدوگاران در این معابد وجود دارد:

 "شورو"( برج ناقوس 4  "کودو"( تاالر خطابه 3  "کندو"( تاالر اصلی یا طالیی 2  «په»رپاگودا ( 1

 مقایسه طاق رومی با طاق گوتیک

 

 قوس گوتیک و پشت بندهای معلق

 

 ،کاخ واتیکان،رم1511-1509تابلو مدرسه آتن،رافائل،
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  "جیکیدو"( تاالر غذاخوری 7  "سوبو"( خوابگاه 6 "کیوزو"( انبار سوترا 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 281چینگ، فرانسیس / افضلی، محمدرضا )مترجم( / تاریخ معماری جهان / صفحه  -کی -دی :منبع

 صحیح است.« 2». گزینه 68

وط تنها استفاده از خطکلیساها نهدوره ظاهراً از نیروهای قدرتمند اسرارآمیز آسانی سرچشمه گرفته است؛ در طراحی این  واقعیت مادی کلیساهای این

فرشته،  هایی از کودکخورد که با استفاده از نقاشی و مجسمهشود بلکه حرکت ریتمیکی از آنها در فضا به چشم میمنحنی و اشکال بیضوی دیده می

یافته های رنگی، میزان نور راهها شیشهر آنوسطایی که ددهد. برخالف کلیساهای جامع قرونهای باالی فضا، پویایی بصری آن را افزایش میدر مکان

ب نور بایستی با نوع معماری تناس کاری بودند،های ساده و عاری از هرگونه توریهای سبک باروک از شیشهکنند پنجرهبه داخل شبستان تنظیم می

  اسرارآمیز و پراکنده بوده است.کننده باشد، روشن کند. این نور بیشتر از اینکه خیره داشته باشد و نواحی مشخصی را

 502-503چینگ، فرانسیس / افضلی، محمدرضا )مترجم( / تاریخ معماری جهان / صفحه  -کی -دی :منبع

 صحیح است.« 4». گزینه 69

 داند.ی غربی را مربوط به دورة اتونی در کلیسای سن پانتالئون میسازی در جبههخانم الدن اعتضادی شروع بلندمرتبه

 داند.سازی را متعلق به دورة کارولنژی و کلیسای دیر سن گال و سن ریکیه میهنر در گذر زمان بلندمرتبهم هلن گاردنر در کتاب و خان

 هایی از دیاگرام معابد بودایینمونه
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 280محمدتقی )مترجم( / فصل هشتم/ صفحه گاردنر، هلن/ فرامرزی،  :منبع

  صحیح است.« 1»گزینه  .70

  عناصر معماری ایرانی :

 ( چهار ایوان4  ( چهارباغ3  دار ( چهارطاقی گنبد2   ( ایوان1

 دار( تاالر ستون8  ( چهار دروازه7  چهارسو -( چهارسوق6  ( چهار صفه5

 ( ستاوند12 خانه ه گنبد( ایوان منتهی ب11  بخشی 9( فضاهای 10   ( صفه9

 ( ستون آوند13

 گراگرا چه برونبخشی هستند چه درون 9های ایرانی های وسط باغاکثر کوشک

 قسمتی: 9کاربرد فضاهای 

    "کاخ آشور"( کاخ 4  "قلعه دختر"( قلعه 3   ( مساجد2 "آبادباغ دولت"( باغ 1

 2اهلل / جزوه معماری اسالمی متدین، حشمت :منابع

 جزوه معماری اسالمی / آکادمی تخصصی معماری 

 صحیح است.« 3». گزینه 71

دانستند و به همین ها هستند. در آن زمان بدترین کارها را آلوده نمودن چهارعنصر یعنی آب، خاک، آتش و هوا مینمونة دیگر معماری ماد استودان

کردند، اما دلیل روشنی برای آن یافت های خود را خاک میها مردهدهد آریاییکردند. هرچند شواهدی هست که نشان میدلیل مردگان را خاک نمی

کردند که کوروش این کار را رها می کردند و بستگان مرده خود را در بیابانای دیگر در شمال ایران سکاها نیز چنین میگونهنشده است. اما به

که  هرچند"رفت را روی شبکه فلزی و آهنی کسی که از دنیا می« دوره هخامنشی»ری داشت تبرانداخت. بعدها در روزگاری که ایران تمدن پیشرفته

 بردند. ها میها مردگان را به دخمهگذاشتند. نساکشدر کریاس خانه می "آمدنددست می فلزات نیز از سنگ به

ن برجی گرد بود که در نداشته و با نردبان آهنی از آن باال رفته، ها همچوساختند. شکل آنها و در میان صحرا میها را اصوالً در بیرون آبادیدخمه

ها را همراه گوشت بکنند. این استخوان را سپس تمیز بستند تا جانوران الشخور نتوانند استخوان آنمرده را در درون آن برده و آن را به سنگ می

گذاشتند تا با خاک تماس پیدا دان( یا استودان می )استخوان "اُسدان"یی بنام قرار داده و درجا "مانند صندوق"کردند، در جعبه سنگی در داری می

شود. بنای دکان داوود در نزدیکی سرپل ذهاب از پیش از شده در ایران یافت میها که بر دامنه کوه کندهگونه استوداننکند. آثار زیادی ازاین

 شود.آن نقش یک مرد مادی دیده میهخامنشیان مانده است در جلو دو ستون دارد و در بیرون 

انده جا مباشد. در نقش رستم از دوره داریوش و اردشیر چند استودان به)کردستان(، سکاوند )سقز(، داودختر و صحنه میهای دیگر: در فخریکا نمونه

 دسترسی نباشند.اند تا قابلدهکراند و زیر و روی درگاه آن را صافهایی هستند که درون سنگ تراشیده شدهاین آثار اتاقک است.

 ب.م 819کلیسای دیر سن گال در سوییس حدود 

 

 ق.م 980کلیسای سن پانتالئون در کلن آلمان حدود 
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      54شناسی معماری ایران / بخش دوم / صفحه پیرنیا، محمد کریم / سبک :منبع

 صحیح است.« 2». گزینه 72

ای از برونگرایی و عنوان حلقهفارس است که عاملی مهم در معماری اقلیمی بوشهر بهشناشیل یا شناشیر از عناصر معماری بومی سواحل خلیج

 است. "ها قرار داردهای طبقاتی فوقانی خانهدار که جلوپنجره بالکن چوبی کرکره"شود. در عربی شناسیل به معنای گرایی محسوب میوندر

ای مشرف بر حیاط یا کوچه است. تعبیه کرکره شناشیل طوری است که نور و هوا را به داخل راهرو یا اتاق ای یا میلهشناسیل معموالً چوبی کرکره

 توان باال و داخل را دید.شود اما از پایین نمیکه از باال کوچه دیدهطوریکند شیب کرکره از باال به پایین است بههدایت می

توان های کنار ساحل جنوب میشناسیل دارای چند کارکرد مهم است: تخت مکانی برای استفاده از نسیم و وزش بادهای مطبوع است. در خانه

به حیاط های داخلی که در یک یا چند جبهه طبقات باال و مشرففارس استفاده کرد. شناسیلی زیبا دریا خلیجل از منظرهوسیله شناسیبه

 اند، رابط فضاهای مختلف نیز هستند.شدهساخته

ای گذر از یک قسمت به قسمت دیگر سازند، ولی برها ارتباط موضعی بین چند فضا را مقدور میهای میانی و دیگر انواع طارمهدر طبقات باال طارمه

های ساده چوبی یا فلزی جای نردهها استفاده کرد. بهعنوان معبر ورود به اتاقتوان از شناسیل بهها گذر نمود و در این حالت میباید از داخل اتاق

ز که اکرده است بدون آنگذر نسیم را میسر می های مشبک،شده که این جدارههای چوبی مثل کرکری، نیز استفاده شناسیل، از بازشوها و جداره

 وند.شاند و رو به بیرون باز میها متحرکبیرون فضای داخل دیده شود و مانع خوبی در برابر تابش مستقیم آفتاب بوده است. بعضی از کرکری

 55 -56وم / صفحه گرا/ بخش دشناسی درون غالمحسین / آشنایی با معماری مسکونی ایران/ گونه معماریان، منبع:

 صحیح است.« 3». گزینه 73

شدند. از فضوالت جمع شده در ها و دیگر پرندگان ساخته میهایی در معماری ایرانی هستند که برای گردآوری کبوترها ساختمانکبوتر خانه

 شده است.می های کشاورزی استفادهها و زمینها برای کوددهی به باغکبوترخانه

 : هابررسی گزینه

 انبار فضایی است درون زمین.آب: 1گزینه 

است که قبر درون آن قرارگرفته و دارای فضای  بقعة آرامگاهی، فضایی است متقارن و نه پاد جفت. عالوه بر آن بقعة آرامگاهی، فضایی: 2گزینه 

 جانبی نیست.

اندازی بر روی این آسمانه، گیرد. برای سایهزمین قرار می یخچال یک بنای زیرزمینی است که آسمانة گنبدیِ کوتاه آن بر روی سطح: 4گزینه 

 شود.دیواری در کنار آن کشیده می

هایی در سقف برای ورود پرندگان و فضاهای خالی در دیوار برای خانه فضایی است دوطبقه درازای حفره باشد زیرا کبوترگزینه صحیح می: 3گزینه 

 نشستن پرندگان

 321فصل یازدهم / صفحه / شناسی معماری ایرانگالبچی، محمود/ فن: منبع

 صحیح است.« 4». گزینه 74

خانه در اصفهان ) به دست ظل السلطان شده در معماری ایران مثل چهلستون اصفهان، چهلستون بهشهر، و کاخ آیینههای ساختهپالن چهلستون

مانده که متون تاریخی بیانگر آن است که این کاخ بسیار شباهت به کاخ چهلستون داشته و همانند آن شده و فقط چند نقاشی از آن بجا تخریب

 شده است( شبیه به هم است و همگی تقارن محوری دارند.ساخته

 اما کوشک جهان نمای شیراز دارای تقارن مرکزی است.

 

 

 

 

 

 پالن چهل ستون اصفهان
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 285شناسی معماری ایران / بخش هفتم / صفحه کریم / سبک پیرنیا، محمد منبع:

 صحیح است.« 1»گزینه . 75

شود. استفاده از کاشی برای رنگی کردن صحن  یکی از ی تیموری میاوج استفاده از رنگ در ابنیه سنتی و مذهبی در معماری ایران متعلق به دوره

 گیرند.تیموریان در سدة نهم پیش میراهکارهایی است که 

 ها:ینهگزبررسی 

است و متعلق به دورة خاصی نیست. مساجدی که با سقف تیرپوش سازی در ایران رواج داشته این تغییر در مساجد تقریباً از شروع مسجد :4گزینه 

ای هها خالی از لطف نیست باعث شد که از سقفذکر آناما عللی که  -شدند جزو مساجد اولیه صدر اسالم هستند مانند مسجد پیامبرساخته می

) دلیل های تیرپوش ( مقاومت بیشتر از سقف2( جهت ایجاد محصوریت و تأکید بر جهت قبله. )1)پوش در ساخت مساجد ایرانی استفاده شود.  طاق

  ای(سازه

آندره گدار ساخت مناره دو طرف ایوان اصلی را مربوط به دورة          ها دو طرف ایوان قبله و جفت مناره بر فراز سردر    ساخت مناره :2گزینه 

نه اند درنتیجه جواب این گزیشدهدهند. این منارها برای تأکید بر جهت قبله ساختهی دیگر آن را  به دورة ایلخانی نسبت میاعده وداند سلجوقی می

 باشد.نمی

صورت منفرد باب سازی بهدورة سلجوقی در ایران رواج داشته است و در دوره سلجوقی مدرسهترکیب شدن مسجد و مدرسه تا قبل از  :3گزینه 

مسجد یعنی مسجدی که داخل مدرسه ساخته بشود از دورة صفوی رایج  -شود. اما ظهور مدرسههای زیادی در ایران ساخته میشود و مدرسهمی

 شود.شد. پس این گزینه نیز رد می

 2اهلل / جزوه معماری اسالمی دانشگاه تهران، شمارة متدین، حشمت منابع:

 قاسمی، کامبیز/ جزوة معماری اسالمی دانشگاه شهید بهشتیحاجی

 صحیح است.« 3»گزینه . 76

 ها :بررسی گزینه

 ایلخانی و تیموری است.ها در دوطبقه بر پیرامون صحن. شروع دوطبقه سازی مدارس در معماری ایران متعلق به دورة قرارگیری حجره  :4گزینه 

های مدارس دوره تیموری است که به خصوص در خراسان رواج داشته است پوش در طرفین هشتی ورودی. یکی از ویژگی دو فضای گنبد  :3گزینه 

 باشد. مثل مدرسة دودر مشهد. پس گزینة صحیح می

 است.مدارس ساخته شد بر فرار هشتی ورودی مربوط به دوره ایلخانی  :2گزینه 

 کردند و باغ مدرسه پدید آوردند.سازی سلجوقی است که مدرسه را با باغ ادغام های مدرسهها از پشت به فضای باغ از ویژگیباز شدن حجره :1گزینه 

 پالن چهل ستون بهشهر پالن باغ جهان نمای شیراز
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 سیر تکامل معماری مدارس از سلجوقی تا به امروز:

 صفوی                  تیموری        ایلخانی                         مدارس زمان سلجوقی                  مساجد قبل از سلجوقی

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2اهلل / جزوه معماری اسالمی متدین، حشمت منابع:

 صحیح است.« 2». گزینه 77

 سازی در دوره صفوی:های مدرسهویژگی 

 گیرند.های فرعی شکل میهای جانبی: فضاها دور حیاط( حیاط1

 های جانبی( اتاق2

گرفته است اما در این دوره مدرسه ـ مسجد ساختند: ای از مسجد شکل می( ظهور مدرسه ـ مسجد: اول مسجد ـ مدرسه بود یعنی مدرسه گوشه3

 یعنی مسجدی را در دل مدرسه جای دادند. 

 ( کیفیت مدارس:4

 تراز ارتفاعی.اند: در یک سطحالف( اقامتی و تدریسی هم

 شوند.ها وارد فضای اقامتی میاقامتی در تراز باالتر و از طریق مهتابیب( تدریس در سطح ورودی، 

 تر.ج( تدریس در سطح ورودی، اقامتی یک تراز پایین

 ها + پستو: ویژگی اصلی مدارس صفویه( قدرت گرفتن ایوانچه + حجره5

ین شده است که اایجاد اختالف سطح )طبقه( حاصل میوسیله  مسجد در معماری سنتی ایرانی به -های مدرسهتفکیک بخش اقامتی از دیگر بخش

 ساالر، آقابزرگ. باید توجه داشت که:وجود آوردن مهتابی در مدارس است. همچون مدرسه سید، سپه امر نیز حاصل به

 مراتب و محرمیت هشتی برای ایجاد سلسله 

 مهتابی برای تفکیک فضایی

 مدرسه دودر، مشهد

( فضای تدریس+ اقامتی+ 1 مسجد مدرسه

 زیارتی

 4شروع مدارس »( چهار ایوانه 2

 «ایوانه

تلفیق باغ و »( باغ مدرسه 3

 «مدرسه

 ( دوطبقه شدن مدارس1

( ترکیب با عملکردهای 2

ای، دیگر. معماری مجموعه

مجموعه ربع رشیدی و 

 وضوخانه مراغه

 ( هشتی ورودی3

( رنگی شدن ابنیه مذهبی 1

 مثل غیاثیه خرگرد« مدارس»

 شودبه حیاط وارد می 45( پخی 2

 ( مدارس زوجی میدان ریگستان3

 قسمتیهای سه( هشتی4

قدرت حیاط، ایوانچه و ( شروع 5

 حجره و پستو
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 ایخانه  عنصری عبادتی و نشانه گنبد

 مراتب و محرمیت است.ا ایوانچه  برای ایجاد سلسلهایوان ی

 2اهلل / جزوه معماری اسالمی متدین، حشمت منابع:

 جزوه تاریخ معماری / آکادمی تخصصی معماری

 صحیح است.« 1». گزینه 78

 ها: بررسی گزینه

باشد شبستان می 2ایوان و  2مسجدی است متعلق به دوره زندیه که در کنار حمام و بازار وکیل قرار دارد. این مسجد داری  مسجد وکیل شیراز

 کاری است.شویم. کوچة اصلی مسجد دارای تزئینات کاشیاند و از طریق ایوان به شبستان وارد میها قرارگرفتهکه در پشت ایوان

ها قرار دارند که به هم متصل هایی در کنار این ایوانایوان است و شبستان 4علق به دوره سلجوقی که داری کرمان مسجدی است مت مسجد ملک

 اند.نشده

شده قویونلوها است این مسجد از نوع مساجد چهارطاقی است که پالن آن از مسجد شاه ولی تفت گرفتهی قرهمتعلق به دوره مسجد کبود تبریز

 گنبد است. 2سرا و دارای اناست، این مسجد بدون می

 هایی در اطراف.ایوانی با شبستان یک مسجد چهار مسجد پا منار زواره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 339و  266صفحه شناسی معماری ایران/پیرنیا، محمدکریم / معماریان، غالمحسین / سبک منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 79

هجری قمری ساخته شود، صحرای  1284ی میدان توپخانه به سال شمالی تهران در، پیش از آنکه بنای اولیهدر ضلع شمالی ارگ و در سمت 

 شد این میدان دردوانی استفاده میشاه از آن برای میدان مشق و اسبی سلطنت ناصرالدینیزرعی وجود داشت که از ابتدای عصر قاجار تا میانهلم

 ی دولت بود.اصل محل استقرار قشون توپخانه

 99بانی مسعود، امیر/ معماری معاصر ایران / صفحه  منبع:

 صحیح است.« 2». گزینه 80

 اوج: قاجار کاری یکپارچه: شروع: صفوی( آیینه2    ( آجر پوسته: معماری سلجوقی1

 ( نقاشی روی گچ: صفوی4   فام: ایلخانی و تیموری( کاشی زرین3

 2عماری اسالمی اهلل / جزوه ممتدین، حشمت منابع:

 جزوه تاریخ معماری / آکادمی تخصصی معماری

 مسجد وکیل شیراز
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 صحیح است.« 3». گزینه 81

 باشد.بهشت رو به شمال قرار دارد که امتداد آن در جهت باغ چهلستون می 8جهت ایوان اصلی کوشک 

 بهشت قرار دارند.جهان در شرق، باغ هزارجریب در جنوب کوشک هشتچهار باغ  در غرب، میدان نقش

 جزوه تاریخ معماری ایران / آکادمی تخصصی معماری منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 82

 شود. در معماری اکسپرسیوندر دورة نئوکالسیک که  شاهد احیای معماری کالسیک هستیم و  در دورة گوتیک تزئینات گیاهی و فلزی دیده نمی

ای شکل با فلز با الهام از خطوط گیاهی در جنبش گونه تزئینات فرفورژهشود. ایننوعی تجلی احساسات هنرمند است تزئینات گیاهی دیده نمیکه 

 شود.آرت نوو و سبک آرت دکو دیده می

 محمد )مترجم( / تاریخ معماری مدرن / جلد دوم یعلبنه ووله، لئوناردو/ سادات افسری، منبع: 

 صحیح است.« 1». گزینه 83

گرایی لویی کان به طرز چشمگیری در در بنگالدش است. تاریخ مجلس داکاه توسط لویی کان، ساختمان بازرترین نمونة بنای دولتی طراحی شد

شود. طرح بناهای به اتمام رسید، ظاهر می 1974آغاز شد و اجرای آن در سال  1926های آن در سال ی نقشههای مجلس داکا که تهیهساختمان

 های هنرهای زیبای پاریس را به نمایش بگذارد.های مدرسهداکا موقعیتی را ایجاد نمود تا کان آموزه

های مجموعه، انتخاب فرم خصوص نمازخانهکاررفته، تأکید بر طراحی نور داخل مجلس و بههای بهاستفاده از محورهای اصلی و فرعی، تنوع اندازه

 اندازها ازجمله نکاتی است که در طراحیمحل قرارگیری مجلس، تنوع چشمای و مثلثی، تأکید بر ای شکل و استفاده از بازشوهای دایرهمرکزی استوانه

عالوه تأکید بر عملکرد با ها بههای خاص استوانه، مربع و مثلث آزادی فرمها را مدنظر قرار داده است. عالقه به فرم و استفاده از حجممجموعه آن

 های دیگر این مجموعه است.انتخاب فرم از ویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 304ها و مفاهیم/ صفحه بانی مسعود ، امیر/ معماری غرب ریشه منبع:

 صحیح است. « 3». گزینه 84

« اصل در معماری نوین 5»عنوان به کند و آن راعامل اساسی اشاره می 5به « المللیمدرنیسم بین»و در تبیین فکری معماری  1926لوکوربوزیه در 

 شناسد.می

اند و در عمل خانه را از سطح نمناک زمین کاررفتهصورت مستقل و آزاد در بنا بههایی که بههایی بر روی پیلوت و ستونایجاد خانه پیلوتی: -اول

 کنند.جدا می

 اختمان مجلس داکاپالن س

 ساختمان مجلس داکا

 ساختمان مجلس داکا
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تر ر و واضحتصورت کاملگرفته است، مقایسه کرد، که در اینجا بهاالس شکلکه از زمان پاکستون و در کریستال پ سیاست فضاتوان با این اصل را می

ه بآزادی و در تبیین اجباری  ایدئولوژی مدرنیسمعنوان حاصل خورد، سیاستی که حاصل روح روشنگری در آنجا بوده است، اینجا بهبه چشم می

 خورد.چشم می

اجرایی به کلی حل کرد به این معنا که دیوارهای واقع در پالن، دیگر   مسئله آن را از لحاظ« اینودُم »یا «دومینو»که با طرح خانه  پالن آزاد: -دوم

های رایت بسیار متفاوت است؛ چراکه پالن آزاد شود، باید دانست که این آزادی با آزادی پالننکرده و آزادانه هرگونه که الزم باشد چیده میباربر عمل

و  ها در عمل، تجلی کالبدیو انتخاب نقاط دید متعدد، آغاز شد. سپس این پالن یسمکوبلوکوربوزیه حاصل تصور فضایی جدید بود که از نقاشی 

 شد. پرسپکتیو جدیدمعماری تحول 

 سوی داخلنما برهانند و بهتوانند خود را از ها مییابد. به این معنا که پایهکه به دنبال همان طرح خانة دُم اینو قابلیت اجرا می نمای آزاد: -سوم

 صورت یک عنصر سیال و یک پوستة آزاد طراحی شود.نما تنها بهبروند و 

به منظر تداعی تحرک در بنا و القای حرکت  ترانسپارانت  پوریستیمطلق، یک عمل فوتوریستی که بیانگر یک حرکت  های عریض:پنجره -چهارم

 ود، که تصور فضایی جدید را به خود گرفت.است؛ که هر دو حاصل تصور فضایی جدید و تحت تأثیر همان عوامل اجتماعی و فلسفی ب

و  های سنتیکه حاصل پیشرفت مطلق فناوری و تأسیسات سیستم حرارت مرکزی جدید بود، که بام های روی آن:های مسطح و باغبام -پنجم

شوند، تداخل فضایی داخل و خارج می ها که موجبها را نیز فراهم کرد. این تراسهای مسطح داده و امکان ایجاد تراسمحدب، جای خود را به بام

 کند. ها اشاره میهای پوریسمی و ناب گرایی خود نیز به آنیکی از محصوالت تصور فضایی جدید است که لوکوربوزیه در نقاشی

 410حقیر، سعید؛ کامل نیا، حامد / نظریه مدرنیته در معماری/ صفحه  :منبع

 صحیح است. « 2». گزینه 85

 وارطان هوانسیان 

خورشیدی در یک خانواده ارمنی در تبریز به دنیا آمد پس از اتمام تحصیالت  1274یکی از مدافعان سرسخت معماری مدرن در ایران بود. او در سال 

قصد تحصیل راهی ل به عنوان طراح نقش قالی مشغول به کار شد. در اواخر جنگ جهانی اوبافی در تبریز بهدوره دبیرستان در یک کارخانه قالی

 هایالتحصیل شد. او بعد از تحصیالت، در عملیات مربوط به بازسازی خرابیخورشیدی فارغ 1301فرانسه شد. او از مدرسه مخصوص معماری در سال 

 جنگ در فرانسه شرکت جست.

