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A :هب سواالت زری پاسخ دهید  

 برنامه فیزیکی را تعریف کنید؟ 1

 

 

75/0 

 کدام عرصه قلب زندگی خانوادگی است و شامل چه مواردی است ؟ 2

 
5/0 

 گزینه چیست؟ 3

 
5/0 

 کنید ؟را تعریف  عرصه 4

 
5/0 

B :هب سواالت زری پاسخ کواته بدهید  

 شاهکارهای کم نظیر و زیبای تخت جمشید و میدان نقش جهان حاصل چه بعدی از آثار معماری است؟ 5

 
25/0 

 مهمترین عامل تعیین فضا در معماری چیست؟ 6

 
25/0 

C خالی را رپ کنید:اهی جا  

 5/0 ه ریزی دارد......و برنامنیاز به ............................و................انسان برای انجام پیش اندیشه ی کارها  7

 75/0 مهم کار طراحی در مقیاس کوچک وبزرگ است. ........................و.........................و..........................یکی از ابعاد 8

 ..................عناصر مهم آن یکی از..................خانه می باشد وآشپزخانه از مهمترین عناصر......... 9

 
5/0 

ن عوامل در طراحی یک پروژه ی معماری ...........................................مبنای صورت شکلی و کالبدی طرح و یکی از اصلی تری 10

 است.
25/0 



 

 25/0 بنا اضافه می شود. حت زیرحدود................به عنوان مساحت زیر دیوار ها و کمد ها و پله ها و فضاهای ارتباطی به مسا 11

  صفحه ی دوم 

D :گزینه صحیح را انتخاب کبید  

به تعدادی از فضاها و عملکرد های سازگار که با هم وابستگی دارند و در بخش مشخصی از طرح مکان یابی می شوند چه  12

 می گویند؟

 (نقشه4(فضا                       3(عرصه                      2(طراحی                   1

125/0 

 محیط مثلث کار در آشپزخانه .........................متر است .  13

 8تا  60/4(4                           8تا 40/6(3                     80/6تا 4(2                     6تا  80/4(1

125/0 

 کدام یک از فضاهای زیر جزءعرصه خصوصی می باشد ؟ 14

 2و 1(موارد 4(اتاق مفید                    3(اتاق مطالعه                  2خواب                      (اتاق 1

125/0 

 وجود عناصر .............................باعث راحتی و آسایش زندگی در یک خانه می شود. 15

 (ارتباطی4(فضای باز                          3(خدماتی                      2(مکمل                     1

125/0 

 اصلی ترین ویژگی های یک سطح..................و بارزترین ویژگی حجم.................. است. 16

(شکل 4خطوط آن                   -(شکل آن3شکل آن                     -(فرم آن 2شکل آن                –(خطوط آن 1

 فرم آن-نآ

125/0 

 ............کیفیت ...........را نشان می دهد."روءیت..........به...............بعدومقیاس میدهد و متقابال 17

 (فرم،فرم،فضا،فرم4(فضا ،فرم،فرم،فضا               3(فضا،فرم،فضا ،فرم               2(فرم ،فضا،فضا،فرم                   1

25/0 

 ......................خط قائم بیانگر چیست؟ 18

 (ثبات و استحکام4(فعال و پویا                3(تعادل موازنه نیروهای ثقلی                    2(آرامش و استقرار              1

125/0 

  با آرزوهای قشنگ برای شما عزيزان///مومنی 