 یر اداره ساختمان شهربانی مشغول خدمت شد و در مسابقهمقیم فرانسه بود و بعد از آن به ایران بازگشت و استخدام دولت شد. او د 1314او تا سال 

 قرار زیر است:طراحی هنرستان دختران مقام اول را کسب کرد. اسم کارهای او بعد از حضور در ایران به

ما دیانا، تروپل و سینـ ، هتل دربند، کاخ اختصاصی، سینما م گابریل گورکیانهنرستان دختران،  تکمیل باشگاه افسران وزارت جنگ، ـ طراح اصلی 

 ... ها وهای سپه شهرستانآهن، عمارت اصلی بانک سپه تهران، طرح هتل فردوسی، بانک سپه بازار تهران و اکثر بانکخانة ایستگاه راهطرح مهمان

ی باهاوس آلمان، کارهای رسهکارهای وارطان را باید در معماری مدرن قبل از جنگ جهانی دوم و در حال و هوای سبک آرت نووی فرانسه و مدسبک

 گرایی داشت.وجو کرد، مدرنیسم وارطان ریشه در تاریخمعمارانی همچون آگوست پره، آدولف لوس و لوکوربوزیه جست

 گابریل گورکیان

ولف هوفمان، لوکوربوزیه و آدالملل یوزف های سبک بینکرد. معماری او ریشه در کارها و اندیشهالمللی فعالیت میمعمار مدرنیستی که در سطح بین

 توان گفت که معماری مدرن او تفاوت بنیادی با معماری همکاران مدرنیستش در ایران داشت از آثار ملی او:لوس داشت و به جرأت می

 طرح ساختمان وزارت صنایع، طرح باشگاه افسران، طرح ساختمان وزارت امور خارجه و کاخ وزارت دادگستری.

 پل آبکار

 مدرنیستی که در پی آشتی دادن معماری مدرن با تاریخ و فرهنگ ایران با مباحث مدرنیسم برآمد.معمار 

 سیحون

 گرای ایران و استاد معماری یادمانی است.ی معماران مدرن تاریخسردسته

 238بانی مسعود، امیر / معماری معاصر ایران/ صفحه  :منبع
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فنالندی است و مادة خام اصلی فنالند چوب است. یکی از شاهکارهای آلوار آلتو استفادة هنرمندانه از چوب )مصالحی برگرفته از آلتو یک معمار 

 کردند.ها استفاده میموطن خویش( در کارهایش در دورانی است که معماران مدرن از آهن و بتن برای ساخت ساختمان

آلوار آلتو نامید. در این سال مورخ مشهور مدرن، زیگفرد گیدئون، در دومین کنگره سیام از کارهای آلتو اقبالی  توان سال خوشرا می 1929سال 

ها دیگر او را به جهانیان شناساند. گیدئون قائل به پویایی خاصی در بناهای آلتو بود. او این پویایی را ریشه در سنت عبارتستایش و تمجید کرد و به

های آلتو در معماری را باید در یک همسویی خاص با مباحث معماری ها رفته بود. اندیشهنست که آلتو آگاهانه به سراغ آنداو طبیعت فنالند می

 نگریست که دارای ارگانیسمی زنده و پویا است.بخش میوجو نمود. او به طبیعت همچون منبعی الهامارگانیک جست

 599)مترجم( / فضا، زمان و معماری / صفحه تقی گیدیون، زیگفرد / فرامرزی، محمد :منابع

  257ها و مفاهیم / صفحه بانی مسعود، امیر/ معماری غرب ریشه
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( و ساختمان بورس اوراق بهادار 1934-1859هندریک پتروس برالگه ) -یک معمار و یک ساختمان واحد، منادی یک سرزندگی نو در هلند شدند

نظیر او چه بوده است. او بود که نخستین های او ـ معاصران برالگه، حتی در دوره حیات خود او، تشخیص دادند که دستاورد بیاخته( از س1898)

یافته را تشخیص دهد. معماران دیگر، متوجه نیاز به اخالق در معماری شده بودند، اما بار، در ساختمانی واقعی توانست نیاز به یک معماری پاالیش

 ها خواستارش بودند.عیاری بود که آنتمان بورس آمستردام او عمالً تجسمی از صداقت تمامساخ

گرایی، هرگونه نیروی خوریم. التقاطها به هیچ اثر معماری درخور توجهی برنمیهای کاملی وجود دارند که در آنی نوزدهم، دههدر نیمه دوم سده

 آمد.شد، ولی کاری برای دگرگون کردن اوضاع از برنمیصداهای اعتراض بلند می -ویژه با سپری شدن آن سدهبه -خالق را از بین برده بود. اینجاوآنجا

هایی را پذیرا شدند که سازی در سراسر اروپا به حرکت درآمد. شهرهای اروپا شکلای از کارهای ساختمانسابقهموج بیها بود کهدقیقاً در همین سال

 رفته بود.سده بیستم نیز ازمیان شان تا اواسطآثار منفی

به اوج خود رسید، هندریک پتروس برالخه اندکی بعد، ساختمانی ساخت که معماری  1890ناخشنودی از این حالت تقریباً جهانی  در حدود سال 

)دروغ  معماری دروغینچنان با عنوان معماری غالب را هم 1890ی را در سراسر اروپا تصفیه کرد. این ساختمان بنای بورس آمستردام بود. او در دهه

 کرد.به معنای تقلید( محکوم می

ایم و همچنان زندگی شده درگذشته زندگی کردهتر از هر محیط شناختههای هولناکپدران و پدربزرگان و خود ما در محیط»نویسند: برالگه می

 دهنده به میان آمد و عیان شد.گرایی در اروپا با آغازی تکاناز التقاطنفرت پنهان « گویی استثنا است. گویی، قاعده و راستکنیم. دروغمی

 321گیدیون، زیگفرید/ فرامرزی، محمدتقی )مترجم(/ فضا، زمان و معماری / صفحه  :منبع
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 ترین موضوعاتن بر معماری و معماران معاصر از اساسیباشد، درس گرفتن از آن و تأثیر آها میاز  آنجا که تاریخ معماری بستر اصلی کار موراتوری

 باشد.این مدرسه می

 موضوعات اصلی مدرسه موراتوری:

 پرداختن به رابطة انسان و طبیعت و کارکرد ذهن

 هابحران هویت معماری و ریشه

 شناسانه های گونهشناخت و انتقال ارزش

 توجهات این مدرسه به:

 (فرویدو  یونگانسان است. )مطابق با نظریات « خودآگاه»و « ناخودآگاه»دو ضمیر 

عت یضمیر ناخودآگاه محل پذیرش اطالعات معمار است. نحوه درک و پردازش اطالعات دریافتی از طبیعت به ضمیر ناخودآگاه انسان بستگی دارد. طب

 کند.به ساخت را به ضمیر ناخودآگاه معمار منتقل می در وهله نخست و سپس معمار و محیط فرهنگی، اطالعات مربوط

 68/ صفحه   Book By Bruno Zevi   the modern language of Architectureمنبع: 
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اصلی شهر شکل دیوان اصلی کشور و مجلس و بنای کتدرال حول میدان  های اصلی:کاخ ریاست جمهوری،در طرح کوستا در برازیلیا ساختمان

 قوه حول میدان( 3اند.) یعنیگرفته

 و در طرح لوکوریوزیه در چندیگار این اتفاق با فاصله افتاده است.

 1052 محمد )مترجم(/ تاریخ معماری مدرن / جلد چهارم / صفحه بنه ووله، لئوناردو / سادات افسری، علی منبع:

 صحیح است.« 2». گزینه 90

 تکهای توان به لویی کان و معماران جنبشدهنده و سرویس گیرنده در ساختمان دارند میبه جداسازی فضاهای سرویساز معمارانی که اعتقاد 

توان در دهنده و سرویس گیرنده است که این را میتک جداسازی فضاهای سرویسهای دانیم یکی از اصول معماریطور که میاشاره کرد. همان

 توان به ساختمان بیمه لویدز اشاره کرد.راجرز مشاهده کرد ازجمله بناهای او میبسیاری از کارهای ریچارد 

 298ها و مفاهیم/ صفحه بانی مسعود، امیر/ معماری غرب ریشهمنبع: 

         درک عمومی معماری 
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ار فرم متفاوت که ال از دادن چهؤ. پس مقصد طراح ساست ها یکسانویم که گنجایش )حجم( و جنس لیوانشبا دقت در متن سؤال متوجه می

بررسی گردد که کدام ؤال ، صورت سباید به این صورت یجهدرنتدارد  که در تماس با هوا قرار هاستآندهد سطح دیرتر گرما را از دست می یککدام

 باشد.می تریکنزده به فرم کره جواب احجامی هستند کتماس با هوا دارد که لیوان با گنجایش یکسان سطح کمتری در 

جم ح، زیرا با های مکعب، مستطیل و ... داردا با فرمهها به شکل مکعب اولویت باالتری به ساخت ساختماندر اقلیم سرد ساخت ساختمان نکته:

 ول نیست. ممع هرچندتر است های کروی ارجحهای ساخت خانهچنین اقلیمکند و در  بهترین حالت در بیشتر سطح کمتری را ایجاد می

  صحیح است.« 4». گزینه 92

 پردازیم. ا میهباشد. سپس به بررسی گزینهها میرسیم که تفاوت در جداره کناره خیابان و فاصله آن از گوشهها به این نتیجه میبه گزینه بررسیبا 

 صورتبهها از عرض یک تاکسی برای عبور است همچنین ماشین ترکوچکبرابر است. اما بسیار  باهمدر مسیر ورود و خروج  yو  xمقدار : 1گزینه 

 که بسیار خطرناک است. شوندمیاصلی مایل به عمود وارد خیابان 

 شوند. مایل به عمود وارد خیابان اصلی می صورتبهها است همچنین ماشین yاز مقدار  تربزرگ xمقدار  :2گزینه 

 سازد. را مشکل می هاآنها در جداره خیابان عملکرد است و باریک شدن مسیر تاکسی yکمتر از  xمیزان  :3گزینه 

 صورتهبمناسب )نه  بافاصلهاز خیابان اصلی جدا و  یخوببهها برابر است و مناسب عرض ماشین است. مسیر توقف تاکسی باهم yو  xمیزان  :4گزینه 

 .باشدیمتر نیز تر باشد، مناسببه محور حرکت نزدیک هاتوقفگاههرچه ورود و خروج به شوند. عمود( وارد خیابان اصلی می
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تواند کاربری ینم عنوانهیچبهبندی شده بنا دانستیم کاربری این بنا چیست. سطوح بزرگ شیشه و عرض کم تقسیمگیریم که نمیفرض را بر آن می

یست زباشد. اداره محیطدر مدرسه استفاده سطوح شیشه دارای استاندارد و محدودیت است. پس این گزینه صحیح نمی چراکهمدرسه را توجیه کند 

واند یک اداره تبندی طبقات با چنین ارتفاعی نمیباشد که فضای یکپارچه شیشه بدون تقسیمبندی پالن و نما مینیاز به سیستم مدوالر در تقسیم

 ای را توجیه کند.تواند یک مرکز تحقیقات هستههای کشیده نمیباشد. فرم شکسته عرض کم پنجره

در رم  2003برنده شد و در سال  1996المللی درسال یر است که در جریان یک مسابقه بیناثر ریچارد مه بیلی جواین تصویر، ساختمان کلیسای  

 تکمیل گشت. 
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ه کرد است باید به این نکته توج شدهقرار دادهکه در هر شکل  30 اندازهبه. با توجه بستگی دارد هاآناشکال به مساحت  از این هرکدامسطح اتکای 

 . باشدکمتر است. جواب مثلث می یککدامکه مساحت 

 . باشدنیز حل کرد که باز جواب مثلث می دور شدن مصالح از تار خنثیتوان با توجه به قرارگیری پرچم در مرکز و ؤال را میاین س نکته:
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 . پردازیمها میبه بررسی گزینه مسئله صورتبهبا توجه 

واند تیل هستند و این گزینه نمیدخ، محیط و ... تناسبات، بستر، طرح بسیاری از عوامل همچون ضوابط، برنامه فیزیکیدر ارائه ایده اولیه  :1 گزینه

 . صحیح باشد ییتنهابه

  .گرددضوابط طراحی تعیین میبه  با توجهشود بلکه حی با توجه به کارفرما تعیین نمیکامالً بارز است که ضوابط قانونی طرا :3 گزینه

 سطح در شهری هایع شهر، نحوه استفاده از زمینطرح تفصیلی، عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جام :4گزینه 

و میزان تراکم جمعیت و تراکم  مرور و عبور شبکه تفصیلی و دقیق وضع و هامساحت دقیق زمین برای هر یک از آن و موقعیت و شهر مختلف محالت

مختلف  عوامل کلیه موقعیت و شهری مشکالت حل و توسعه و نوسازی و سازیبه مناطق به مربوط هایساختمانی در واحدهای شهری و اولویت

با توجه به طرح جامع  یجهدرنت .گرددمدارک ثبتی تهیه و تنظیم می اساس بر مالکیت به مربوط مشخصات و هانقشه و شودشهری در آن تعیین می

 تواند صحیح باشد؛ دن طرح تفصیلی این گزینه نیز نمیبو

ا هدف ن رآتوان می یاگونهبهشود که کنندگان طرح از آن تعیین میه خواستار کارفرما و نوع استفادهب برنامه فضایی طرح با توجهتهیه  :2گزینه 

 . حیح استگزینه ص وکارفرما از ساخت بنا توجیه کرد 

   صحیح است.« 2». گزینه 96

های انتدار است که فرم شیب چنینینا شدهساده یاگونهبهؤال طراح . سآمده است سؤالهای متفاوت پرسش چندین بار در کنکور با صورتاز این 

در یک طراحی همچون هواپیما که تعداد زیادی انسان . توان فهمید که جواب عملکرد استها میهواپیما تابع چه چیزی است؟ و با نگاهی به گزینه

 کنند، زیبایی هرگز اولویت طراحی نیست.از آن استفاده می

ود. پس شنتهای آن باعث تعادل هواپیما نمیدار بودن اای جلو هواپیما و شیبتواند عامل فرم یک بنا باشد. شکل استوانهنمی گاهیچه ییتنهابهزیبایی 

  باشند. نمی کنندهیینتعها سطوح زیرین انتهای هواپیما برای هماهنگی بین بال 4در گزینه . غلط است 3گزینه 

   صحیح است.« 4». گزینه 97

اگر حتی  ،متری داریم 5/3ارتفاع مترمربع دارد( با  300)که مساحتی معادل  12×25شویم که تاالری به ابعاد ؤال متوجه میورت سبا دقت در ص

چه  زیرا سالن سینما. است حذفقابل یراحتبهها همه گزینه شدهدادهید با ارتفاع دانیریم که ابعاد سالن ورزشی را نمیال را در نظر بگؤس گونهینا

ای استانداردی وجود دارد که ای و غیرحرفهمتر خواهد بود. در سالن بسکتبال و فوتسال نیز چه حرفه 6ارتفاع سقفش حداقل  نفر 100و چه  300

 متری صحیح باشد.  5/3تواند ارتفاع ها نمیبه علت وجود توپ و ارتفاع حلقه

متر ارتفاع  7متر عرض و حداقل  15متر طول،  28دارد. زمین بسکتبال نیز حداقل  25تا  15رضی بین متر و ع 42تا  25زمین فوتسال طولی بین 

 نیاز دارد.

 متر است. 12متر در  12ابعاد تشک کشتی استاندارد 
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   صحیح است.« 2». گزینه 98

ند، ککته که درز انبساط پی را قطع نمیدانستن این ن. بدون بود شدهعنوانهای کنکور معماری ؤال فن یکی از سالال تکراری است و در سؤاین س

 توان جواب داد. این سؤال را نمی

   صحیح است.« 1». گزینه 99

تابش  رسد. در این پرسش به دلیل اینکه نورمکمل خود ترکیب شود رنگ خاکستری تیره به نظر می بارنگ کهیدرصورتتابش شده بر افراد  ینوررنگ

 است. 1باشد، پاسخ گزینه سبز می رنگ قرمز،شده قرمز است و مکمل 

   صحیح است.« 2». گزینه 100

دانیم که در مدرسه آقابزرگ کاشان با پادیاو یا گودال باغچه حریم مسجد و مدرسه از یکدیگر باشد. میعکس سمت چپ مدرسه آقابزرگ کاشان می

 است.  ذکرشده 2بوده که تنها در گزینه  مدنظر هاآنمشابهت  درنتیجهای به تفاوت این دو بنا نپرداخته، هیچ گزینه کهازآنجاییشود. تفکیک می

   صحیح است.« 3». گزینه 101

 باشند.صحیح نمی 4و   2و  1های ال که ساختمانی برونگرا با پیلوتی و ویژگی آثار مشابه لوکوربوزیه است، گزینهؤات صورت سحیضبا توجه به تو

خورشیدی(  1330و  1320های آثار اوایل دوره پهلوی دوم )دهه های ساخت مشابه آثار بین دو جنگ جهانی پیشگامان معماری مدرن از ویژگیروش

 است.

   صحیح است.« 4». گزینه 102

زی باشند. موازی بودن دو خط ال شکل غلط خواسته شده است. با توجه به خطوط اصلی شکل باید سه خط کشیده شده با هم در تصویر مواؤدر س

ی تصویر و افقی باشند. از این نظر گزینه د غلط است زیرا خطوط ریز بروند و یا هر دو موازی صفحهدر تصویر به این معناست که با هم به یک گ

ال ؤاست چرا که شکل غلط مورد س د نظر ما گزینه دری مواند(. پس گزینهلکه در تصویر موازی هم کشیده شدهکشیده شده با هم موازی نیستند )ب

 است.

 

و ن فهمید که خطی که دتواال میؤای دیگر غلط بود! طبق شکل سبود که از یک نظر دیگر هم گزینه اما این تست یک مشکل داشت. مشکل این

است. با توجه با آسان  د رعایت نشدهکند با خطوط کناری دو مثلث در واقعیت موازی است. اما در تصویر ج این موری مثلث را به هم وصل میگوشه

ی اول را مد نظر قرار داد و گزینه د را انتخاب توان با کمی تخفیف به طراح نکتهی دوم از ذهن طراح میی اول و سخت و دور بودن نکتهبودن نکته

 کرد.

 

 

 



 

83 
 

 95آزمون 

ی 
ار

عم
د م

رش
ی ا

ها
ن 

مو
آز

ی 
یح

شر
ل ت

ح
 

 

 

   صحیح است.« 3». گزینه 103

شود. در اقلیم گرم و زیرزمین فضایی مهم در آسایش حرارتی محسوب می« سرد»و « خشکگرم و »های در معماری مسکونی سنتی شهرهای اقلیم

زیرزمین احداث «( معتدل و مرطوب»و « گرم و مرطوب)»های مرطوب نیمه مرطوب، شوادان کاربرد داشت، اما در معماری مسکونی سنتی اقلیم

 شد.نمی

دارد، آبادان و بوشهر در منطقه گرم و مرطوب هستند و گرگان در منطقه معتدل و مرطوب  ها تنها شهر تهران در اقلیم گرم و خشک قراردر گزینه

 قرار دارد.

   صحیح است.« 1». گزینه 104

برافراشته در بخش جنوبی مسجد و جهت تأکید بر محور قبله قرار دارد و در  صورتبهباید به این نکته توجه شود که در غالب مساجد ایرانی گنبد 

 . افتدینمدر حیاط  گاهیچهه گنبد با تابش نور خورشید حتی در زمستان سای یجهدرنتگیرد. فضای ایوان قرار می بد خانهگنجلوی 

   صحیح است.« 4». گزینه 105

ذکر شد آن متتوان به عملکرد است پس نمی مدنظراین دو بنا کدام است ؟ اگر تمایز  بصری  تمایز بصریاست که  کردهاشارهصورت سؤال به جواب 

های متمادی ، زیرا در دورهیافتدستآن  شدنساختهتوان به زمان شود. با استناد به تنها نماد ساختمان نمیحذف می 2که در پی آن گزینه 

اصر عن 2، تصویر شماره 3باشد. در خصوص گزینه صحیح نمی 1گزینه  درنتیجهشدند. هایی به سبک باستان )نوکالسیک( ساخته میساختمان

 باشد. این گزینه نیز صحیح نمی درنتیجهانسجام بخشیده است  نمابهعمودی و افقی با یکدیگر ترکیب و 

   صحیح است.« 4». گزینه 106

ه نیز اتفاق گاشود. با توجه به جهت نیروی کششی دو مؤلفه عمودی و افقی در تکیهشکل اول همچون کابل است پس نیروی کششی به تکیه وارد می

 باشد. افتد که همان برش میمی

رش به با اعمال نیرو تنها نیروی ب درنتیجهاست نه داخل آن،  قرارگرفته گاهتکیهشویم که تیر روی شکل دوم: با توجه به شکل متوجه این نکته می

 شود.گاه وارد میتکیه

 باشد. برشی می صورتبهگاه و در تکیه کششی صورتبهگاه عمل تغییر شکل تیر شکل سوم: با توجه گیرداری بین تیر و تکیه

   صحیح است.« 2». گزینه 107

ظر نقشه غالب مساجد از فضاسازی مدن مراتبسلسله. اینکه ؤاالت در کنکور پاسخ داده نشودال بسیار نامفهوم است و بهتر است به این سؤصورت س

محور تمرکز یا فضای اصلی )فضای  عنوانبهرا  ترکوچکباشد. اگر مربع ها نامفهوم میاست و اینکه کدام عالمت معرف چه عنصری است، در پاسخ

 باشد.صحیح می 2در بیشتر مساجد ایرانی است، در نظر بگیریم، گزینه  گنبد خانه( که قبلهروبه
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   صحیح است.« 1». گزینه 108

شود و های مناطق بیابانی دیده می( در یخچالبندیخ) عمقکمنمایی با توجه به تعاریف در صورت سؤال وجود یک گنبد خشتی، دیواری بلند و آب

 تواند گزینه صحیح باشد. های دیگر نمیگزینه

   صحیح است.« 3». گزینه 109

رون و دباشد، در تداوم ارتباط فضای ای وی میی شیشهترین اثر این معمار و خانهی فارنزورث اثر میس وندر روه است که مینیمالیستیاین بنا خانه

پایداری  های اطراف بنا با عنوان یک از عوامل سازه در تأمین. ستونشودحذف می 4وجه به همین نکته گزینه . با تبیرون خانه طراحی شده است

جه اند مد نظر قرار دهید متومستطیل که حول دیوار قرار گرفته . اگر فضای تأسیساتی در پالن که بهباشدغلط می 1نتیجه گزینه  سقف نقش دارند در

 . ض در فضای پیوسته خانه نشسته استهمچون دیواری عریشوید که فضای خدماتی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صحیح است.  « 2». گزینه 110

ی گریزش همان نقطه گریز زمین است. اگر سقف هم نقطه یفقی و صاف است. پس معیار ما نقطها دهد حتماًسطحی که کف تاالر را تشکیل می

ن( است ی گریز زمییز سقف باالی خط افق )باالی نقطهی گران. حال که نقطهگریز زمین بود یعنی سقف هم افقی است و ارتفاع در تمام سقف یکس

 شود.عنی با جلو رفتن ارتفاع بیشتر میی دو صحیح است یسقف شیبدار صعودی است. پس گزینه یعنی

 

 

 

 

 

 

 

          منظردرک عمومی 

 صحیح است.« 4»گزینه  .111

فضای طبیعی قابل  ای از باغ ایرانی که به طور معمول در شرایط زمین محدود و امکانات مادی محدود و نیازمند به داشتنبه عنوان گونه باغ حیاط:

شود. باغ حیاط های شهری برای سکونت دائمی احداث میشود که معموالً در بافتقبول در مقیاس انسانی و نیز فراهم کردن امکانات بیشتر ایجاد می

 یلوژیک و تنظیم کنندهه ایران به عنوان عناصر اکوتهای فضای زندگی در معماری و شهرسازی گذشترین سامانهیا حیاط به عنوان یکی از اصلی

 استفاده از انرژی طبیعی. 
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طرح باغ مقبره به طرح الگوی مرجع باغ ایرانی بسیار نزدیک است اما در بین محوطه باغ معموالً محل قرارگیری کوشک، محل تدفین  باغ مقبره:

اند. از باغ مزارهای مذهبی شخص سیاسی، مذهبی و یا شخصیت شناخته شده است. از باغ مزار با عنوان باغ مقبره گور باغ یا باغ آرامگاه هم نام برده

 توان به باغ مزار قدمگاه نیشابور اشاره کرد.بر اساس طرح باغ گسترده در ایران موجود است می که

بندی شده که تحت تأثیر شیب تند زمین موجود شکل گرفته است. حرکت آب در های گسترده ایرانی طرحی خاص، مطبق و تراساز باغ باغ تخت:

 گر است.ارهای کوچک جلوهاغ به صورت آبشبندی شده زمین باین گونه از باغ در مسیر تراس

ها و بیشتر در شهرهای بزرگ و مهم کشور وجود داشته است که هم محل سکونت حاکم و بزرگان این نوع باغ بیشتر در پایتخت باغ حکومتی:

 کشوری یا لشکری و هم محل دیوانخانه بوده است. 

 :انواع باغ

 بندی کرد.توان به پنج گونه به شرح زیر طبقهانواع باغ را برحسب کارکرد اصلی آن می

 باغ میوه

های میوه فاقد هرگونه فضای ساخته شده ترین نوع آن از لحاظ اقتصادی، باغ میوه است. برخی از باغترین نوع باغ از لحاظ طراحی و سودمندساده 

اش وجود داشت. در برخی موارد امت باغبان یا صاحب باغ  و خانوادهبودند، در حالی که در بعضی از آنها یک یا چند عمارت کوچک یا متوسط برای اق

ا هها تا حد امکان عالوه بر فروش میوهنیز یک یا چند باغ میوه در کنار یک باغ سکونتگاهی یا محل زندگی صاحب باغ وجود داشت. در این گونه باغ

 بردند.گ درخت توت منفعت میها و ریاحین و حتی براز فروش سایر محصوالت باغ مانند انواع گل

توانست با پرداختن مبلغ معینی به صاحب باغ، های میوه وجود داشت که براساس آن در فصل میوه هرکس مییک سنت دیرینه در مورد برخی از باغ

ای از باغ خارج کند. برخی از چ میوهای که در باغ بود بخورد، بدون اینکه حق داشته باشد هیتوانست از هر میوهبه درون باغ رود و تا آنجا که می

 اند.سیاحان به این سنت اشاره کرده

 باغ سکونتگاهی 

ساختند تا به این ترتیب شرایط مساعدی برای سکونت خود فراهم آورده باشند. بسیاری از اعیان و رجال عمارت مسکونی خود را درون یک باغ می

ثروت و قدرت صاحب آن متناسب بود و از سوی دیگر تابع خصوصیات و امکانات محیطی هر شهر بود. ها از یک سو با وسعت و موقعیت اینگونه باغ

 ها نیز در پیرامون یا بیرون از بافت شهری قرار داشتند.غالباً اینگونه باغ

ون حصار قرار داشتند اما در بعضی ها در بیردر برخی از شهرها که تمام فضای درون حصار به بناهای مسکونی اختصاص داشت تمام یا بعضی از باغ

 ها درون حصار قرار داشتند.دادند، بیشتر باغاز شهرها به خصوص در هنگامی که حصارهای شهر را توسعه می

 هایی که فضای سکونتگاهی آنها سطحبندی کرد. نخست باغتوان به دو گروه طبقههای سکونتگاهی را از لحاظ خصوصیات فضای مسکونی، میباغ

های کوچکی بودند که در پشت یا کنار یک واحد کرد یا به عبارت دیگر عمارت مسکونی در یک باغ قرار داشت. نوع دوم باغدکی از باغ را اشغال میان

شد که از یک سو منظری به باغ داشته باشد مسکونی قرار داشتند. در طراحی فضاهای مسکونی عموماً بهترین قسمت خانه، به نحوی ساخته می

 های کوچک سکونتگاهی بیشتر در محدوده حصار شهرها جای داشتند.)مانند باغ ارم شیراز(. این نوع باغ

 حکومتی -باغ سکونتگاهی

های اداری و نظامی آن محدود و کوچک و یا فاقد ارگ حکومتی و فضاهای اداری بود، غالباً حاکم در شهرهای کوچکی که معموالً تشکیالت و سازمان

شد تا در آن به کردند که عالوه بر عمارت مسکونی آن، عمارتی نیز ساخته و در نظر گرفته میرجال مهم شهری در باغی سکونت می یا برخی از

د که شگفتند، به نحوی ساخته میکارهای حکومتی و اداری اشغال داشته باشند. این بخش که به آن عمارت بیرونی یا حتی در مواردی دیوانخانه می

ها معموالً کوچک بودند و در داخل یا کنار شهر قرار داشتند. برای د افراد در زندگی خانوادگی صاحب باغ اختالطی پدید نیاورد. این باغرفت و آم

 توان باغ نوی طبس را نام برد.مثال می

 باغ حکومتی

ها و بیشتر شهرهای بزرگ و ها در پایتخت. این نوع باغهای کامل به شمار آوردتوان جزوع باغباغ حکومتی را به لحاظ برخورداری از فضای سبز می

مهم کشور وجود داشته که هم محل سکونت حاکم و بزرگان کشوری یا لشگری و هم محل دیوانخانه بوده است. البته فضاهای سکونتگاهی، دیوانی 

 ها اختالل ایجاد نکند. ها در سایر فعالیتهای مربوط به هر کدام از آنکردند که فعالیتو خدماتی را به نحوی طراحی و احداث می
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های حکومتی دیگری همچون میدان )محلی برای استقرار نظامیان( و مانند آن در کنار باغ حکومتی در بیشتر موارد عالوه بر دیوانخانه، فضاها و عمارت

حکومتی بودند. برای نمونه باغ و مجموعه حکومتی های حکومتی غالباً جزئی از یک مجموعه توان اظهار داشت که باغوجود داشت. به این ترتیب می

 توان نام برد.استرآباد )گرگان( یا ارگ سلطنتی تهران را که باغ گلستان درون آن قرار داشت می

 باغ مزار

 باغ مزار و همچنین روندیافت. درباره علل و فلسفه پیدایش باغ مزار نوعی باغ بوده است که غالباً تمام یا بخشی از عرصه آن به مزار اختصاص می

توان حدس زد که در برخی از مناطق کشور در دوران گیری آن در ایران مطالعات کافی صورت نگرفته است. براساس شاهنامه فردوسی میشکل

 شد، احتماالً نوعی باغ مزار وجود داشته است.هایی که دفن اجساد ناپسند دانسته نمیباستان و در دوره

بتوان اظهار داشت که توجه به بهشت و توصیفی که از آن شده است در پیدایش این نوع مزار مؤثر بوده است و به این ترتیب  به هر صورت شاید

ترین اسناد در دوران پس از اسالم مربوط به دفن سلطان محمود توان آن را بازتاب خواسته افراد برای رفتن به بهشت دانست. یکی از قدیمیمی

ه. ق است. گویا باغ پیروزی باغی حکومتی و تشریفاتی بود که برای انجام برخی از تشریفات  421ه نام باغ پیروزی در غزنین در سال غزنوی در باغی ب

کردند. احتمال دارد که باغ مزبور کارکرد سکونتگاهی نیز داشته است. مزار سلطان سنجر سلجوقی حکومتی و همچنین گذران فراغت از آن استفاده می

مزار  یز باغرو نیز براساس برخی از منابع در میان باغی با طرح چهار باغ قرار داشت. براساس اسناد موجود از دوره ایلخانان به بعد ساختن مزار و ندر م

مزار  مواردی یکرسد بیشتر باغ مزارها که در ایران وجود دارند ابتدا به شکل یک باغ و در بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. البته به نظر می

 گرفتند و سپس تغییر شکل یافتند و به باغ مزار تبدیل شدند. مورد استفاده قرار می

 نقشه هوایی باغ نوی طبس

 

 راهنما:

 . دیوانخانه حاکم1

 . حوضخانه بزرگ2

 . اصطبل3

 . منزل بزرگ4

 . منزل عماد السلطنه )حاکم(5

 . حسینیه6

 . کوچه نارنجی7

 . کوچک سفید8

 . کوچه محله بازک9

 . منزل سرچشمه10

 . حمام خان11

 شهربانو خانم . منزل12
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 ندارد که ازتوان از اینگونه باغ مزارها به شمار آورد. در ایران هیچ باغ مزار بزرگ و با شکوهی وجود مزار مصلی در نایین و قدمگاه در نیشابور را می

اهلل ولی در ماهان کرمان یا مقبره حضرت معصومه در قم که از چهار حیاط تشکیل ابتدا به همین منظور طراحی و ساخته شده باشد. مقبره شاه نعمت

 آیند.شده بود نیز از جمله باغ مزارها به حساب می

 مله:های دیگر نیز وجود دارند از جها به صورتفضاهای جنبی و کوچکتر باغ

 باغچه

 شد.ها از اعیانی تا معمولی ساخته میرفت و در همه خانهتر به کار میباغچه در مقیاسی کوچکتر و خصوصی

 گودال باغچه

شد که آب زیادی نداشت. در برخی از شهرها عمق حیاط گودال ای دیگر از فضای سبز است. گودال باغچه در جایی احداث میگودال باغچه هم گونه

دار و آب رونده قنات، خنکی و زیبایی خاصی کرده که وجود درختان سایهبه اندازه ارتفاع قنات یا کاریز بوده و آب قنات روباز از حیاط عبور میباغچه 

 داده است.به گودال باغچه می

 نارنجستان

یا شیراز تعداد زیادی نارنجستان ساخته شده های کوچک بود که اختصاص به کشت مرکبات داشت. در شهر یزد نارنجستان نیز نوع دیگری از باغ

 توان نارنجستان قوام در شیراز را نام برد.های خوب آن میبودند که از نمونه

 پردازیم:سپس به بررسی باغ قدمگاه نیشابور می

 ی وجود ندارد.احکومتی. زیرا در این باغ هیچ امارت دیوانخانه -ی موارد صحیح است به جز باغهمانطور که معلوم است همه

 نیشابور -باغ قدمگاه

ای به همین نام در نزدیکی نیشابور است. وجه تسمیه این قریه )قدمگاه( به واسطه وجود یک پارچه سنگ است که بر روی آن، باغ قدمگاه در قریه

های بلند و صورت هشت گوش با ایوانشود. بقعه زیبای قدمگاه به االئمه )ع( دیده میاثر دو قدم بزرگ منسوب به جای پای حضرت رضا ثامن

 «روضه الصفا ناصری»باشد. مؤلف های خشت هفت رنگ و قطار گچبری که در وسط باغ بزرگی قرار دارد مینماهای دو طبقه مزین به کاشیطاق

 نویسد:دهد و میبنای این بقعه را به شاه عباس صفوی در دومین سفر خود به مشهد امام هشتم، انتساب می

ها برآمده، در کمال صفا و طراوت جاری است و تا نیم ریزد و از فوارهعمارت مشهور به قدمگاه نیشابور نیز از ابنیه او است که آب از بلندی کوه میو »

اه بناست، شای که در فرسخ که شارع عام است، خیابانی ساخته که آب از دو سوی آن جاری است و درختانی در اطراف آن غرس کردند. بنا بر کتیبه

 «هجری قمری به تعمیر آن پرداخته است. 1091سلیمان صفوی نیز در سال 

 بعدی باغ مزار حضرت معصومه، قم.سه

حیاط تشکیل شده بود که حیاط   چهاراین باغ مزار از 

اول آن به صورت کاروانسرا یا زائرسرا بود و در میان  

ی آن پس از گذشت آن باغی قرار داشت و محور اصل

 از سه حیاط دیگر به مزار حضرت معصومه )ع(  

رسید. نوع عملکرد هر حیاط با حیاط دیگر می

 متفاوت بود.
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ی به خط اای است. در اطراف گنبد کتیبهگنبد بزرگ کاشی قدمگاه که بر فراز بقعه جای گرفته، مزین به نره کاشی به اشکال لوزی سفید و فیروزه»

ساختمان این بقعه شباهت کاملی به بنای خواجه ربیع دارد. چهار ایوان بزرگ در جهات  ی گنبد و پایه آن نصب شده است.ثلث در حد فاصل بدنه

 ت باقیمانده که نام نویسنده آن درای به خط ثلهای هشت گوش ممتاز پوشش یافته است. کتیبهمختلف ساخته شده و ازاره داخلی بقعه با کاشی

 «.پایان، العبد محمدحسین ثبت شده است

ن و کهنسال که آنجاست نشانی از سرسبزی این قریه در قدیم دارد، گرچه امروزه این درختان طراوت گذشته را ندارند. همچنین درختان کاج گلش

ای است که گویند آب همان چشمه است که به خاطر وضو گرفتن امام هشتم )ع( از خاک جوشیده شده است و در طرف شرق صحن آن حوضخانه

کنند. بیرون بقعه آن چهار ایوان بزرگ و چهار در داشته است که امروز فقط در رو به قبله باز است. ان تبرک استفاده میهنوز مردم از آب آن به عنو

ود چهار ایوان کوچک در چهار سوی، بین آن چهار ایوان بزرگ قرار دارد. دوربنای آن هشتاد گام است و ارتفاع آن از سطح زمین تا سر گنبد حد

شود. حوضخانه چهار صفه و دارای سقف گیرد و در حوضخانه آن قابل استفاده میی کوه سرچشمه میاین باغ از شمال دامنه متر است. آببیست 

 رویم، حوض کوچکی است که آبی صاف و گوارا دارد.است. چون سه پله به پایین می

کند، عملکرد منزلگاهی و زیارتی بودن این مجموعه مجموعه توجیه میاز عوامل مهمی که وجود باغ نیمه محصور را قبل از ورود به باغ اصلی در این 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های زیارتی، های ایرانی است. برای ورود به مکانی ورود به باغی ورود به فضاهای مذهبی یا زیارتی، متفاوت از نحوههمچنین در معماری، این نحوه

ی، های ایرانکند که آمادگی ذهنی الزم را برای حضور در آن مکان به دست آورد. در حالیکه در باغزائر به صورت تدریجی از پیش فضاهایی عبور می

ضای فاگر پیش فضایی واسط وجود داشته باشد، به هیچ وجه به قصد ایجاد آمادگی ذهنی نیست و بیش از هر چیز، صرفاً عاملی برای تشدید تأثیر 

 رسد.باغ است. همانند آن در باغ طبس، پیش ورودی نسبتاً تاریکی است که صدای آب در آن به گوش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عکس هوایی باغ قدمگاه نیشابور
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 عمارت باغ قدمگاه نیشابور
 نقشه عمارت باغ قدمگاه نیشابور

 نیشابورتصویر                        مقطع عمارت باغ قدمگاه  نمای عمارت باغ قدمگاه نیشابور

 محوطه داخلی باغ قدمگاه نیشابور
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 49-56صفحه / سومهای پردیس، درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی/ فصل شاهچراغی، آزاده/ پارادایم بع:امن

 25های ایران/ بخش دوم/ صفحه نعیما، غالمرضا/ باغ

 207 -213های ایران/ بخش پنجم/ صفحه نعیما، غالمرضا/ باغ

 صحیح است.« 3». گزینه 112

 باشد.این تصویر مربوط به باغ گلشن طبس می

آن قرار دارد. سطح باغ به چهار مربع بزرگ تقسیم خطوط اصلی طراحی باغ شامل دو خیابان است که یکی در محور ورودی و دیگری عمود بر 

 شود.ها مجدداً به چهار مربع کوچکتر تقسیم میشود. هر یک از این مربعمی

 طبس -باغ گلشن

باغ گلشن به دستور میرحسن خان، در قرن دوازدهم هجری ساخته شده است. میرحسن خان، برادر و جانشین میرمحمدخان )از طایفه شیبانی( 

 ه نادر شاه افشار، حکومت طبس را به وی داده بود.است ک

زار قرار دارد. شهری است زیبا، گرم و مملو از درختان نخل  سر به هوا طبس )عروس کویر( از جمله شهرهای زیبای ایران است که چون گل در شوره

پر پیچ و خم که انتهایی ندارد و انتهای یکی ابتدای دیگری است. های ها و کوچههای پر از آب و باغکشیده همراه با درختان پرتقال و نارنج، با جوی

کند. محلی که چشمه در آن قرار ی شهر را معین میهای آب، طرح و نقشهآرایی است. چشمههای زیبای باغطبس یکی دیگر از نمونه« باغ گلشن»

شهرداری است. شیب طبیعی منطقه محور طویل شهر را ایجاد کرده و دارد باغی است که در قدیم به شاه )قاجار( تعلق داشته و اکنون متعلق به 

 سازد.میدان اصلی شهر در پایین این باغ قرار گرفته است. نهرهای آب از این میدان منشعب گردیده و مراکز اصلی را نمایان می

جهد و به یک استخر نسبتاً بزرگ ه فواره بیرون میها یا سطح پایین آن یعنی محلی است که ذخیره آب از سقسمت مورد توجه در این باغ، چشمه

 آید.های ایران یک روش و پدیده آبیاری به حساب میشود و از این نظر در بین باغریزد. آب از طریق چاه آرتزین تأمین میمی

ان آب و کند تضاد میکه جلب توجه می بندی نیست بلکه چیزیهایی تعبیه گردیده است ولی نکته مورد توجه طرز خیاباندر اطراف استخر خیابان

ها طوری است که سبزه است. در اطراف استخر، انبوهی از درختان سرو و بید و چند درخت نخل قرار گرفته است. آرایش قسمت پایین این درخت

 دهند.های گل سرخ و گل اطلسی سفید پرورش میزنند و در زیر آنها برحسب فصل بوتهشاخ و برگ آنها را می

 نقشه مجموعه باغ قدمگاه نیشابور

 

 بعدی باغ قدمگاه نیشابورسه
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هی توجباغ دارای طرحی است که به احتمال زیاد در یک نخلستان پیاده شده است زیرا درختان خرما در آن به صورت پراکنده وجود دارد و نظم قابل 

ت. متر اس 260متر و پهنای باغ  292متر و در دو طرف جلوی باغ  266شود. طول باغ از در ورودی تا انتهای محور ورودی در آنها مشاهده نمی

 مترمربع است. 74438مساحت باغ نزدیک به 

خطوط اصلی طراحی باغ شامل دو خیابان است که یکی در محور ورودی و دیگری عمود بر آن قرار دارد. سطح باغ به چهار مربع بزرگ تقسیم 

ر مجاورت خیابان عمود بر محور ورودی شود. باغ دارای اختالف سطحی دها مجدداً به چهار مربع کوچکتر تقسیم میشود. هر یک از این مربعمی

صلی ااست. با توجه به سطوح قبلی سومین سطح باغ در باالی این اختالف سطح قرار دارد. بنابراین باغ در سه سطح ایجاد شده است. در روی محور 

 ر گودی وجود دارد.متسانتی 70متر عرض و  5/7متر طول،  85/25های و در محل تالقی دو خیابان اصلی استخری با اندازه

ت. های مهم شهر اسساختمان سردر باغ گلشن از دیدگاه معماری، بنایی است نسبتاً معمولی و این بنا یکی از بناهای مشخص شهر و یکی از دیدگاه

شود. ورودی باغ در ز میبنا دارای طبقه همکف و اول است و زیرزمین کوچکی نیز دارد. در طبقه اول ایوانی با دو ستون است که به طرف میدان با

محور باغ ساخته زیر این ایوان و در محور بنا و باغ قرار دارد. در طبقه اول، تاالر بزرگی وجود دارد که دو ایوانی که رو به میدان ورود به باغ و در 

مارت دو طرفه که در سردر قرار دارد تنها ساختمان ها بسیار دیدنی و زیباست. این عشوند. منظره باغ و منظره شهر از این ایواناند، به آن باز میشده

 این باغ است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت قرارگیری باغ گلشن در شهر طبس

 مقطع طولی خیابان اصلی باغ و عمارت سردر باغ گلشن طبس
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 نقشه عمارت سردر و محوطه اطراف آن، باغ گلشن

 نقشه عمارت سردر باغ گلشن طبس

 نمای بیرونی عمارت سردر باغ گلشن طبس

 نقشه مجموعه باغ گلشن طبس
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 193های ایران/ بخش پنجم/ صفحه نعیما، غالمرضا/ باغ بع:امن

 111/ صفحه 5های پردیس، درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی/ فصل شاهچراغی، آزاده/ پارادایم

 صحیح است.« 1». گزینه 113

ساختار هندسی در باغ ایرانی به دو صورت عمده شکل می گیرد. یکی ایجاد سه کشیدگی به موازات هم در طول باغ و دیگری در نظر گرفتن دو 

 محور اصلی عمود بر هم و سپس تقسیم باغ به مربع هایی که خود دارای تقسیمات منظم هستند. 

سه کشیدگی در کنار هم و تقسیم باغ به مربع هایی که خود دارای تقسمات منظم و مربع  به طور خالصه در هندسه باغ ایرانی دو اصل مهم بود:

 شکل بودند 

 هندسه مستطیلی

ور دمداخله او در طبیعت به صورت تحمیل هندسه ویژه هنر ایرانی، که منشأ آن شناخته نشده، به ساختار محیط است. باغ ایرانی در هر جا که مق

شناسی خود را اعمال کرده است. برای ساخت باغ توجه به شکل محیط و اقتضای آن زیباییبه خود اختصاص داده و بی بوده مستطیلی از زمین را

اند تا بتوان مستطیل باغ را بر محیط تحمیل آباد بهشهر، که آخرین بقایای آن متعلق به دوره صفوی است، درختان میان جنگل تراشیده شدهعباس

شوند تا نظم ویژه باغ به دست آید. باغ تخت شیراز نیز مثالی دیگر از غلبه رافی و سایر موانع به سادگی از میان برداشته میکرد. عوارض زمین، توپوگ

ماند. در باغ شاهزاده ماهان که در میان هندسه باغ بر محیط است. زمینی کوهستانی با شیب تند نیز از دسترس مستطیل عرصه باغ در امان نمی

گیری باغ از شکل زمین و امکانات آن متأثر نشده است. هندسه شکل کند. شکلشده نیز مستطیل باغ حکم نهایی عرصه را صادر میکویر گسترده 

های سامان داده شده در فرم چهارگوشه معرفی کامل مستطیلی در  فضاهای داخلی باغ اصالت دارد. هر یک از فضاهای اصلی و فرعی یا منظره

دسه توان یافت. احتماالً هنیا دایره شکل در سیمای باغ وجود ندارد. حالتی از طبیعت که شکل بکر داشته باشد را در باغ نمی شود. خطوط منحنیمی

 هامنظر عمومی باغ گلشن طبس، در این عکس استخرها، فوّاره منظر عمومی باغ گلشن طبس

 توان دید.و طراوت آب را می

 تصویر هوایی حجم ساختمان سردر باغ گلشن و باغ و

 میدان ورودی باغ گلشن طبس
 گلشن طبس و پلیکان مهاجرباغ 
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. در هر های بعد منتقل شده استسازی نمادگرایانه در گذشته باغ است که به صورت سلیقه زیباشناسانه به نسلغالب مستطیلی، صورتی از منظره

 ن باغ ایرانی را خارج از تسلط نظام هندسه مستطیلی تصور کرد.تواصورت نمی

 43/ صفحه 2های پردیس، درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی/ فصل شاهچراغی، آزاده/ پارادایم بع:امن

 های ایرانیپیرنیا، محمدکریم/ باغ

         62/ صفحه 3شماره شناسی باغ ایرانی/ باغ نظر منصوری، سید امیر/ درآمدی بر زیبایی

 صحیح است.« 2». گزینه 114
 

 

 

 

 های شرقی بنا شده است. باغچه دارد که به سبک باغ 4باشد. این قصر انادا میرتصویر مربوط به حیاط شیران کاخ احمرا، گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15 -17های ایران/ بخش اول/ صفحه / باغ نعیما، غالمرضا منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 115

 تعریف منظر

ی اهای لغت آمده، تصویری از طبیعت است که از دوردست در برابر چشم ما قرار گرفته است. منظره واژهترین تعریف منظر، آنچنانکه در کتابساده

های دوگانه فارسی است که هم اسم مفعول است )مورد نظر( و هم اسم فاعل گردد. منظر از اسمد اطالق میشوعربی است که به آنچه که دیده می

شود. پیش از آن منظر صرفاً بخشی از طبیعت بود؛ گزیده زیبایی از )نظرگاه(. منظر به معنای امروزین آن کمتر از چند دهه است که بکار برده می

داز و انهای چشمرمانتیک و احساس برانگیز باشد. امروزه مراد از منظر معنایی بیش از عینیت طبیعت است. واژه هایعناصر طبیعت که دارای جنبه

های ذهنی در مفهوم منظر، که های منظر در فارسی بکار برده شده که با تعریف عامیانه آن سازگار است. ولی با توجه به جنبهدورنما به عنوان معادل

های ساختمانی، ترکیب آنها و ایجاد رسد. معماری هنر طراحی تودهسازد، لغت منظر گزینه مناسبتری به نظر میصرف ممتاز میآن را از شی عینی 

شد فضاست. در یک قرن قبل معماران انحصار طراحی همه چیز، از شیء تا شهر )مبلمان، باغ، ساختمان، پارک و شهر( را برعهده داشتند لکن با ر

های ساختمانی، شهر و فضاهای بیرونی هریک از آنها متخصصان ویژه خود را پرورش دادند. از جمله آنها بنیادی در طراحی اشیاء، تودههای نظریه

های معماری منظر در مفهوم امروزین آن را های بیرونی راه خود را از معماری جدا ساخته است. پیچیدگیمعماری منظر است که با توجه به محیط

 شناسی، روانشناسیهای دیگر از جمله معماری، هنرهای تجسمی، محیط زیست، جامعهای بدل کرده که در تعامل هدفمند با دانشی بین رشتهبه هنر

 گیرد.محیط و اوقات فراغت شکل می

 طراحی حیاط به صورت چهارباغ ، حیاط شیران کاخ الحمراء گرانادا
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از معماری منظر آن را در حد  پردازد. تصور عامیانههای باز و فضاهای بیرونی میمعماری منظر با هدف ساماندهی مطبوع محیط، به طراحی عرصه

یابد. از این رو به دفعات دیده سازی تنزل مینما و کفکند؛ در این تصور معماری منظر در حد کاشت گل و گیاه، ساخت آبتزئین محیط تلقی می

نند؛ کبه طراحی در حوزه معماری منظر می شود که مهندسان معمار به اتکا به توان خود در ایجاد ترکیبات ساده و پیچیده از فضا و تزئین آن اقداممی

امعه در حالی که از مبانی نظری، معیارها و قواعد معماری منظر آگاهی ندارند. بدتر آنکه در غیاب معرفی و رواج علمی حرفه معماری منظر در ج

شوند؛ در آیند، به عنوان طراح وارد عمل میایران، مهندسان کشاورزی و متخصصان گل و گیاه، که از همکاران منظر در طراحی فضا به شمار می

ای هکدام از تخصصگیرد اما هیچهای مختلف که شرح آن گفته خواهد شد، بهره میای از تخصصای میان رشتهحالیکه معماری منظر به مثابه حرفه

 همکار قادر به جایگزینی معماران منظر نخواهد بود.

ت هایی اسانداز، خلق فضاهای خوب است، پس قدم بعدی تعیین ویژگیاگر قبول شود که هدف طراح چشم"کند: تام ترنر از این موضوع گالیه می

هایی است که طراحان، هنرمندان، محققین و فیلسوفان ارتباط انداز زمانکند. بهترین اعصار در تاریخ باغ و چشمکه فضایی را وارد جرگه خوبان می

های یازدهم و دوازدهم، فرانسه و هلند در قرن هفدم، انگلستان در قرن هجدهم، و شانزدهم میالدی، ژاپن در قرناند: روم در قرون اول برقرار کرده

انداز را جزو قلمرو اند که یک گروه با منافع خاص خود مانند علمای باغداری، طراحی چشمهایی بودهها، زمانامریکا در قرن بیستم و بدترین دوره

  "اند.خود دانسته

ای فرهنگ و تر به عنوان آینهسازد. امروزه منظر با تعاریف جامع و دقیقهای عامیانه را ضروری میها و روشتعاریف نوین از منظر اصالح دیدگاه

گامی که هن»ها: داند سرشار از حکایتباشد، مطرح گشته است. لیزه منظر را تاریخی میاجتماعی و زیباشناسانه می -نما که دارای ابعاد فرهنگیتاریخ

 های انسان و طبیعتگاه ارتباطگیرد. براین اساس، منظر، جلوهکنیم، در حقیقت روابط و تحوالت آن است که مورد نظر قرار میمنظر را بررسی می

اریخی بدین ترتیب منظر، ت شود. لوحی است که او آثار خود را، کم و بیش دقیق و عمیق، بر آن نگاشته است.پیرامون او از گذشته تا حال شناخته می

 «برای نقل است.

ژی شوند یا این که چگونه فیزیولودر تعریف امروز منظر، یک شی نیست، برای درک آن، دانستن اینکه چگونه اجزای محیط با یکدیگر ترکیب می

؛ به عبارت دیگر، آنچه که ذهنیت انسانی را کند. باید تمایزهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ادراک را نیز شناختکند، کفایت نمیادراک عمل می

 سازد باید شناخته شود.می

ایی هآید، چه، عمالً با پوزیتیویسم حاکم بر علوم طبیعی و حتی علوم انسانی بیگانه است. این نقطه نظر، با رشتهاین نگاه به منظر، ساده به دست نمی

ه از ساختار آنکبی« محیط عینی»شوند، متفاوت است: به بیان بهتر، انحصاراً با قطب یشناسی محیط معطوف مکه به هنگام صحبت از منظر به ریخت

های جغرافیایی کالسیک از یک سو تا اکولوژی در سوی دیگر سخن گفت. وجه مشترک توان از زمینهذهنی آن پرسش شود. برای ساده کردن می

ای که مستقالً ]در جهان عینی[ وجود دارد، نه چیزی که در ارتباط با ناظر یه عینی. دادهای قابل تجزآنها توضیح منظر به عنوان یک داده است، داده

نبال های مربوط به گیاه را داند در چارچوب تعریف خود رشد قابل توجهی بیابند. اکولوژی منظر که عمدتاً آموزشمعنا پیدا کند. این بسترها توانسته

پرسش شود. منظر، تنها صورت محیط است به شکلی که برای خودش « دید»نیازی نیست تا در خصوص کند از این جمله است. در این مثال می

ز توان آن را از انسان نیرساند. نهایتاً میهای آن کمک میوجود دارد. بررسی این صورت با تأکید بر ابعاد فضایی آن به درک عملکرد و اکوسیستم

رایی آگیری پوشش گیاهی اقلیمی به دستاوردهای آن استناد کرد. به همین سیاق، مفهوم منظر از صحنهمنتزع نمود، مثالً برای توضیح نوعی شکل

تفاوت، آنچنانکه در طی قرون طوالنی در شود. این منظر دیگر موجودی صامت و بیگرای محیط به محصول تعامل انسان و طبیعت بدل میتجمل

ند: ک، در مقدمه خود بر کتاب ارزشمند پنج پیشنهاد برای مبانی نظری منظر آن را چنین تعریف میشد، نخواهد بود. اگوستن برکغرب انگاشته می

 «برند.وجودی نسبی و پویا، جایی که جامعه با طبیعت و منظر با محیط در تعاملی متقابل و دائمی به سر می»

أثر از انسان و نحوه زیست اوست و از سوی دیگر با شکل خود و تداعی شود که از یک سو متمنظر در دنیای امروز موجودی زنده و پویا انگاشته می

گذارد. منظر تنها عنصری عینی که متشکل های طوالنی بر بستر آن روی داده است بر تمدن، فرهنگ و نوع زیست آدمیان اثر میخاطراتی که در زمان

گیری آن در اذهان مردم با دخالت تاریخ، اعتقادات ز خواهد بود که شکلشود بلکه عنصری ذهنی و فرهنگی نیاز اجزای طبیعی باشد شناخته نمی

ند. کای، اقلیم، سنت زیست و امثال آنها بوده است. در این تعریف است که منظر ایرانی با نمونه چینی و ایتالیایی خود تفاوت پیدا میدینی و اسطوره

هایی اختصاصی ه و شناخته شده است و از سوی دیگر هریک از اقوام مذکور دخالتچه، از یک سو هر یک از مناظر فوق تحت فرهنگی مستقل دید

اند. مفهومی که کوه دماوند برای انسان ایرانی دارد با مفهوم همان کوه، مبتنی بر شرایط تاریخی، فرهنگی و اقلیمی خود در منظر محیط خود داشته

که تاریخ و فرهنگی دیگر را تجربه کرده به کلی متفاوت است. دماوند در فرهنگ ایران فصل اگر چه از حیث فیزیکی همان است، برای انسان اروپایی 
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های مختلف بوده است. ایرانیان که در قلمرو فرهنگی دماوند زندگی مشترک خاطرات و دغدغه ذهنی نویسندگان، هنرمندان و مردم عادی در نسل

ن روست اند. از ایهای بعد منتقل کردهی، داستان، مثل، اسطوره و سایر تولیدات فرهنگی به نسلاند، بخشی از ذهنیت خود را از طریق شعر، نقاشکرده

هایی که انسان های ایرانیان همراه آنان بوده است. در اغلب صحنهکه دماوند، جزئی از ذهنیت مشترک قوم ایرانی شده است؛ چه دماوند در همه تجربه

ت آورده، دماوند نیز حضور داشته دماوند عنصر جدایی ناپذیر از نمایش زندگی ایرانیان در صحنه تاریخ بوده است. ایرانی ذهنیت خود را با آنها به دس

در عین حال این ذهنیت برای کسی که در این   های محیط زیست او معنا کرد.توان ذهن ایرانی را فارغ از دماوند و سایر منظرهاز این روست که نمی

 منظر محیط بوده، زندگی نکرده فاقد معناست.  فرهنگ، که متأثر از

کنند بسیار متنوع بوده و شناخت و مدیریت آنها موضوع هنر مستقلی است عناصری از محیط زیست که مفهوم منظر را برای ساکنان آن تداعی می

 که معماری منظر نام گرفته است. 

 اهداف معماری منظر

تاب مذکور های دیگر، کپی ترجمه کتاب کوین لینچ با نام سیمای شهر بود که به دلیل تداوم نیافتن ترجمهآشنایی فارسی زبانان با مقوله منظر در 

 ایشود. این کتاب، خوانایی محیط به مثابه خواستهبا عمری چهل و پنج ساله همچنان مهمترین منبع موضوع معماری منظر در ایران شناخته می

ا هدف اصلی مطالعه شمرده است. در عین حال لینچ نشان داده است که شهروندان از شهر خود تصویری در کارکردی برای ساماندهی سیمای شهر ر

 یابند.ذهن دارند که حداقل با آن راه خود را می

ر اگر چه منظآورد. یک تلقی عامیانه از منظر، که محصول درک کاتالوگی از آن است، معماری منظر را تا حد هنر گلکاری و تزئین محیط پائین می

 برد.های معماری منظر را فراتر از دو جنبه مذکور میدهد ولی درک معنای نوین آن اهداف طرحبه زیبایی محیط ارزش خاصی می

کند. براساس تعریفی که از منظر به دست داده شده، خلق فضایی مرتبط این رشته سه هدف کارکرد، فرهنگ و زیبایی را به طور همزمان تعقیب می

ی حذهنیت استفاده کنندگان مشروط به شناخت تاریخی و ذهنی از جامعه است. این کار از طریق توجه به نمادهای جامعه و بکارگیری آنها در طرا با

 یابد. نتیجه این اقدام تأمین هدف فرهنگی و هویتی در معماری منظر است.محیط تحقق می

دهی گردد. سامانکنندگان تبیین میقبیل خواناسازی یا شفاف ساختن محیط برای استفاده هدف کارکردی معماری منظر ذیل توجه به اقداماتی از

های شهری و برون شهری به عنوان بخشی از اهداف معماران منظر که در جستجوی ایجاد محیطی آرام و شناخته شده برای مردم ها در محیطنشانه

ان برآنند که حضور در محیط آشنا، که انسان بتواند هر دم موقعیت خود را در آن بیابد، باشد شاهد اهمیت کارکرد در این رشته است؛ چه، متخصص

 کنندگان خواهد بود.موجب آسایش روانی و آرامش روحی استفاده

 .است ساز هدایت و توجه معماران منظر به آراستگی و زیبایی محیط است که اهمیت آن برای همگان آشکارزیبادوستی فطری انسان نیز زمینه

 ادراک منظر

بندی کالسیک هنرها به دو گروه هنرهای تجسمی و هنرهای درام نگاه اصلی اگرچه در ظاهر بر جسم و ماده داشتن هنر در گروه اول و در تقسیم

 plasticمی یا در دو گروه یاد شده مورد نظر است. هنرهای تجس "اثر هنری"فقدان آن در گروه دوم است، لکن در حقیقت امکان و نحوه ادراک 

arts ان با آنها به واسطه آن که در تولید آثارشان با ماده و مصالح سروکار دارند، قابلیت آن را دارند تا مخاطب بدون واسطه و از هر زاویه و در هر زم

وند شتجسمی، آن گروه از آثار را شامل میتوان نتیجه گرفت که هنرهای گردد. بدین ترتیب میارتباط برقرار کند؛ ارتباطی که منجر به ادراک اثر می

شوند و بر عواطف زیباشناسانه بیننده اثر گیرد. آثاری که به مجرد مواجهه مخاطب با آنها درک میکه ادراک آنها به طریق محسوس صورت می

و مطبوعیت بالواسطه از روبرویی با اثر هدف  گذارند. در این مسیر ادراکی، مخاطب نیازمند دریافت پیام معقول از اثر نبوده و ایجاد خط، لذتمی

کرانگی، سرخوشی، شکوه، فرح، تعادل یابد که در حوزه معقوالت قابلیت ادراک ندارند: بیهنرمند است. در این عرصه مخاطب به ادراکاتی دست می

 روانی، فضای تأمل و امثال آنها.

 هایی از تجربهاندازهای طبیعت، گسترده کویر و افق بیکران دریا نمونهشب، چشم ادراک و حس ناشی از تماشای غروب خورشید، آسمان پر ستاره

شود، و نیز هایی که از این مناظر بر تابلو کشیده میهای خاصی قابلیت ظهور دارند. نقشانسانی از جهان خارج و شناخت او هستند که در حوزه

هاست. درک این گروه از آثار هنری، که تحت نام هنرهای تجسمی ر مواجهه با این صحنهدرصدد ثبت و روایت تجربه هنرمند از ادراکات ویژه او د

گیرد. در مقابل، هنرهای دراماتیک که بر جوهره تعقل واسطه انسانی است که از طریق تجربه صورت میشوند، متکی بر احساس بیشناخته می

ایجاد ارتباط میان عناصر مختلف اثر و دریافت کلیت آن به طریق معقول ممکن است. درک استوارند، به دنبال ارائه مفاهیمی هستند که درک آنها با 

ای از حوادث است که ایجاد ارتباط میان اجزای اثر و مفاهیمی همچون محبت، عشق، ایثار، مفاهیم اجتماعی و امثال آنها از طریق روایت مجموعه
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ود شوند، لکن مقصاین روند ادراک، اگرچه حواس انسان به عنوان ابزار شناخت به کار گرفته می گیرد. درنهایتاً ترکیب آنها از طریق عقل صورت می

گردد. ادراک منظره به مثابه تصویر و فضایی طبیعی یا نهایی که انتقال پیام و مفهومی معقول است پس از فعل و انفعال ذهنی است که حاصل می

خی های فرهنگی تاریهای دیگر ذهنی اولویت دارد. اگرچه جنبهکه جنبه محسوس آن نسبت به جنبه مصنوع و یا ترکیب آن دو، حاصل دریافتی است

 و کارکردی نیز به عنوان اهداف منظر شناخته شده است، لکن دخالت آنها در روند طراحی و داوری منظر دخالتی متأخر بوده که از طریق نظام

ها و نمادها نقش اصلی را در تأمین اهداف مذکور بر عهده دارند. انگیز بودن نشانهضه آشنایی و خاطرهآید. در این عرها و تفسیر فضا بدست مینشانه

رود؛ چه اوال این احساس برای هر ناظر بیگانه با محیط و تاریخ آن ها امری معقول بشمار نمیلکن در هر صورت بدست آمدن ادراک در این زمینه

 های عقلی و ترکیب نیاز از بررسیمعانی نمادها و رخ دادن احساس آشنایی با مکان اقدامی خود به خودی و بی قابل وصول نبوده و در ثانی ادراک

توان گفت که ذهن، از طریق تداعی معانی و به خاطر آوردن رویدادها و تجربیات گذشته و پیوند میان احساسات قدیم و فضای جدید، هاست. میداده

پردازی، ایجاد فضایی است که استفاده کننده در مواجهه آورد. به عبارت دیگر وجه اصلی در منظرهرای بیننده فراهم میحس و ادراک مورد نظر را ب

نمایند. طبعاً در این مسیر خاطره آشنا، به مثابه عنصر محیطی و تاریخی زیبا سازنده فضا که با آن طریق ابراز احساسات خود نسبت به آن داوری می

دهد نقش ویژه خود را بر عهده دارد، لکن بحث اینجاست که همین خاطرات آشنا نیز به طریق محسوس )و فرهنگی منظر را تشکیل میهای جنبه

 گردد.شوند و ذهن برای دریافت آشنایی آنها دچار مشکل و انفعاالت پیچیده و کشف معانی ثانوی نمیعمدتاً از طریق دیده شدن( ادراک می

ار منظر و بنیانگذار دوره دکترای معماری منظر در دانشکده معماری الویلت پاریس در تبیین جنبه نو یافته منظر از مقیاس جدید برنارد السوس معم

 گیرد:مدد می

ضرورت شکل دادن به محیط مرا وادار ساخت تا میان مقیاس ملموس و مقیاس مرئی )بصری( تمایز قائل شوم. به عبارت دیگر میان قیاسی که "

ها جز بصری نیستند. با این هدف که مقیاس ملموس وابسته به ارتباط توان اطالعات بصری و فیزیکی را از هم تفکیک کرد و مقیاسی که پدیدهمی

 کنیم. جایی که الزمگزینم. مقیاس ملموس چیزی است که در آن حرکت میمستقیم ما با اشیاء تعریف شود، مثال ادراک در محیط شهری را بر می

که در  ای استبتوان آن را با دقت شناخت: بایستی بتوان ماشین را پارک کرد، موقعیت پله را تشخیص داد، و در را باز کرد. این مقیاس، ناحیه است

واند تگیرد تا بتوان تحرکی موفق داشت. فضا، میداخل آن تبادل اطالعات دقیق براساس دریافت چشم با تصاویر و خاطرات ذهنی از محیط صورت می

ای که بتواند به نیازهای تشخیص فاصله کمک کند... در پایین و باالی در آن نقش ایفا کند، اما نه به شکل غیر واقعی، بلکه کم و بیش در اندازه

یر چیز ، جز تصوانگیزانندها علیرغم احساسات متفاوتی که بر میای است که در آن پدیدهمقیاس ملموس، مقیاس بصری قرار دارد. مقیاس اخیر ناحیه

 ."دیگر نیستند

 جان ماتالک در تحلیل فرآیند تحول معیارهای داوری فضا از شهود و احساس به عنوان دستاوردهای جدید تمدنی در مقابل سیستم انحصاری عقلی

ا به رزشی، تفکر عقالنی رسیستم آموزشی ما حاصل سیستم ارزشی حسی گذشته و حال ماست. این سیستم ا"نویسد: در ادراک فضا نام برده و می

دهد که احساسات خود را در نظر نگرفته یا بر آنها کند. این سیستم ارزشی به ما یاد میعنوان دانش و حقیقت پذیرفته و تفکر شهودی را نفی می

رح ه سوی حقیقت و زیبایی مطشویم. جهش شهودی به عنوان فرآیند اصلی حرکت بفائق آییم. اکنون ما تدریجاً برای شهود ارزش بیشتری قائل می

کند. مهمترین ابزار شود. هر قدر تفکر عقالنی عینی است، شهود ذهنی است. واقعیت نیز ذهنی است و واقعیت ذهنی برخوردهای ما را هدایت میمی

واقعیت ذهنی، شهودی و  .ما برای تفسیر طبیعت، جهان اطراف ما و محیط طراحی شده، ابزار احساس است، رفتار طراحی ما نیز احساس است

ی ااحساسی است. درک فزاینده ارزش شهود بیانگر آن است که تمدن ما از سیستم ارزشی حسی در حال حرکت به سوی سیستم ارزشی اندیشه

 ونگی ادراکچگ "آمیزد.است که در آن واقعیت مفهوم معنوی دارد، یا به سوی سیستم ارزشی آرمانی است که تفکر عقالنی و شهودی را به هم می

ت های راپاپوررود. در این زمینه و اصوالً در نحوه ادراک محیط نوشتههای مربوط به این رشته بشمار میمنظر همچنان یکی از موضوعات اصلی تئوری

راکات اسالم در فصل انواع ادآیند. در عین حال مطالعات حوزه فلسفه در ایران و جهان و کریستوفر الکساندر به عنوان منابع قابل توجه غربی بشمار می

 رود.های فلسفی معماری بشمار میهای اساسی در بررسیهای جدیدی را گشوده است که از جمله سرفصلانسان و صور آن زمینه

 فراغت تمعماری منظر و اوقاع

بر عهده دارند. اوقات فراغت به عنوان یکی از های مربوط به اوقات فراغت گیری معماری منظر، نقش مهمی را نظریههای مؤثر بر شکلدر میان مؤلفه

توان سراغ گرفت. های شهرنشینی و تمدن بشر میهای آن را در دورهمهمترین دستاوردهای انسان اجتماعی حاصل تمدن رشد یافته است که نمونه

ها، که دیگر برای معاش خود ی از وقت انساناوقات فراغت، مفهومی است که در شهرها در پی تقسیم کار اجتماعی در عصر صنعت و آزاد شدن بخش

برداری بهینه از اوقات فراغت به پدید آمدن علوم و رشد ریزی برای ساماندهی آن و بهرهتنها وابسته به زمین و کشاورزی نبودند، پدید آمد. برنامه
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شد. این اوقات آنچنان که از نام آن پیداست فرصتی است هنرهایی انجامید که بتواند پاسخگوی نیازهای روزافزون فضایی در عرصه اوقات فراغت با

 "بودن"که از دو عمل اصلی معیشت و استراحت به مثابه نیازهای اساسی زیست انسان و بودن او، جدا شده است. اگر هدف افعال زیستی انسان، 

: ی زندگی انساند فاصل انسان و حیوان است. از سه پارهاوست. به یک تعبیر، اوقات فراغت ح "چگونه بودن"های اوقات فراغت، اوست، هدف فعالیت

شود ولی هدف آن هایی در نوع کار انسان با حیوان دیده میخواب، کار و فراغت، دو جزء نخستین میان انسان و حیوان مشترک است. اگر چه تفاوت

ذیری پها نیز عمدتاً به توان آموزشوم حیات یکی است. تفاوتکه تأمین معاش و زندگی جسمانی اوست با هدف تالش حیوانات برای یافتن غذا و تدا

کند. لکن همچنان، مقصد کار تأمین معاش اوست. خواب فعالیتی گردد که کار را به محیطی برای آموختن نیز بدل میو تجربه اندوزی انسان باز می

 عالیتی مشترک میان انسان و حیوان با شباهت در هدف آن است.برای استراحت و کسب انرژی و آمادگی برای فعالیت دوباره است. خواب نیز ف

های اوقات فراغت، به عنوان عملکردهای اختصاصی انسان و وجه ممیز نحوه زیست انسان از حیوان، آن دسته از توان گفت فعالیتبنابراین می

های اوقات فراغت تأمین نیازهای معنوی، روحی و روانی انسان هایی است که هدفی جز استراحت )خواب( یا معیشت )کار( دارند. هدف فعالیتفعالیت

گرا، در وظایف دولت آمده است. برهمین مبناست که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پس از تعریف انسان به عنوان موجودی معنوی و کمال

ایرانیان بتوانند از فرصت اوقات فراغت خود استفاده کرده به است که شرایط اقتصادی و اوقات کار شهروندان بایستی طوری تنظیم شود که همه 

 های سازنده روح و روان انسان بپردازند.فعالیت

ام هایی را انجها به دنبال تجربه و ادراک جدید، فعالیتشود، بلکه انساناوقات فراغت، فرصتی است که طی آن، هدف استراحت یا معاش دنبال نمی

هایی هستند که هر یک در ارتقای مراتب عاطفی، های هنری، ورزش، بازدیدها و امثال آنها فعالیتاعی و خانوادگی، فعالیتدهند. دیدارهای اجتممی

اند. معماری اوقات فراغت، به کنند، در حالی که هیج یک با هدف کسب درآمد یا استراحت انجام نشدهکنندگان نقش ایفا میروحی و معنوی استفاده

کنندگان از بناهای آموزشی و اداری، فارغ کنندگان در مواجهه با آن وجود دارد، معماری مخاطب محور است. استفادهکه برای استفادهدلیل اختیاری 

کنندگان ندارد. باشند، لکن فضاهای اوقات فراغت چنین الزامی را برای استفادهاز معماری ساختمان، مجبور به حضور در آن و انجام امور خود می

گردد. در مقابل معماری ابنیه عملکردی، به مثابه ماند که تا نظر مخاطب را جلب نکند، عزمی به خرید آن جزم نمیاری اوقات فراغت به کتابی میمعم

د: کنهای خاصی را برای آن ترسیم میکتاب درسی است، که فارغ از عالقه مخاطب، حتما باید خوانده شود. این خصوصیت معماری وقت آزاد، ویژگی

گرایی و آمیختگی با طبیعت به مثابه معیارهای کالسیک و ماندگار خواسته مخاطب، زیبانگری، پرهیز از جزم اندیشی و انحصار طلبی هنرمند، زمینه

 سلیقه انسانی.

رشد و توسعه دانش معماری های آن با اصول رایج در معماری ابنیه از یک سو و شرایط اختصاصی معماری اوقات فراغت در فضاهای بیرونی و تفاوت

ی هاهای ساماندهی محیطمنظر که اهداف پیش گفته را به صورتی منظم تئوریزه کرده باعث کسب موفقیت روزافزون و متخصصان آن در مداخله

 شهری و طبیعی شده است.

 معماری منظر در شهر

ه شده است که در ایران فعالیتی تحت عنوان طراحی شهری های مختلف به کار گرفتبرای ارتقای کیفیت فضاهای شهری در سطح جهان تخصص

ریزی شهری که ساماندهی دوبعدی مشهورتر از سایرین است. طراحی شهری مورد نظر اکثر گویندگان ایرانی اقدامی است سه بعدی )برخالف برنامه

. روشن بردای بهره نمیمه تئوریک و نظری تعریف شدهفضاست( که تنها با هدف آن معرفی گردیده است: ارتقای کیفیت فضا. در حالیکه از منظو

مایش سیما کند. در بیانیه هاست که صرف تعیین هدف فعالیت، آن هم به صورت کلی و تفسیرپذیر برای تبیین یک حرفه، دانش یا هنر کفایت نمی

دانشی معرفی شده که ارتقای کیفیت محیط را براساس و منظر شهری، که توسط شهرسازان و در غیاب معماران منظر، تنظیم گردید، طراحی شهری 

دارد. در چارچوب این تعریف، که در جامعه ما رواج بسیار دارد، طراحی شهری فقط عنوان یک ادراک و رفتار مردم، کارشناسان و مدیران ملحوظ می

ای هرویکرد معماری منظر، طراحی محیط مصنوع، اصالت برنامه تواند باکند؛ فعالیتی که میفعالیت است که هیچ پایگاه نظری خاصی را نمایندگی نمی

 اجتماعی یا ترافیکی یا حتی برحسب سلیقه طراح صورت گیرد. -اقتصادی

شناسد. طراحی محیط مصنوع، که کمتر در اجتماعی و ترافیکی را در طراحی ارجح می -های اقتصادیطراحی شهری در حالت متعارف خود مؤلفه

وان تکند. در هر دو زمینه مذکور میاست، با تکیه بر علوم انسانی و با ترجیح عوامل روانشناختی و رفتارشناسی اقدام به مداخله می ایران رایج شده

 رها و ترجیحات خود نظها بر انگارهحلهایی را سراغ گرفت که هدف آنها ارتقای کیفیت محیط است؛ لکن هر یک در تحلیل مسئله و ارائه راهفعالیت

 نگرند. در این رودیکردها طرح موجود صامتی است که طراح متکفل تعیین هویت برای اوست.دارند؛ به عبارت دیگر مقصد را از دریچه ویژه خود می
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ده، ندر مقابل، معماری منظر با تعریف منظر، پایگاه نظری خود را تبیین کرده و با تشریح اهداف سه گانه و توجه همزمان به ذهنیت استفاده کن

نماید. در ساختار نظری معماری منظر، جایگاه خاصی برای انسان و نحوه ادراک او، طبیعت و عینیت محیط و کارکردهای فضا اقدام به مداخله می

حال  باشد. در عینها و مفاهیم اصلی پروژه مینسبت آن با مطلوبیت فضا و زیبایی محیط تدارک شده که هدایت کننده طراح برای تعیین کانون

معماری منظر به منظور تدارک امکان ادراک محسوس از فضا از هنرهای تجسمی سودجسته است. شاید بتوان گفت موفقیت این حرفه در جذب 

کنندگان ارتباط برقرار ساخته، تمایالت واسطه با استفادهمخاطبان خود و رواج سریع آن به علت توجه جدی به همین مقوله باشد که قادر است بی

ها در آن احساس شعف، شادی و تعمق کنند. یباشناختی آنها را مورد خطاب قرار دهد. مقصد عام معماری منظر ساماندهی فضای است که انسانز

آید. های محیط ارتباط هویتی با تاریخ و جامعه برقرار گشته، زمینه تأمل برای مخاطب فراهم میها و خاطرهدر این محیط با ادراک معانی نشانه

پردازد. در پی آن به معماری منظر برای تدوین مبانی نظری خود در گام اول به تعریف منظر به عنوان فضای اصلی مؤثر بر انسان و متأثر از او می

احساسی  ی وطبیعت به مثابه منبع الهام انسان و عنصر متناسب با ساخت وجودی او توجه کرده و زمینه تعامل انسان و طبیعت را به عنوان عملی آرمان

های مؤثر، ابعاد محسوس فضا را بر صدر نشانده فراهم آورده است. گام سوم نیز تعیین ترجیح عوامل مؤثر بر طراحی است که در میان خیل مؤلفه

 س رااست. بدین ترتیب زمینه طرح رشته و دیسیپلین جدیدی فراهم آمده است که به هنگام طراحی و ساماندهی محیط، اهمیت ادراکات محسو

 بیند.تر از دیگران میپررنگ

های معتدل و تدریجی آنها در مواجهه با دستاوردهای های طراحی شهری و فضاهای بیرونی در شهرهای غربی، به سیاق روششایان ذکر است که پروژه

شود، لکن تجربه ماران منظر تهیه میهای مختلف از جمله طراحان شهری، معماران، طراحان محیط و معنوین علمی و هنری، همچنان به دست گروه

از یک  توانکنندگان و اهل حرفه نسبت به دیگران است. علت آن را میبدست آمده حاکی از برتری گروه اخیر در کسب موفقیت و جلب نظر استفاده

های اصلی اری منظر است که جنبهاالطراف بودن تئوری معمسو اهمیت خاص به ادراکات محسوس و جلب نظر مخاطب دانست و از سوی دیگر جامع

 دهد.گرایانه مورد توجه قرار میاین مسئله را به طور واقع

شود. در میان فضاهای شهری بندی میهای معماران منظر در شهر در دو بخش ساماندهی سیمای شهری و طراحی فضاهای شهری دستهپروژه

مهمترین آنها فضاهای جمعی که برای پذیرش جمعیت و گذران اوقات فراغت آنها ساماندهی  ها وها و خیابانهای باز مانند میدانتوان به عرصهمی

کند که های زیستی ایران وجود فضاهایی را در شهر و روستا و نواحی بیرون شهری گواهی میشود اشاره کرد. دقت در تاریخ شهرها و مجتمعمی

فرجگاه، فضاهای جمعی شهر، میدان، جلوخان ابنیه عمومی، زیارتگاه، باغ، شکارگاه، محل حیات مدنی و زیست اجتماعی شهروندان بوده است: ت

های معنوی و روحانی آنها شکل گرفته بودند. در شهرهای گردشگاه و بسیاری فضاهای دیگر که نه برای معیشت شهروندان، بلکه به منظور استفاده

شوند. شهرها و محیط زیست امروز شود که مختص جوامع مذکور شناخته میمی ت یافتهای مربوط به اوقات فراغجهان غرب نیز فضاها و فعالیت

کنند. نگاه گذرا به اظهارات ما، که نتیجه تجربه مدرنیزاسیون ناقص و وارداتی است، به روشنی فقدان فضاهای اوقات فراغت را در خود احساس می

یت از کیفیت و مطبوعیت فضاهای زیست انسانی بسیار پائین است. این ماجرا در مردم، متخصصان و مسئولین جامعه گواه آن است که حد رضا

اند، تحت کنترل درآمد. این فضاها که مقصد شهرهای غربی نیز رخ داده بود که با تمهیداتی، که آن را کاشتن فضاهای جمعی در بافت شهر نامیده

کند، امروزه در احساس تعلق به مکان و ایجاد ارتباط میان شهروندان بازی می اغلب بازدیدکنندگان از شهرهای اروپایی است و نقش مؤثری در

 ها را یافته است.ترین پاسخهای معماری منظر بهترین و موفقچارچوب نظریه

ها ساختمان ساماندهی سیمای شهری، که برخی طراحان شهری ایرانی آن را تا حد مشابه سازی نمای خیابان، کنترل خط آسمان و ساماندهی نمای

رود. سیمای شهر اند، امر مهمی است که بارزترین مظهر هویت شهر در نزد شهروندان بشمار میای با منظر شهر تنزل دادهدر چارچوب برخورد سلیقه

معه شهری های خاطره جمعی ساکنان شهر از آن است. منظر شهر عضوی از جاموضع درک مشترک شهروندان از شهر بوده و از مهمترین سازنده

دهد، حاضر بوده است. روشن است ساز، که تاریخ و ذهنیت افراد و جامعه را نقش میها و حوادث خاطرهی تجربهاست که همراه با اهالی آن در همه

 الزاماً باید مبتنی برهای آن مواجه شد بلکه مداخله هدف ساماندهی منظر شهر توان با اقدامات کالبدی و بزک کردن بدنهکه با چنین موجودی نمی

 ای به حداقل گرایش پیدا کند.های سلیقهتعریف علمی و روشن از آن باشد تا حد دخالت

           70 -76/  صفحه  2، باغ نظر/ شمارهمنصوری، سید امیر/ درآمدی برمعماری منظر منبع:

 صحیح است.« 2»گزینه  .116

شود که همان کاخ و باغ صفی آباد است و در برآمدگی فضای مشجر و سرسبزی مشاهده میدر یک کیلومتری مغرب اشرف )بهشهر( بر روی یک 

ی او موسوم به شاه صفی اول آن را توسعه داد. در اوایل قرن نوزدهم تحت نظر پهلوی اصل توسط شاه عباس در امتداد کاخ جهان نما ایجاد شده و نوه
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آورد مرمت گردید. در ضمن تعمیر ساختمان تسهیالت جدیدی نیز واقع در کوهستان به این باغ می های مرتفعاول این کاخ و قناتی که آب را از تپه

 ی بدیعی از اشرف و دریای خزر را که در پایین آن قرار گرفته تماشا کرد.توان منظرهبرای این قصر فراهم نمود. از ایوان آن می

 آبادباغ و کاخ صفی

 آباد است و در اصلشود که همان کاخ و باغ صفیبرروی یک برآمدگی فضای مشجر و سرسبزی مشاهده می دریک کیلومتری مغرب اشرف )بهشهر(

وی اول توسط شاه عباس در امتداد کاخ جهان نما ایجاد شده و نوه او موسوم به شاه صفی اول آن را توسعه داد. در اوایل قرن نوزدهم تحت نظر پهل

آورد مرمت گردید. در ضمن، تعمیر ساختمان آن تسهیالت جدیدی نیز ای مرتفع واقع در کوهستان به این باغ میهاین کاخ و قناتی که آب را از تپه

 آن قرار گرفته تماشا کرد. ی بدیعی از اشرف و دریای خزر را که در پایینتوان منظرهبرای این قصر فراهم نمود. از ایوان آن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  270های ایران/ بخش هفتم/ صفحه نعیما، غالمرضا/ باغ منبع:

 صحیح است.« 1»گزینه  .117

شود تا ی حضور در شهر، موجب میسابقهآید. وابستگی فهم منظر به منظر شهر ادراک شهروندان از شهر است که از خالل نمادهای آن به دست می

ای از نمادهای آن ندارند، چیزی جز کالبد نیست. اما وجود ها، که هیچ تجربههای مختلفی برای منظر تشخیص داده شود. شهر برای توریستالیه

اط پر اهمیت شهر برای ساکنان آن است. تفسیر ی تاریخ و نقکند، بیان کنندههای شهروندان از فضا را نمایندگی میها و خاطرهنمادها، که حادثه

 کند؛ به شرط آنکه ردپای تاریخ بر صورت شهر باقی مانده باشد. منظر شهر، تحوالت تاریخی شهر و ذهنیت شهروندان در طول تاریخ را رمزگشایی می

 تصویر هوایی از باغ چشمه، بهشهر

 مایی از باغ و کاخ صفی آباد، یک کیلومتری مغرب اشرف، بهشهرن
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ادراک سیال شهروندان از شهر را در ارتباط با نمادها شود. بلکه ی نوینی از مطالعات شهر است که به سمبل شناسی منحصر نمیمنظر شهری حوزه

دهد. تفسیر منظر شهر، تحوالت تاریخی شهر و ذهنیت شهروندان و مصادیق فیزیکی آنها، با بررسی تاریخی و حوادث اجتماعی، مورد مطالعه قرار می

رچه منظر شهر، بر اساس اصالت بعد معنایی شهر پدید آمده، اما کند. به شرط آنکه رد پای تاریخ بر صورت شهرباقی مانده باشد. اگرا رمزگشایی می

 کارکردها و کالبد شهر ابزار کنترل و هدایت منظر شهر است.

 30/ صفحه 9ماهنامه منظر/ شماره چیستی منظر شهری / منصوری، سید امیر/  منبع:

 صحیح است.« 3»گزینه  .118

 آب در باغ

رد. کهای غربیبی با آن میتمایل زیاد به نمایش آب بود، چون آب معموالً خیلی کم و عزیز بود، معمار باغساز بازیهای مهم باغ ایرانی، یکی از مشخصه

آباد یزد که بنایی در باالی باغ با یک بادگیر، و بعد از آن یک هشتی و سه اتاق در باال و طرفین آن، و یک بنا در سمت راست و یک مثالً در باغ دولت

چپ و یک سردر دارد، معمار با بازی وصف ناپذیری بارها آب را به درون زمین برده و بیرون آورده است. ابتدا، آب را در زیر بادگیر در بنا در سمت 

شود. از وسط هشتی به سه حوض کشیده آید. بعد آب وارد حوضی در وسط هشتی میجوشد و در آن باال مییک حوض یکپارچه مرمر برده که می

تراشیدند تا موج ایجاد کند و آب است از سنگ مرمر، که آنرا به شکلی می« سینه کبکی»ها سه رود. در مقابل ارسی، اتاقشاه نشین می دراز در سه

هایی در دو طرف میان کرت جاری شود، و از آنجا در جویرا وقتی که کم است بیشتر نشان دهد. آب از هر سینه کبکی وارد یک حوض کلگی می

آباد یزد به کلی از بین رفته است. بعد از آن آب از شد که در باغ دولترسد، گاه آب در این مرحله وارد آبگردانی بسیار زیبا میبه سردر میشود و می

ها دانیها و آبارسید و به استخر دیگر در سه طرفشان، آب از این استخرها به خیابانضلعی می 12رفت و به یک استخر بزرگ سردر عمارت بیرون می

 رسید.رفت و سرانجام به مصرف کشت و زرع میمی

اش نوشته است خدا لعنت کند کسی را که قبل از بیرون آمدن آب از این باغ، حتی به اندازه سیراب کردن گنجشکی آباد در وقفنامهسازنده باغ دولت

ها قنات را از باال بستند و نگذاشتند آب به شهر بیاید و برای تأمین آب از آن استفاده کند. محصول اینجا وقف بارگاه موال در نجف است. متأسفانه بعد

 کردند؛ که دیگر این باغ هرگز آن صفا و زیبایی گذشته را باز نیافت.هایش را پر میکشیدند و حوضباغ، از چاه آب می

دارد )چشمه سلیمانیه(. مقدار اعظم آب این چشمه به در باغ فین کاشان هم با آب بازی شده است، با آب چشمه خیلی قدیمی و زیبایی که وجود 

د شهایی در دو طرف پخش میآمد، و از آنجا در حوضبیرون می« اشترگلو»رفته است. آب ابتدا از یک شده و سپس از آنجا بیرون میباغ فین وارد می

 رفت.شد و به کشتارها میدش در باغ خارج میهایی متعدد داشتند و بعد از گررسید که فوارههایی میو بعد به آبنماها و جوی

اند. در باغ فین وباغ چهلستون به شهر، خیابان وسیعی با یک آبنما در های زیبایی کردهحتی در جایی مثل بهشهر هم که آب فراوان بود، با آن بازی

مثل چهلستون اصفهان که البته در ابتدا به این ساختند وسط آن به جای میان کرت نشسته است. گاهی هم به جای آبنما یک استخر بزرگ می

 کردند.ای بود که در آنجا نمایش تماشا میصورت نبود. بجای استخر محوطه

آمدند، می راگر باغ مسطح بود، آبنماها خیلی کم شیب بودند، مثل باغ فین کاشان، و اگر شیبدار بودند مثل باغ شاهزاده یا باغ تاج نظر، بصورت آبشا

 داد.کردند که آب را بیشتر نشان میموارد از سینه کبکی استفاده میدر این 

ها بکیتوان هنوز سینه کتراش سنگ در سینه کبکی مثل موج طبیعی آب بود. در باغ چهلستون بهشهر و در قدمگاه نیشابور و در دولت آباد یزد می

 های کوشک باغ چنین چیزی وجود دارد.کردند، برداریم، جلوی هر کدام از ارسیهایی را که زمان قاجار اضافه را دید. در باغ دلگشا هم اگر زایده

ی در اساختند که محوطهای میکرد. مثالً اگر جلوی کوشک استخر بود، استخرها را معموالً به اندازههای مختلف فرق میتناسبات نما و استخر در باغ

متر بود، مثل استخر میدان بهارستان که از بین رفته است. اگر استخر  15×15ربع معموالً ماند. اندازه استخر ماطراف آن برای نشستن باقی می

متر بودند. در باغ دلگشا که  4×6های کلگی حداکثر متر بود. حوض 12×15یا  10×12مستطیل بود، مستطیلی خیلی نزدیک به مربع مثالً در ابعاد 

رمت های اخیر که این باغ را مگرفته بود و حاشیه دور حوض قابل نشستن بود. متأسفانه در سالبسیار قدیمی است، حوض کلگی تمام جلوی تاالر را 

 اند.اند، طرح اصلی باغ را کامالً بهم زدهکرده

متر  2های هشت گوش از های هشتی و حوضو حوض 3×4یا  5/2×5/2های نزدیک به مربع حدود های هشت ضلعی، چهار ضلعی یا مستطیلحوض

ای داشت و حالت برعکس را که شکل ستاره "هشت گوش کند "های هشت گوش را که از داخل منفرجه بودندمتر قطر داشتند. حوض 8 قطر تا

 نامیدند. می "هشت گوش تند"
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کردند که ضلع کوچک هشت و نیم هشت یک حوض هشت ضلعی کاری میساختند؛ در ساخت حوضها را معموالً هشت و نیم هشت میحوضحانه

بسازد. در زیر بادگیر دولت آباد یزد که خود بادیگر به صورت هشت وجهی است، حوض طوری قرار گرفته که هشت ضلعی است ولی قطر آن حدود 

اند و پائسوره بیرون و کوله حوض و پائسوره نوتنوره همه یکپارچه متر است و اطراف آن فضایی است برای نشستن، سنگ حوض را از مراغه آورده 2

 گذاشتند.ها هم حوض میالعاده زیباست. در بعضی جاها مثل یزد که آب کم بوده، عالوه بر حوضخانه، در داخل اتاقوقو ف

 گیاهان باغ

کاشتند که زیاد بلند نشوند و همیشه سبز و زیبا باشند. اما در دو خیابان دو طرف همانطور که گفته شد، در میان کرت باغ ایرانی معموالً گیاهانی می

ساختند. نوع درختان بسته به آب و هوا و خاک منطقه متفاوت بود. در بعضی مناطق، مثل ای از درختان مینما داالن سرپوشیدهمیان کرت یا آب

در  و کاشتند، در بعضی از مناطق دیگر چنار و سپیدار و کبودار و سرو و کاجخوزستان و بم، درختان نخل و خرزهره و سرخ بید )آزاد( و مرکبات می

های قدیمی راه آهن از این تهران، نارون و چنار و ابریشم بودار،  ابریشمی که گرمسیری است و بو ندارد. هنوز در کوچه میرزا محمود وزیر و در خانه

تخصصان ا منوع گل ابریشم هست، که خیلی ظریف و زیباست. هم سایه قشنگی دارد و هم عطر بسیار لطیف و مطبوع شباهنگی. اشتباهی که بعده

ید. آتوجهی به زمینه مناسب کاشت درختان بود. در تهران به زور سرو نشاندند، در حالیکه سرو در اینجا عمل نمیکشاورزی و باغبانها مرتکب شدند بی

و رز نداشته و خاکش  سرو مال کرمان و کاشان است. خاک تهران، خاک چنار و نارون و گل ابریشم و گل الله عباسی است. یا مثالً اصفهان گل سرخ

کردند و گل آوردند، با کود و غیره مخلوط میخواست گل سرخ بکارد، خاک را از بیرون میآورد و از قدیم اگر کسی میها را عمل نمیاین نوع گل

ت کاج یا چنار کاشته بودند، نشاندند. زمانی در طول جاده کرج سرو کاشتند، خشک شد، باز هم کاشتند، در حالیکه اگر درخسرخ را در درون آن می

 حاال مثل خیابان کاخ شده بود.

نشاندند سرو، کاج و نارون یا سرو، کاج و چنار و یا سرو، کاج و ارغوان های باغ میهایی که معموالً کنار خیابانبه هر حال بسته به آب و هوا، درخت

های کاشتند که آنها را درخت، تبریزی، شنگ، شونگ، اشن و قره آغاج میهای دیگری مثل شورانه، زبان گنجشکها درختبود. گاهی به جای این

نامیدند. شنگ در شیراز، درختی بلند بود و معنای خود این کلمه شدند، میاندازی کاشته میهایی که به خاطر سایهبار، یا درختیخ، به معنای بیبی

ش هایاشن بود، سپیدار و کبودار هم خیلی معمول بود، بخصوص سپیدار که وقتی برگهم دراز است. در مشهد درختی شبیه به این درخت به نام 

اندازی به ها، ایجاد چشمآمدند، زیبایی خاصی داشت. مقصود از ترکیب سرو و کاج با این درختلرزیدند و به رنگ طالیی و سبز در میدر باد می

 بز و خزان کننده بود.های همیشه سمراتب زیباتر از سبز یکدست با ترکیب درخت

 شدند، داالنها که مثالً یک سرو، یک کاج و یک چنار به نوبت کاشته میدهد که در این خیاباناگر مقطع طولی خیابان را رسم کنیم، نشان می

 گرفت.چنار قرار میآمد که در دو طرف آن معموالً یک سرو در مقابل سرو، و یک کاج در مقابل کاج و یک چنار در مقابل زیبایی بوجود می

کاشتند. توت برگی قشنگ است و به خاطر کردند، معموالً توت برگی میهای فرعی که بصورت منظم و مربع همدیگر را قطع میدر اطراف خیابان

ر آب زیاد باشد، مثالً در مظه کاشتند کهگرفت. بیدها را معموالً جایی میماند و وسط خیابان را نمیشد و کوتاه میاستفاده از برگ آن مرتباً هرس می

 شکست.کاشتند، چون حوض را میآب. ولی در کنار حوض یا استخر نمی

عمولی گرفتند و از ترکه بید مکاشتند: بید معمولی، بید عرقی، بید سرخ و گل بید )بیدمشک(. از بید عرقی عرق بید میها میچهار نوع بید در باغ

آن  رفت که بعدها گنه گنه جایم داشت. عصاره بید یا دم کرده پوست بید هم برای مبارزه با ماالریا به کار میکردند و استفاده طبی هسبدبافی می

 هایش عرق بیدمشککردند. بیدمشک درخت تزئینی بود و از گلهایش در زنبیل بافی استفاده میرا گرفت. بید سرخ سایه انداز بود و از ترکه

 کاشتند.بید شوریده یا بید مجنون هم می ها گاهگرفتند. در این باغمی

ار دبندی به صورت پشته یا مرز داشتند. در محل تقاطع مرزها که وسط قطعات مربع شکل بود گاه درخت سایههای فرعی هر کدام باز خیابانخیابان

بی ای، گالبی چغندری یا گال)گالبی نطنزی، گالبی دبه های میوه مثالً زردآلو یا گالبیهای دیگر نشود و گاه انواع درختکاشتند تا مزاحم در ختمی

(. در دانه یا هراتیدادند )توت قزوینی، توت شمیرانی، توت تهرانی، توت بیها، یک بخش را به توت خوردنی اختصاص میپیر بداغی(. در بعضی باغ

 نشاندند.بعضی جاها هم در محل تقاطع مرزها توت یا توت سیاه می

تر درختانی مثل سیب ترش های اصلی معموالً انار و در شهرهای نسبتاً خشک در قطعات عقبهای اطراف خیابانآب در کرتو بیدر جاهای خشک 

یخ یعنی سپیدار و کبودار و زبان گنجشک بود و در میان آنها گاه نشاندند. کنار دیوار باغ معموالً جای درختان بیآلوزرد و آلوسیاه و از این قبیل می

 کاشتند.ب و سنجد میعنا
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ره( را های انگور )انگور سواداد. داربستشد که در پناه بیشتر، میوه بیشتری میهای باغ و یا جایی که انحنانی بود، درخت انجیر کاشته میدر گوشه

 بود.کاشتند، معموالً در جایی که در برابر چشم نهای باغ میزدند. انگور پیاده را داخل کرترو به طرف شرق می

 کردند.برای هلو و شفتالو و شلیل جایی به نام شفتالوستان درست می

های اصلی یا نزدیک میان کرت های نزدیک خیابانکاشتند. درختداد، گردو و بادام در قطعات بزرگ میدر بعضی مناطق هم که آب و هوا اجازه می

 شدند.تر و فصلی دورتر کاشته میبرگمعموالً درختانی بودند که چهار فصلشان زیبا بود و درختان کم 

نای به مع« دریموا»شد. موطن نارنج و لیمو جنوب ایران است. واژه در بعضی نواحی مثالً شیراز به جای همه درختان، نارنج و سایر مرکبات کاشته می

 رنج از آن آمده است.میوه طالیی بود که به لیمو و لمون تبدیل شده است. نارنگ یا انه رنگ به معنای گرد است و نا

توان به یها مهای بومی ایران هستند. باغ ایرانی را از لحاظ ترتیب قرار گرفتن درختنارنج، لیموترش، نارنگی، لیمو شیرین، لیموی خارکی، همه میوه

 شکل شماتیکی که در این تصویر آمده است، تجسم کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شد و هم از شد که خاصیتی داشته باشند، هم از عطر آنها استفاده میهایی کاشته میها بود. گلها در باغ پای درختجایگاه گل

ه بردند، بها به کار نمیکردند و برخی از آنها خاصیت طبی داشتند. البته در قدیم واژه گل را برای همه گلهایشان حلوا و مربا درست میگلبرگ

فت. نام رگفتند نسترن یا یاس. این فقط برای گل زرد، گل سرخ، گل دورو، گل مشکیجه یا مشکیژه به کار میگفتند گل نسترن، فقط مینسترن نمی

 کاشتندموالً گل سرخ میآمد، معاصلی گل سرخ )گل محمدی( ورت یعنی سرخ بود که معرب آن شده بود وَرد. در مناطقی که گل سرخ به عمل می

 و در کناره آن گل زرد، گل دورو و گل مشکیجه. گل مشکیجه گلی شبیه الفرانس است و از همان خانواده گل سرخ. به همان اندازه گل سرخ است

 کند.ولی سفید و بسیار معطر که در پاییز هم، اگر آب کافی بخورد، مثل رز گل می

 ، یا گلزار یا گلستان که معموالً نزدیک کوشک بود، و گاهی به جای استخر ه باغ با نام باغچهها، در قسمتی از محوطدر بعضی باغ

کاشتند، مثالً گل آشتی )بغدادی(، گل چای، گل روغنی )یا گل دنبه که رز سفید رنگ و معطری بود( و گل رشتی ساختند، فقط گل دستی میمی

ساختند و بعد از آن خرندی بود سانتیمتر می 70تا  30ای از تِرِشه )یا تریشه( یعنی باریکه یا حاشیه )نوعی رز صورتی رنگ کم پر(. در اطراف گلزارها

تن یاس های گلزار کاشنشاندند. در گوشههای دستی، که اغلب ناز بود، میاز آجر به شکل کالغ پر، که بسیار ساده ولی قشنگ بود. در این ترشه، گل

که هم معطر است و هم زنبور عسل به آن عالقه بسیار دارد و همچنین گل خرزهره، و یاس باغی )سفید( و شاه پسند  زرد )یاسمن( خیلی معمول بود

ی، هایی نظیر الله عباسی، اطلسها گلساختند. در این بخشکردند و این اواخر رسم شده بود که گل تپه میبندی میای. وسط گلزار را تقسیمبسته

سیب 

 ترش

 شاتوت

 توت سیاه

 آلو زرد

 آلو سیاه

 زرد آلو

 توت برگی

 گالبی

 زرد آلو

شاه میوه 

 میوهمیوه
 گاهبنه

 حوض

 بنای سردر

 سرخ بید

 )آزاد(

 مقطع طولی خیابان اصلی باغ

 تِرِنشه

 گلزار

 پر در کنار باغچهچیدن آجر بصورت کالغ

 فلکه چفته

ت
کر

ن 
یا

م
 

 گلزار یا گلستان
 باغ ایرانیشکل قرارگیری درختان در 
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شد. زنبق معمولی و زنبق سفید را که دوامش کمتر بود اشرافی، میخک، یا پنچ انگشت، قرنفل، میمون و خطمی کاشته می شاه پسند یکساله، شاه

 کاشتند؛ بخصوص زنبق سفید را که در جنوب ایران فراوان است و عطر لطیفی دارد.ها میمعموالً کنار خرند آجری یا گوشه

کاشتند، یا خرزهره به خاطر دفع پشه و حشرات دیگر. برگ بود و یکی دیگر گل ابریشم و نسترن بودار میها مورد )بودار( یکی دیگر از گیاهان باغ

 گذاشتند.کوبیدند و روی جای نیش حشره میاین درختچه را هم می

 انداختند.فلکه میهای مختلف، لوبیا فرنگی، پیچک )عشقه( را معموالً روی چفته یا های پیچی، انواع و اقسام نیلوفرها به رنگگل

 کردند.خواستند منظرشان مسدود شود، سبزیکاری میو سرانجام در نقاطی بیشتر نزدیک باغچه و مقابل بناهای فرعی که نمی

    4 -10های ایرانی / صفحه ، محمدکریم / مقاله باغپیرنیا منبع :

 صحیح است.« 2»گزینه  . 119
 تاس هایینمونه مانندترینبی از شوشتر آبشارهای و هاآسیاب مجموعه

 هگرفت قرار برداریبهره مورد کهن ادوار در آب از بهینه استفاده جهت که

 و فرعی هایکانال ها،تونل سد، از ایمجموعه محوطه این. است

 و دهبو اقتصادی -صنعتی مجموعه یک بصورت که است آبی هایآسیاب

 کتب در که باشدمی شوشتر آبی هایسازه بزرگ مجموعه از جزئی

 این به مجموعه کار اساس. است گردیده اشاره آن به مکرراً تاریخی

 را آب سطح و کرده مسدود را رودخانه مسیر گرگر سد که است صورت

 .آوردمی باال سنگ تخته در شده حفر تونل سه آبگیری برای

 هایکانال به و کنندمی هدایت مجموعه به را آب گانهسه هایتونل

 رتبصو آب ها،آسیاب چرخ گرداندن از پس که شوندمی تقسیم متعددی

 هرش تاریخی بافت با آن مجاورت آبشارها و آسیابها مجموعه بارز بسیار هایویژگی از یکی. شودمی سرازیر مانند حوضچه ایمحوطه به آبشارهایی

 و یباز بسیار ویژگی یک. نمودمی تأمین را ساکنین نیاز مورد آب نیز، آبی کم روزهای در صنعتی، هایاستفاده بر عالوه محوطه این. است شوشتر

 آبشارهای بصورت هاآسیاب پساب از حاصل آب که است این بخشدمی آن به خاص ایجلوه و دارد وجود مجموعه این در که نیز بصری بفرد منحصر

 در همچنین. آوردمی بوجود بیننده هر دیدگان مقابل در را انگیزدل و نواز چشم ایمنظره که ریزدمی مانند حوضچه ایمحوطه به زیبا مصنوعی

 و ابهاآسی مجموعه. خوردمی چشم به زیبایی انداز چشم نیز است بلیتی و شهر دهانه کوره، سه معروف تونل سه آبگیری محل که بند پشت محوطه

 نظیر بی جهان در هم و ایران در هم مهندسی شاهکار این. است جهان در مهندسی و فنی شاهکارهای از ساخت زمان به توجه با شوشتر آبشارهای

 مهندسی فنون از که منطقه این در آبی تأسیسات احداث به ویژه توجه و تاریخ از هاییبرهه در شوشتر شهر اهمیت به توجه با شک بدون. است

 عالوه .بدانیم ساسانیان با عصر هم حتی و کهن دوران به متعلق را هاآسیاب احداث که نمایدمی مصمم نهایی نتیجه در را ما جوید،می سود ایپیچیده

. بوده اراضی آبیاری همچون مصارفی از غیر برداریبهره جهت دارد، وجود آبرسانی هایتونل طراحی در که هاییپیچیدگی برخی شده، ذکر موارد بر

 مجموعه. اندداشته برعهده آسیاب هایپره آوردن در حرکت به برای را آب از معینی حجم انتقال وظیفه گرگر، بند پل پشت در گانهسه هایتونل

 بصورت کامالً گرگر رود. گردیده بنا است کهن اعصار مهندسی و فنی شاهکارهای از خود که گرگر رودخانه مسیر در شوشتر آبشارهای و آسیابها

 برده تربعق به تاریخ این شناسی باستان مطالعات در لیکن. اندداده نسبت ساسانی شاهنشاه بابکان، اردشیر به را آن احداث و باشدمی کند دست

 نطقهم این در مستقر اقدام برای را مناسبی امکانات کارون رودخانه با مجاورت دلیل به شوشتر در زندگی مناسب شرایط و ممتاز موقعیت. است شده

 .است کرده فراهم

 معبد به کینزدی دلیل به ایالمی دوره در شهر این. است بوده تاریخ از پیش و سنگی پارینه دوران به مربوط شوشتر در شده شناخته آثار ترینقدیمی

 اکمانح پایتخت اشکانیان دوره در شوشتر. شدند ریزی پایه آن آبی هایسازه و مزداریون هخامنشی دردوره و بوده برخوردار ایویژه اعتبار از چغازنبیل

 .است رفته شمار به خوزستان مهم مراکز از یکی ساسانیان زمان در و بوده خوزستان محلی
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 معماری و گرفته قرار هاآب میان ایجزیره صورت به شوشتر که است دوره این در و و دهندمی نسبت بابلیان اردشیر به را شوشتر بنای تجدید

 ادانیآب ساسانی، شاپور زمان در تاریخ روایت به وی از پس. گرفتند شکل آن کنار گوشه در هاآسیاب و بندها پل ها،کانال صورت به آبی گسترده

 تاریخی دوره تریندرخشان شهر این و رسید اتمام به شوشتر

 رد کشاورزی آبیاری، تأسیسات تجهیز با و گذرانده را خود حیات

 و بناها موزه توانمی را شوشتر. گرفت فراوان رونق شهر این

 یکدیگر به عملکرد نظر از بناها این که دانست آبی هایسازه

 .است جهان سراسر در را نظیرکم شهری جهت این از و اندوابسته

 بند بر مشتمل شوشتر آبی هایسازه مجموعه 87 تابستان در

 بند لپ خاک، بند گرگر، بند سالسل، قلعه آبی، هایآسیاب میزان،

 و ارشرابد بند باران، ماهی بند لشکر، پل عیار، برج بند شادوران،

 وانعن به یونسکو جهانی آثار فهرست در فرنگی کاله مناره میل

 .رسید ثبت به ایران از اثر دهمین

 جزوه درک عمومی منظر / آکادمی تخصصی معماریمنبع: 

 صحیح است.« 4». گزینه 120

ی بهشهر. در این عمارت جوشش و جریان آب نقش داشته باشد مانند عمارت چشمهشود که در در معماری ایرانی عمارت چشمه به بنایی اطالق می

 است؛ یگانه کشور سطح در خود نوع در آن، آب با بازى و گردش است، اصفهان بهشت هشت و کاشان فین باغ عباسى شاه عمارت با مقایسه قابل که

 شده روان خارج به هاحوضچه و هاجوى وسیله به حوض طرف چهار از و شودمى هدایت کف،هم عمارت وسط شکل مربع حوض به کانالى توسط آب

 مقابل در کوچک آبشارها و پلکانى صورت به و سرازیر بنا پیرامون هاىجوى در آب پس آن از. شودمى هاایوان مقابل بنا خارج حوض چهار وارد و

 .شدمى هدایت باغ خارج به اصلى نهرهاى طریق از باغ مختلف هاىقسمت آبیارى براى فرعی، انشعابات با و کردمى حرکت هاجوى

 شدمى دایته آب پخش حوضچه به و باال طبقه به سفالى هاىتنبوشه طریق از و فیزیکى قوانین از استفاده با آب آمده، عمل به هاىبررسى به توجه با

 حوض چهار و وسط به چشمه آبشار صورت به باال از و شده اول طبقه هاىصفه در واقع حوضچه چهار وارد هاتنبوشه همین از استفاده با سپس و

 .شدمى سرازیر محوطه بزرگ

 جزوه درک عمومی منظر / آکادمی تخصصی معماری منبع:

 صحیح است.« 3». گزینه 121

د که باشخط تراز، خطی دارای شیب بیشتر می باشند. بنابراین در صورت اتصال دوهای یکسان میدر منحنی توپوگرافی خطوط تراز دارای ارتفاع

 باشد.ی ج صحیح میکوتاهتر است. بنابراین گزینه

 جزوه درک عمومی منظر / آکادمی تخصصی معماری منبع:

 صحیح است.« 1». گزینه 122

اد نزدیک به مربع آن در مقایسه با غربی است. ابع -که طول آن در جهت شرقی 275 ×225باغ چهلستون طرحی تقریباً مربع مانند دارد، با ابعاد 

های یک به سه( و محور چهار باغ، نقش مفصل این باغ را در های دیگر دوره صفوی و در مقایسه با میدان نقش جهان )مستطیلی کشیده با نسبتباغ

 دهد.ی دولت خانه نشان میآرایش مجموعه

ی شرقی دولت این محورها، هم جهت با اضالع میدان نقش جهان و بناهای نیمهغربی است که  -آرایش اصلی باغ مبتنی بر سه محور اصلی شرقی

کند و کوشک در یک سوم غربی این محور استقرار یافته است. در طول خانه است. اصلی ترین این محورها، محوری است که از وسط باغ عبور می

ر تجنوبی باغ بسیار فرعی -ی محور شمالی شکل گرفته است. محورهای شمالیای از مادی عبور می کند و محور جنوبی به قرینهمحور شمالی، شعبه

ی دولتخانه از ای است که به کاخ عالی قاپو و دروازههستند. ورودی اصلی باغ از ضلع شرقی، در کنار محور میانی و از طریق راهروهای سرپوشیده

 شده است.سمت میدان نقش جهان منتهی می
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 چهلستونباغ و کاخ موزه 

های محوطه دولتخانه صفوی و عمدتاً به منظور پذیرایی رسمی از میهمانان و سفرای خارجی در این کاخ در میان باغ چهلستون و در مجموعه کاخ

ری و دیگ قمری ساخته شده است. نام چهلستون دارای دو تعبیر است یکی عدد چهل که در فرهنگ ایرانی، نشانگر تعداد و انبوه است 11اوایل قرن 

نماید. این کاخ از اکثر هنرهای تزیینی زمان خود بهره برده و ستون در استخر مقابل که عدد چهل را برای بیننده تداعی می 20انعکاس تصویر 

 های دیواری تاالر مرکزی آن دارای شهرت جهانی است.نقاشی

 نماید:چنین توصیف می« صطفویتقی ممحمدسید»باغ چهلستون اصفهان را 

ترین هزار مترمربع، یکی از زیباترین و مجلل 67در وسط باغ بزرگی از عهد صفویه به مساحت »

های سلطنتی شهریاران صفوی در اصفهان واقع گردیده است که باغ و کاخ چهلستون نام کاخ

بی چشمه طاق ضر دارد. کاخ چهلستون مشتمل بر تاالر بسیار وسیعی است که به وسیله سه

بزرگ و بلند پوشیده گشته، تمام آنها مزین به نقوش عالی و زیبای تذهیب کاری است و چهار 

های مختلف در چهار جانب تاالر وجود های کوچک بوده ایوانگوشه تاالر از طرف خارج، اطاق

بلند ستون  18ی کاخ با دارد و مدخل اصلی آن از طرف مشرق است که ایوان عظیم و گشاده

بر سطح قریب یک متری از کف باغ ترتیب یافته و پس از آن ایوان دو ستونی مدخل اصلی که 

ل و های اصیشود، قرار دارد. نقاشیالذکر واقع میاز جانب دیگر پشت تاالر بزرگ مرکزی سابق

نری هاند که از بهترین آثار قدیمی زمان شاه عباس کبیر را از زیر قشر گچ و دوده ظاهر ساخته

گردد. طبق آنچه از اشعار کتیبه پیشانی ایوان بزرگ کاخ معلوم دوران آن شهریار محسوب می

هجری، ایوان بزرگ مزبور را بر جانب شرقی بنای  1057شود، شاه عباس ثانی در سال می

اصلی کاخ که از آثار زمان شاه عباس کبیر است، افزوده و جالل و شکوه بیشتری بدان بخشیده 

هجری زمان سلطنت شاه سلطان حسین در آنجا  1118سوزی که در سال بر اثر آتشاست و 

اند و بدین قرار سقف بسیار وسیع ایوان که از بهترین اتفاق افتاده، ایوان را تجدید بنا نموده

 «.رودحسین به شمار می کاری عهد صفوی است، نمونه ممتازی از هنر اصهفان در دوران سلطنت شاه سلطانبندی و تذهیبشاهکارهای قاب

غربی است. ابعاد نزدیک به مربع آن، در مقایسه  -متر که طول آن در جهت شرقی 225 ×275باغ چهلستون طرحی تقریباً مربع مانند دارد؛ با ابعاد 

 ارباغ، نقش مفصل این باغ راهای یک به سه( و محور چهجهان )مستطیلی کشیده با نسبتهای دیگر دوره صفوی و در مقایسه با میدان نقشبا باغ

 دهد.خانه نشان میی دولتدر آرایش مجموعه

انه خغربی است که این محورها، هم جهت با اضالع میدان نقش جهان و بناهای نیمه شرقی دولت -آرایش اصلی باغ مبتنی بر سه محور اصلی شرقی

د و کوشک در یک سوم غربی این محور استقرار یافته است. در طول محور کنترین این محورها، محوری است که از وسط باغ عبور میاست. اصلی

ر هستند. تجنوبی باغ بسیار فرعی -ی محور شمالی شکل گرفته است. محورهای شمالیکند و محور جنوبی به قرینهای از مادی عبور میشمالی، شعبه

قاپو و دروازه دولتخانه از سمت میدان ای است که به کاخ عالیوهای سرپوشیدهورودی اصلی باغ از ضلع شرقی، در کنار محور میانی و از طریق راهر

 شده است.نقش جهان منتهی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقشه مجموعه باغ چهلستون
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 72های ایران/ بخش سوم/ صفحه / باغ نعیما، غالمرضا منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 123

 سودمندترین نوع باغ از لحاظ اقتصادی بوده و صرفاً کارکرد کشاورزی و زراعت دارد. گاه فاقد ابنیه و گاه دارای ابنیه است.  میوه: -باغ

 56/ صفحه سومهای پردیس، درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی/ فصل شاهچراغی، آزاده/ پارادایم منبع:

 صحیح است.« 3». گزینه 124

 های تعبیه شده در پشت آبشارها، باغ شازده ماهان تصویر از آلبوم ناصرالدین شاه، دوره قاجار.سنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس هوایی میدان امام حسین، ساختمان شهرداری و عمارت 

 چهلستون، اصفهان

 

 غربی عمارت چهلستون، اصفهان -مقطع شرقی

 عمارت چهلستون، اصفهان

 

 عمارت چهلستون، اصفهاننمای غربی 

 های تعبیه شده در پشت آبشارهاسنگ

 شاهزاده ماهان تصویر از آلبوم ناصرالدین شاه، دوره قاجار.باغ 
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ها های مرمری هستند که روی آنها سنگدهد که در باغ شازده ماهان کرمان کار شده است. سینه کبکیاین تصویر سینه کبکی را نشان می

شوند. هنگام ها و استخرها قرار داده میها به حوضرود آب از جویهای خروج و وشود و در محلهای ماهی حجاری مینقوشی عمدتا به شکل فلس

شود. عالوه بر این آواهای دلپذیری از عبور آب از روی سینه کبکی آب دچار جهش و پراکندگی شده و با حجمی بیشتر از آنچه هست دیده می

 رسد. جریان آب نیز به گوش می

 76/ صفحه سوم، درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی/ فصل های پردیسشاهچراغی، آزاده/ پارادایم منبع:

 صحیح است.« 1»گزینه  .125

 ظــرمن مفهوم اخیر هایسال در گفت باید چیست، شــود حفاظت بایــد کــه منظــری از منظــور اینکــه کــردن ترروشــن بــرای فرهنگی منظر

 کل گرفتهش هاانســان تأثیر تحت کم و بیش کــه اســت منظری فرهنگی، منظر: اســت قرارگرفته اســتفاده مورد فزاینــده شــکلی به فرهنگی

 ــرتعبی« بوســتانی منظــر» یــک بــه تنهــا را آن بسیاری،. دارد متعددی معانی فرهنگی منظر چون شــود، احتیاط باید با وجود این. اســت

 جدیــدی هایزمین یا و باشــد« صنعتی منظر» حقیقت در تواندمی فرهنگــی منظــر. باشــد ساخته شــده و ـیطراحـ آگاهانــه که کننــدمی

 هایدســته آموزش مناطــق یــا هــایکاربری آنهــا روی بــر کــه داده شــده کاربــری تغییــر« ایقهوه زغــال» معادن نیــز و پذیردمی انجــام

. باشد داشته وجود منظر از جدیدی شکل تواندمی آنهــا در کــه شــهری دیگــر نواحــی یــا ترابــری قطارهــای ایســتگاه همچنین نظامی،

 منظــر. صنعتــی اســتفاده بــا یــا کشــاورزی احتیاجــات بــا زمیــن ســازگاری: یابد رشــد گوناگونی دلیل به تواندمی فرهنگی منظــر یــک

-زیبایی ارزش توانــدمی. باشــد هنری طــرح یک نتیجه یــا و باشــد؛ داشــته وجــود شــهری یا روســتایی مناطق در توانــدمی فرهنگــی

 دجدی دیدگاه به منجر تنهاییبه همین دهد،می شــرح را آن پیدایــش انســان وقتــی با وجود ایــن باشــد؛ نداشــته یــا داشــته شــناختی

 ار مناظــری توانــدمی ارزش همیــن. آوردمــی دســت بــه نمادیــن یــا و شــناختیزیبایی ارزشــی طریق بدین و شــودمنظرمی آن به انسان

: ـازدسـ ارجح اند،یافته ثبات زیبــا شــکلی بــه از آن پــس و شناخته شــده هنرمنــدان دیــد از امــا نیســتند، هایهنرمندان کار حاصــل کــه

 موجود چوب نرده ساخت برای زیرا نباشد، نرده ساخت به نیازی زمین قطعات مرز کردن مشخص برای تا نصب شده آن برای اصل در پرچین یک

 ود،شنمی مربوط گیاهی هــایگونه از حفاظــت بــه یا و زیبایــی بــه نخســت یوهله در امــا اســت، پرچین ســازنده تصمیــم ایــن. نیســت

 ــرارق جایی در مثــال بــرای اند؛گذشــته هــایدوره از بقایایــی دارای تاریخــی، فرهنگــی مناظــر. است شکل گرفته کاربردی قصد به بلکه

 مورد روزگاری کــه ببرد پــی تواندمی هنــوز انســان امــا نیســت، مورداســتفاده دیگــر روســتا یــک در کشــاورزی زمین یک کــه دارند

 نقصبی چیزی همچون را گذشــته تواننمی به هیچ وجه شــود،می پرداخته فرهنگــی منظــر مقولــه بــه کــهوقتی. اســت بــوده اســتفاده

 .نمایاند

  84/ صفحه 32درودیان، سیاوش/ منظر، منظر طبیعی، منظر فرهنگی، مجله منظر/ شماره  منبع:

 صحیح است.« 3»گزینه  .126

 های ژاپنی بدین صورت هستند:های ژاپنی هستند. انواع دیگر باغباغ معبد، باغ قدم زدن، باغ مقدس از انواع باغ

 ایهای برکهباغ

 های بهشتیباغ

 باغ خشک یا باغ ذن

 های تفرجیباغ

 های خانگی کوچکباغ

 های عزلت نشینیباغ

 درک عمومی منظر/ آکادمی تخصصی معماری جزوه منبع:
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 صحیح است.« 4»گزینه  .127

 باشد:وط به قرن پانزدهم شهر سمرقند مینقشه مرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  58 -61/ صفحه  دوم های آن/ فصلهای ایران و کوشکویلبر، دونالد/ باغ منبع:

 صحیح است.« 2»گزینه  .128

 های ژاپنی:عناصر باغ

 باشند.های بزرگ و کوچک میهای رنگارنگ و برکههای آب، ماهیفانوس، پاگودا، پل، ظرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزوه درک عمومی منظر / آکادمی تخصصی معماریمنبع: 

 صحیح است.« 2»گزینه  .129

 کند. سازد و مرز باغ را هم تعیین میکه حرکت چشم را ممکن می 18انگلیسی قرن های مرزی به صورت خندق در باغ -هاها

 

 

 

 

 

 
Ha Ha Wall 

 ها -ها  دیوار

Typical Wall 

 متداول  دیوار
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 جزوه تاریخ منظر جهانمتدین، حشمت اهلل /  بع:امن

 جزوه درک عمومی منظر / آکادمی تخصصی معماری

  صحیح است.« 1»گزینه  .130

 باشد.ی تاج محل میدهند، نمونه بارز و جهانی آن باغ مقبرهها تشکیل میها را باغ مقبرهی باغهندوستان عمدهدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزوه درک عمومی منظر / آکادمی تخصصی معماری  منبع:

         تاریخ شهر در ایران 

 صحیح است.« 3». گزینه 131

کیلومتر،  5/4شهریور به طول  17کیلومتر، حد شرقی خیابان  5/4کیلومتر، حد غربی، خیابان کارگر به طول  5خیابان انقالب به طول حد شمالی 

 کیلومتر. 4حد جنوبی خیابان شوش به طول 

 164حبیبی، محسن/ از شار تا شهر/ صفحه  منبع:

 صحیح است.« 1». گزینه 132

ده ایرانی در آنها جاری بو -هائی که فرهنگ اسالمیی سرزمینر تاریخ شهرگرایی و شهرنشینی ... الاقل در محدودهبه عبارتی دیگر برای اولین بار د

 پیوندی چندسویه و درهم تنیده با -یعنی جامعه شهری -شویم که ساکنین آنو تمدن پارسی در آنها ریشه داشته است، با محالتی از شهر روبرو می

ی ادارند و این جامعه نیز بالفاصله خود را به قوم و قبیله -یعنی جامعه روستایی -قبیله و ... خودزبان، هم، هم مذهب، همکیشساکنین روستاهای هم

 ای را در حیطه روابط تولیدی و فرهنگی خود دارد.ی ایلی، که معموالً چندین روستا و در بسیاری موارد منطقهدهد، به جامعهرجوع می

 -و از آن طریق قدرت -با حضور مستقیم آنانی که در رأس هرم اجتماعی -و از آن طریق در شهر -یبی این سه جامعه در محلهحضور مستقیم و ترک

ها و تضادهای این عاملین برای کسب قدرت بیشتر در یابد. تقابلاین سه جامعه جای دارند، در دولت اسالمی و حکومت محلی شدتی دو چندان می

 کند.ها و تضادهای مملو از خشونت محالت شهری با یکدیگر بروز میبلحکومت عمالً در تقا

 48حبیبی، محسن/ از شار تا شهر/ صفحه  منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 133

ح فروشان یعطاران و مهروتسب ،. نخستین قسمت های بازار بازار شمع فروشانلسله مراتبی استقرار یافته بودنداز نظر نحوه استقرار اصناف به صورت س

 (انتهای بازار )نزدیک دروازه شهر. در حاشیه و انی شهر استترین مرکز بازرگپارچه فروشان یا قیصریه پراهمیت اند. بازاراست که در مجاورت مسجد

  ،آلوده همچون دباغ خانهگردند و صنایع و بازار مردم روستایی گسترده می کاروانسراها قرار دارند در خارج از باروی شهر بازارهای روزانه و فصلی

 .گیرندای منطقی از بارو قرار میلهسالخ خانه و ... در فاص ،هاسازی، سفالهاها و رنگرزیآجرپزی

Ha Ha Wall 

 ها -ها  دیوار
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 47حبیبی، محسن/ از شار تا شهر/ صفحه  منبع:

 صحیح است.« 3». گزینه 134

 یاقتصادی اجتماعی و فرهنگی سیاسی با روستاها و منطقه تابعه حکومتی و تجاری بازرگانی، بیش از آنکه در ارتباط -شهر به عنوان مرکز اداری

یابند که از دیرباز ی قاجار آن دسته از شهرهایی رونق میخود باشد، متأثر از شرایط ورود گردش کاال و سرمایه خارجی است و بدین سبب در دوره

های سیاحان و مأموران خارجی ها و سفرنامهالمللی گشوده بودند. گزارشبین نقش بازرگانی داشته و درهای خود را بر روی جریانات تجاری و مبادالتی

 در این دوران بس آموزنده است.

 123حبیبی، محسن/ از شار تا شهر/ صفحه  منبع:

 صحیح است.« 2». گزینه 135

های ندیب، مکان تظاهرات تمامی اشکال و شکلتجاری خود -بازار کماکان لوالی اصلی و ستون فقرات شهر است و چون همیشه عالوه بر نقش اقتصادی

 فرهنگی نیز باشد.  -اجتماعی

 125حبیبی، محسن/ از شار تا شهر/ صفحه  منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 136

ی عرضه کنند و عناصر جدیدای را مطرح میهای جدید، میدان و ...( مفاهیم تازهفضاهای جدید شهری )مدرسه دارالفنون، تکیه دولت، خیابان

 دارند.می

 130حبیبی، محسن/ از شار تا شهر/ صفحه  منبع:

 صحیح است.« 1». گزینه 137

شود، عمدتاً همانی است که در عهد کالسیک از سوی هیپوداموس به کار گرفته شده بود. اصول و قواعدی که برای ایجاد نوشهرها به کار گرفته می

تفاوت های مشود، منازل بر مبنای گونهای شطرنجی طراحی میگیرد، شبکه معابر کامالً به گونهقرار میمقیاس انسانی مبنای طراحی معابر و منازل 

 گیرد.شوند. و، برای نخستین بار مفهوم میدان در شهر رنگ میمسکن در یونان مورد طراحی واقع می

کشور بود، توسط شاپور اول و با مشارکت رومیان ساخته شده است.         این شهر در کنار جادة شاهی که یکی از مهمترین راههای ارتباطی   بیشاپور:  

قرار  ربیشاپوربا طرح مستطیلی و نقشة منظم قائم الزاویه با سیستم هیپودام، یک شهر جدید التأسیس در این دوران است. معبد آناهیتا در این شه          

 "وه"میالدی است. نام دیگر بیشاپور )وه شاپور( است و اگر      266سال   دارد. این شهر اولین شهر دارای تاریخ مکتوب است که ساخت آن مربوط به    

 به معنای نیک باشد بیشاپور را باید از جمله کارهای خوب شاپور دانست.

ساحت آن    شاپور که م شهر پر جمعیتی نبوده بنابراین خرابه های خانه ها   155بی ست،  ستند در باغ   هکتار ا ضا دار ه سیعی محا که عموماً ف ط های و

ست.باز هم بر               بوده شطرنجی ا صورت  شهر به  ساس طرح هیپودام طرح  ست. بر ا شهرهای یونانی و رومی ا شرقی و بر خالف  شتر  اند. این حالت بی

ست، محل           سرما مالیم ا ست، زیرا در آنجا گرما و  شرق ا سمت م شه بهترین موقعیت در  ساس همین طرح که همی شاپور قرار      یها شرق بی شاهی در 

 کرده است.ای امروزین آن در بیشاپور کار میم به ذکر است نخستین بیمارستان و دانشگاه در جهان به معندارد. الز

دهد که بیشاپور به بهترین صورت باقی مانده است و بیانگر شکوهمندترین شهر مسکونی ساسانی است. سرانجام در اواخر دورة             ها نشان می کاوش

سعه  توتدریج رونق خود را از دست داد و کازرون که تا آن زمان از توابع این مجموعه بود جانشین آن شد و رو به    ساسانی با ورود اسالم، بیشاپور به     

 ای شدید ویران و متروک شد.دوران دیالمه، در پی وقوع زلزله دوباره درگذاشت. بیشاپور پس از حیات 
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 130حبیبی، محسن/ از شار تا شهر/ صفحه  منابع:

 ه تاریخ شهر/ آکادمی تخصصی معمارجزو

 صحیح است.« 2». گزینه 138

 کاخ حکومتی مجاور ضلع شمالی و غربی میدان توپخانه مبارکه قرار دارد.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزوه تاریخ شهر/ آکادمی تخصصی معماری منبع:

 صحیح است.« 3»گزینه  .139

اء گیرند. این برابری محالت یک استثنترین نکته در این دوران این است که محالت بدون هیچ برتری قومی و مذهبی در کنار یکدیگر شکل میمهم

 های قبل و بعد است.در دوران

 جزوه تاریخ شهر/ آکادمی تخصصی معماری منبع:

 صحیح است.« 2». گزینه 140

 68شناسی معماری ایرانی/ صفحه ا، محمد کریم/ سبکپیرنیمنبع: 

 

 

 

 نقشۀ شهر بیشاپور   

 نقشه میدان ارگ و سبزه میدان 
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 صحیح است.« 3». گزینه 141

 82و  81حبیبی، محسن/ از شار تا شهر/ صفحه  منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 142

های تازه خیاباناند، ولی محله جدید خود را در کنار محالت کهن هنوز سازمان فضائی خویش، مرکز خود و شبکه ارتباطی خویش را حفظ کرده

بخشد و سعی بر آن دارد که خدمات مورد نیازش را نه در درون بلکه در حاشیه خویش جستجو کند. مانند معماری رسمی که احداث شده شکل می

یابان گزیند. خمی دهی عناصر خدماتی برهای خویش را برای جایی جدید نیز، لبهای برونی یابد، محلهسعی بر آن دارد که به تبع تجدد طلبی چهره

 آورد.در مفهوم جدید خویش چنین امکانی را برای محله فراهم می

 135و  134حبیبی، محسن/ از شار تا شهر/ صفحه  منبع:

 صحیح است.« 2». گزینه 143

براین وجود گیرد، بناصورت می« دمسج»بار در یابد و با توجه به اینکه تشکیل این دولت برای اولینبا توجه به اینکه دولت اسالمی در شهر تولد می

رسد( به یکی از های دولت اسالمی به انجام میکننده وظایف و آرمانمسجد جامع، )مکانی که در آن نماز جماعت و نماز جمعه به عنوان بیان

ی هاو قبل از تشکیل حکومت -المیگردد. این امر تا آن حد اهمیت دارد که در دوران اولیه دولت اسی اسالمی تبدیل میمشخصات اصلی شهر دوره

 رسد که صاحب جامع باشد.سکونتگاهی به مقام شهر می -محلی

 42حبیبی، محسن/ از شار تا شهر/ صفحه  منبع:

 صحیح است.« 3». گزینه 144

 سکونت در شرق ایران

 ی مراکز سکونتیی سوم پیش از میالد، گسترههزارههای مسکونی در شرق ایران در دشت سیستان قرار دارند. در این منطقه طی ترین محوطهعمده

هکتار در  150هکتار در آغاز این هزاره به  15_17توان در دشت سوخته دید که از ی این رشد را میمهم در حال افزایش بوده است. بهترین نمونه

 ر دلتای هیرمند کمتر از چهار هکتار وسعت داشته است. ی مسکونی  دی آن رسیده است. در این هنگام پس از شهر سوخته، بزرگترین محوطهمیانه

ی زابل به زاهدان قرار دارد. شهر سوخته مهم ترین مرکز استقرار و در کیلومتری جاده 57این شهر در شمال غربی رود هیرمند در  شهر سوخته:

 ی مشخصم پیش از میالد بوده است. تاکنون چهار دورههای سوم و دوحقیقت مرکز اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سراسر منطقه طی هزاره

 شود.ق.م آغاز می 3200استقرار در شهر سوخته شناسایی شده است که کهن ترین آن در 

ی وسیعی از منابع معدنی و حیوانی که ی کامل از مجموعهی مبادالت اقتصادی به همراه استفادهی تاریخی وجود یک نظام گستردهدر این محوطه

توانست زندگی ساکنان را تأمین کند. این سکونتگاه محلی برای تولید و توزیع بوده است. این تولیدها همراه با یک نظام مبادالتی در دسترس بوده می

 کرده است.سازمان یافته با همسایگان شرق، شمال و شمال شرق نیازمندیهای ساکنان این شهر را تأمین می

از  ای که بخشیوریهایی نیز در سازمان نیروهای تولید و جدائی قطعی تخصص از کارهای خانگی صورت گرفت به گونهی تاریخی نوآدر این محوطه

 پردازند.ها به تولید میهای صنعتی اختصاص یافت. گروهی به طور مستقل و شخصی در خانهنیروی تولید به فعالیت

ها یابانها و خها به صورت نامنظم در کنار کوچهکردند. این خانهامیل با یکدیگر زندگی میهای مختلف از یک فها در این منطقه نسلبر اساس پژوهش

اند. دلیل اصلی از بین رفتن شهر سوخته ی مردم بودهی آذوقهاند. انبارهای عمومی مکان ذخیرهها کفسازی نشدهها و کوچهاند.خیابانساخته شده

 هنوز شناخته نشده است.

 یخ شهر/ آکادمی تخصصی معماریجزوه تار منبع:

 صحیح است.« 3». گزینه 145

ا گیرد، محوری بکند: الگوی نخست، چهره و سازمان فضائی خویش را از خیابان مکتب اصفهان میخیابان در مفهوم جدید خود از دو الگو تبعیت می

نشینند و در اطراف خود باغ و بستان دارند، )خیابان درب می بناهایی که نسبت به خیابان عقبدرختکاری در دو سوی، نهرهای آب در طرفین و تک

ضائی ف -های ساخته شده در طرفین که رو به خیابان دارند و سازمان کالبدیهایی هستند، دارای بدنهالدوله ...(، الگوی دوم خیاباناندرون، خیابان عالء

ند تا در شبکه سنتی بازار به عنوان ستون فقرات شهری خلل وارد کرده و از این پس گردها موفق میدهند. این گروه از خیابانممتدی را تشکیلی می
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ر های اروپا و بخصوص فرانسه عصخیابان -ها بنابر الگوی اصلی خویشخود را به عنوان عنصر اصلی توسعه شبکه شهری معرفی نمایند. این خیابان

گاز، خانه، خیابان چراغدهند )خیابان مریضو تأسیسات را در اختیار ساکنین قرار می انواع و اقسام خدمات شهری -صنعت در قرن نوزدهم میالدی

های بعدی صرفاً نقش دسترسی های دورهخیابان ناصریه و ...(. هر دو الگو نه چون خیابان مکتب اصفهان، عملکرد تفرجی دارند و نه چون خیابان

 کنند.سواره را بازی می

 135ار تا شهر/ صفحه حبیبی، محسن/ از ش منبع:

 صحیح است.« 2». گزینه 146

برخالف مکتب اصفهان . سبک تهران نمی تواند به علت از میان رفتن سازمان تولیدی کشور و در نتیجه خالی شدن خزانه دولت مرکزی دامنه 

 یر دهد .دگرگونیهای خویش را بر همه شهرهای ایران بگستراند و مانند تهران چهره قبلی این شهرها را تغی

 142حبیبی، محسن/ از شار تا شهر/ صفحه  منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 147

ترین مشغولیت ذهنی دولت سامانیان گیرد. رساندن آب به شهرها، روستاها و مناطق کشاورزی مهمشاهکارهایی در فن مهندسی آبرسانی صورت می  

 ینخستین اقدام دولت برای ساخت و رونق بخشیدن به شهر است. بنابراین شبکه        شود. طراحی تأسیسات زیرساختی آبرسانی     و دول پس از آن می

 کند.آبرسانی نظم خود را بر شهر تحمیل می

 جزوه تاریخ شهر/ آکادمی تخصصی معماری منبع:

 صحیح است.« 1». گزینه 148

الدولة دیلمی در کنار شیراز و با طرحی شطرنجی ساخته بویه فناگرد خسرو است. این شهر به فرمان عضد ترین شهرهای ساخته شده در آلاز مهم

 شود.می

 جزوه تاریخ شهر/ آکادمی تخصصی معماری منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 149

ی شهری  های رشد سریع شهرها و ایجاد شهرهای جدید با شکلی دگرگون پدید آمد. مفهوم منطقه     با حاکمیت اسالم در مدت زمان محدودی زمینه 

ی مازاد تولید، کاالها و ... بین یکدیگر  و نفوذ شهر در شود؛ که عبارت بود از روابط متقابل بین شهر و روستا بر اساس مبادله  دوره متجلی میدر این 

 ی اسالمی است.ی میان شهر و روستا از مهمترین ویژگیهای شهر و شهرنشینی در دورهروستاها و شهرهای کوچکتر اطراف. این نوع رابطه

 جزوه تاریخ شهر/ آکادمی تخصصی معماری بع:من

 صحیح است.« 2». گزینه 150

اه ادشمیدان نقش جهان به عنوان مرکز جدید شهر و نماد دولت قاهر و قدرتمند صفوی، با آنکه الگوی خود را از میدان کهنه اصفهان، میدان حسن پ

و فضائی  نظیر به ترکیب و تنظیم هندسیبخشد و با دقتی بیظمی کامالً منطقی میگیرد ولی این الگوی کهن را نتبریز و میدان عالی قاپو قزوین می

 پردازد.عناصر پیرامونی و درونی آن می

 جزوه تاریخ شهر/ آکادمی تخصصی معماری. منبع: 

      مبانی بازسازی پس از سانحه                

 صحیح است.« 2». گزینه 151

ها و بندی اتاقک، چادر و صفحهمحوری که شامل گروه -شناسی بر مبنای رویکرد طراحیرویکرد استوار است گونهشناسی اسکان موقت بر سه گونه

شناسی بر مبنای ای است و سومین حالت، گونهسازی هستهمحوری که شامل مصالح برجای مانده، مصالح بازیافت، خشت و خانه -رویکرد مصالح

 رویکرد مردم محوری است.

 46/ معماری سکونتگاههای موقت پس از سوانح/ صفحه  حی، علیرضافال منبع:
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 صحیح است.« 3». گزینه 152

های انجام گرفته بر مبنای رویکردهای فنی تکنیکی استوار بوده متأسفانه با گذشت پنج دهه از عمر مطالعات سرپناه پس از سانحه، عمده بررسی

 دیدگان نادیده انگاشته شده است.و سکونت در آن یعنی سانحهاست که در این حالت عامل اصلی دخیل در پذیرش 

 19فالحی، علیرضا/ معماری سکونتگاههای موقت پس از سوانح/ صفحه  منبع:

 صحیح است.« 1». گزینه 153

ساماندهی عمدتاً به توانمند نامند که حاوی دو مرحله ساماندهی و بازسازی است. مرحله مچموعه عملیات پس از مرحله امداد اضطراری را بازتوانی می

 تساختن آسیب دیدگان متمرکز است تا جامعه آمادگی بازگشت به الگوهای زیست قبل از سانحه را بیابد. بازسازی عبارت است از تأمین کل خدما

 در نهایت بهبود شرایط زیستهای تخریب شده، جایگزینی کالبدی بناهای منهدم شده، احیا کردن و توانمند ساختن مجاری اقتصادی و و زیر ساخت

 جامعه مصیبت زده.

 5ریزی بازسازی / صفحه معماری و برنامه، علیرضا )مترجم( / آیسان، یاسمین / فالحی منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 154

مهندسی، فرهنگی و اجتماعی، های مدیریت اردوگاه شامل گروه بهداشت و خدمات پزشکی، گروه مددکاری، مشاوره و توانبخشی، نظافت، فنی و گروه

 ی.خدمات امدادی، تغزیه، ترابری، انبارداری، تدارکات و توزیع مواد غذایی و پوشاک، اسکان، اطالعات و ارتباطات، اداری، امنیتی و انتظام

 67های پناهندگان و آوارگان/ صفحه / معماری و مدیریت اردوگاه فالحی، علیرضا منبع:

 .صحیح است« 4». گزینه 155

تواند از اتالف مواد اولیه و تجهیزات و سایر امکانات به میزان قابل توجهی جلوگیری رسانی مورد نیاز میرسانی و خدماتنظارت دقیق بر نحوه کمک

 نماید.

 63های پناهندگان و آوارگان/ صفحه / معماری و مدیریت اردوگاه فالحی، علیرضا منبع:

 صحیح است.« 2». گزینه 156

 باشد.دهی به آوارگان را بر عهده دارد، زیرمجموعه سازمان ملل متحد میکمیساریای عالی امور پناهندگان و آوارگان که مسئولیت کامل پناه

 15های پناهندگان و آوارگان/ صفحه / معماری و مدیریت اردوگاه فالحی، علیرضا منبع:

 صحیح است.« 3». گزینه 157

پذیری، انتقال و امکان توسعه در آینده، مشارکت سانحه دیدگان ن موقت پس از سانحه به مواردی از جمله قابلیت انعطافموفقیت برنامه ایجاد اسکا

 باشد.های قابل توجه آن نمیدر روند احداث آن و مصالح مصرفی بستگی داشته و طراحی مدرن به هیچ وجه از ویژگی

 های اول تا چهارم/ بخش ت پس از سوانح/ معماری سکونتگاههای موق فالحی، علیرضا منبع:

 صحیح است.« 1». گزینه 158

تعدادی از وجوه ساختاری و غیرساختاری تخفیف خطر که قابل اجرا در بازسازی هستند عبارتند از: کدهای ساختمانی و استانداردهای ساخت، 

اداری بهداشتی و صنعتی و تنوع اقتصادی هنگام بازسازی صنایع بندی، عدم تمرکز تسهیالت و خدمات کاربری زمین به دلیل تغییرات و منطقه

 باشد.تخریب شده می

 33مترجم( / معماری و برنامه ریزی بازسازی/ صفحهآیسان، یاسمین / فالحی، علیرضا ) منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 159

باورهایی که مشکالت بسیاری پدید آورده است، اعتقاد به ایجاد سکونتگاه با توجه به تجربیات تلخ گذشته از روند بازتوانی جامعه سانحه دیده، از جمله 

دهد که در حد امکان از ایجاد سکونتگاه موقت پرهیز اضطراری و موقت و تأکید بر پذیرش آن از سوی مردم سانحه دیده است. مطالعات نشان می

 اخت.شود، زیرا این کار روند بازتوانی جامعه آسیب دبده را کند خواهد س

 73های موقت پس از سوانح / صفحهفالحی، علیرضا / معماری سکونتگاه منبع:
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 صحیح است.« 2». گزینه 160

ای هها بهتر است بازماندگان از شهر خود جابجا نشوند. همینطور اسکان در چادر و اردوگاهپس از سانحه سیل و برای جلوگیری از سرقت اموال و دارایی

های ورزشی و اداری به دلیل وجود امکانات زیستی بیشتر قابل مشکالت بسیاری را دربردارند. بنابراین اسکان در سالن مشابه به لحاظ بهداشتی

 پذیرش است.

 مبانی بازسازی پس از سانحه / آکادمی تخصصی معماری جزوه  منبع:

 صحیح است.« 2». گزینه 161

گیری نمود. مواردی نظیر میزان آسیب، نحوه مشارکت در مورد مقیاس و شرایط آنها تصمیم توانبسیاری از نیازها وجود دارند که قبل از سانحه نمی

 گیرد.های خارجی که بکلی پس از سانحه شرایط متفاوتی بخود میمردم، میزان کمک

 مبانی بازسازی پس از سانحه / آکادمی تخصصی معماری  منبع:

 صحیح است.« 1». گزینه 162

 ی باید به این نکته اشاره کرد که به هیچ وجه نباید بازسازی را به دلیل بازنگری مجدد قوانین به تأخیر انداخت.در مورد کدهای ساختمان

 مبانی بازسازی پس از سانحه / آکادمی تخصصی معماری جزوه  منبع:

 صحیح است.« 1». گزینه 163

ته صورت، نیازها بهتر شناخدارند با موفقیت بیشتری همراه هستند. زیرا در اینهای بازسازی که حداکثر تکیه را به منابع داخلی دسته از برنامهآن

ها معموالً با پذیرش مقبولتری از های داخلی با توان بومی و سرعت بیشتری انجام خواهد شد و همچنین این نوع برنامهشده و استفاده از ظرفیت

 ر آینده خواهد داشت.سوی بازماندگان مواجه خواهد گشت و هم پایداری بیشتری د

 19ریزی بازسازی/ صفحه یاسمین، آیسان/ فالحی، علیرضا )مترجم( /  معماری و برنامه منبع

 صحیح است.« 4». گزینه 164

 تهای ساماندهی و بازسازی تأکید بر این استصور اینکه اسکان موقت یکی از مراحل مستقل بازسازی است یک تصور کامالً اشتباه است. در برنامه

 ای است.سازی هستهای مقدماتی و شروع یک اسکان دائم باشد. بهترین مثال در این مورد خانهکه تالش شود اسکان موقت به صورت مرحله

 73/ معماری سکونتگاههای موقت پس از سوانح/ صفحه  فالحی، علیرضا منبع:

 صحیح است.« 1». گزینه 165

خانمان، برقراری امنیت و حفظ جان و مال زی درنظر گرفت که اعم آنها عبارتند از حفاظت از جمعیت بیریعوامل متعددی را باید در فرایند برنامه

های خیرین، توجه به ها، مقامات میزبان، رویهخانمانپناهندگان، دسترسی به اردوگاه، مالحظات زیست محیطی، جمعیت محلی، خصوصیات بی

 باشد.تجاوز به اقشار ویژه آسیب پذیر میهای فرهنگی و اجتماعی و جلوگیری از تفاوت

 85/ معماری سکونتگاههای موقت پس از سوانح/ صفحه  فالحی، علیرضا منبع:

 صحیح است.« 4». گزینه 166

توان به تلفات اداری و سیاسی و اقتصادی اشاره های زیست محیطی و اجتماعی و تلفات نامحسوس میتلفات محسوس پس از سانحه مانند آسیب

 د.کر

 85/ ارزیابی سانحه/ صفحه  فالحی، علیرضا منبع:
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 صحیح است.« 2». گزینه 167

گیرد که موارد ریزان در دوران ساماندهی و بازسازی مورد توجه قرار میای در جهت اتخاذ تصمیمات اساسی پیش روی برنامههمواره مشکالت پیچیده

 زیر است: 

سازی، جابجایی در برابر در جاسازی در زمین موجود، بر مبنای اصول علمی و فنی، مرمت در برابر دوباره تخمین فوری خرابی در مقابل تحقیق دقیق

های دولتی در مقابل خصوصی، بازسازی کالبدی در مقابل مشارکت در برابر بازسازی سریع، سازمان جدید در مقابل سازمان موجود، سرمایه گذاری

 س داخلی در مقابل واردات.ساماندهی اقتصادی و منابع در دستر

 50مترجم( / معماری و برنامه ریزی بازسازی/ صفحهآیسان، یاسمین / فالحی، علیرضا ) منبع:

 صحیح است.« 3». گزینه 168

به توانمند  نامند که حاوی دو مرحله ساماندهی و بازسازی است. مرحله ساماندهی عمدتاًمچموعه عملیات پس از مرحله امداد اضطراری را بازتوانی می

 تساختن آسیب دیدگان متمرکز است تا جامعه آمادگی بازگشت به الگوهای زیست قبل از سانحه را بیابد. بازسازی عبارت است از تأمین کل خدما

یست شرایط زهای تخریب شده، جایگزینی کالبدی بناهای منهدم شده، احیا کردن و توانمند ساختن مجاری اقتصادی و در نهایت بهبود و زیر ساخت

 جامعه مصیبت زده.

 5ریزی بازسازی/ صفحه ، علیرضا )مترجم( / معماری و برنامهآیسان، یاسمین / فالحی منبع:

 صحیح است.« 1». گزینه 169

های رنامهبپس از هر سانحه طبیعی و تخریب سکونتگاه انسانی مهمترین عاملی که در روند بازسازی تاثیرگذار است، زمین مناسب برای پیگیری 

 کنند.بازسازی است و باقی موارد پس از دسترسی به زمین مناسب اهمیت پیدا می

 مبانی بازسازی پس از سانحه / آکادمی تخصصی معماری جزوه  منبع:

 صحیح است.« 3». گزینه 170

باشد. جابجایی سکونتگاه جز در مواردی که دهد که جابجایی سکونتگاه انسانی پس از سانحه باید آخرین راه حل تجربیات تلخ گذشته نشان می

 شود.خطرات زیست محیطی جان و مال بازماندگان را تهدید کند، توصیه نمی

 52ریزی بازسازی/ صفحه ، علیرضا )مترجم( / معماری و برنامه، یاسمین / فالحیآیسان :منبع
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