
 کدام عامل در صدر هرم قرار دارد؟  منابع پایدار در مبحث توسعه ی -۱
 انرزژی-۱
 اقلیم -۲
 تغییرات جوی -۳
 تمامی موارد  ۴
 کمال یه محیط مصنوع پایدار چیست؟  عاملترین مهم-۲
 شرایط جوی بهینه سازی -۱
 بهینه سازی مصرف انرژی -۲
 اقلیم  -۳
 هر سه مورد-۴
قاعده هرم را کدام دو عامل در بر می   منابع پایدار انرژی در راس هرم باشد اگر در مبحث توسعه -۳

 گیرند؟
 محیط و دما -۱
 بوم و محیط -۲
 دما و بوم -۳
 هیچکدام -۴
 ؟ است چه مواردی در ساختار یک اقلیم مورد توجه -۴
 وجود انسان-۱
 پراکندگی جمعیت در منطقه -۲
 وضعیت جوی-۳
 ۱و  ۲موارد -۴
 کدام ارکان زیستی تاثیر دارد؟ یک اقلیم بر -۵
 سرپناه -۱
 مجتمع زیستی -۲
 خوراک و پوشاک -۳
 تمامی موارد  -۴
 شود؟   میدر شرایط اقلیمی حایز  کدام مورد تفاوت انسان و حیوان را -۶
 ظرفیتهای موجود بکارگیری حداکثر-۱
 احاطه بر اقلیم اطراف خود -۲
 موجود ایجاد ساختار و یا ساختارشکنی در اقلیم -۳
 تمامی موارد -۴
 طراحی در شرایط اقلیمی توسط انسان چه دست آوردهایی به ارمغان آورده است؟ -۷
 تکامل شاکله بنا -۱
 تحول در شهر  -۲
 ایجاد رفاه  -۳
 تمامی موارد -۴
با کدام مورد شباهت و قرابت   در مناطق کویری ایران بومیشهرسازی  دست آوردهای معماری و -۸

 دارد؟
 سرزمینهای گرم و خشک سرخپوستان امریکا -۱
 حومه امارات  سرزمینهای -۲
 گرم و خشک افریقا  هایسرزمین-۳
 استرالیا مناطق گرم و خشک -۴



تاثیر متقابل    کدام عوامل با هم مناسب کالبد انسان در معماری برای دستیابی به شرایط اسایشی -۹
 دارند؟ 

 وضعیت اقلیمی -۱
 مصرف انرژی-۲
 محیط مصنوع -۳
 تمامی موارد -۴

 واژه اقلیم ریشه در کدام فرهنگ دارد؟ -۱۰
 چین-۱
 ایران-۲
 ی عرب-۳
 هندی-۴

 به چه معناست؟ climateواژه -۱۱

 دما-۱
 جو-۲
 اقلیم -۳
 محیط -۴

 کدام مورد ارایه شده است؟ در لغتنامه آکسفورد برای تعریف اقلیم -۱۲
 یک محیط اشاره دارد   آنچه به وضعیت جوی-۱
 منطقه ای خاص اشاره دارد  اب و هوایی  ی ویژگی ها آنچه به -۲
 و وضعیت رطوبت و دما  طبیعت جوی غالب -۳
 تمامی موارد -۴

 مطالعه اقلیم شناسی در کدام حوزه است؟ -۱۳
 بررسی دما و شرایط جوی در یک منطقه ی اب و هوایی-۱
 مامن انسان برای زندگی ه عنوان برسی کالبد زمین ب-۲
 بررسی شرایط اقتصادی  -۳
 بررسی شرایط فرهنگی و اجتماعی-۴

 کدام تعریف درباره اقلیم و اب و هوا درست است؟ -۱۴
 اقلیم و اب و هوا مترادف هم هستند -۱
 مجموعه اقلیم است اب و هوا زیر -۲
 اقلیم زیر مجموعه اب و هوا است -۳
 تمامی موارد باال نادرست است -۴

 تعریف اب و هوا چیست؟ -۱۵
 اقلیم مترادف با اب و هوا است -۱
 ترکیبی از عناصر اب و هوا در یک منطقه ی معلوم -۲
 می کند در دراز مدت مشخص در یک ناحیه وضع متوسط هوا را  از عناصر جوی که مجموعه-۳
 ۲و۱موارد -۴

 کدامیک از موارد از عناصر تشکیل دهنده اب و هوا نمی باشد؟ -۱۶
 تابش نور خورشید -۱
 فشار هوا و باد -۲
 های جوی ریزش-۳
 دما و رطوبت -۴

 کدام توضیح زیر مجموعه اقلیم نیست؟ -۱۷
 آنچه توقع داریم -۱



 به طور حتم وجود دارد و اتفاق می افتاد -۲
 لحظاتی از وضعیت جوی پیش بینی  -۳
 اطالعات دراز مدت روند و میانگین است -۴

 کدام توضیح زیر مجموعه اقلیم نیست؟ --۱۸
 مشخص  زمانیوضعیت لحظه ای جو زمین در -۱
 به طور حتم وجود دارد و اتفاق می افتاد -۲
 وضعیت مشترک در محیط است -۳
 ت اطالعات دراز مدت روند و میانگین اس-۴

 ر مجموعه اقلیم نیست؟ کدام توضیح زی--۱۹
 آنچه توقع داریم -۱
 به طور حتم وجود دارد و اتفاق می افتاد -۲
 توضیح وضعیت در یک مدت کوتاه -۳
 می کند مطرحوضعیت متوسط حداکثر دفاعت یا تعداد را -۴

 کدام توضیح زیر مجموعه ی اب و هوا نیست؟ -۲۰
 توضیح وضعیت در یک مدت کوتاه -۱
 زمین در یک زمان مشخص وضعیت لحظه ای جو -۲
 پیش بینی لحظاتی از وضعیت جوی -۳
 وضعیت مشترک در محیط زمین-۴

 نیست؟  اب و هواکدام توضیح زیر مجموعه -۲۱
 می شود انجام  توسط متخصصین  مفهومی علمی که با محاسبات دقیق و پیچیده-۱
 وضعیت را در یک نگاه و دوره کوتاه بررسی می کند -۲
 در روند زمانی گسترده  اطالعات تفضیلی تصویری وسیع به -۳
 ت اطالعات دراز مدت روند و میانگین اس-۴

 ؟ هستکدام توضیح زیر مجموعه اقلیم -۲۲
 مفهومی علمی که با محاسبات دقیق و پیچیده توسط متخصصین انجام می شود -
 وضعیت را در یک نگاه و دوره کوتاه بررسی می کند -۲
 اطالعات تفضیلی در روند زمانی گسترده تصویری وسیع به -۳
 اطالعات دراز مدت روند و میانگین است -۴

 دماسنج توسط چه کسی ساخته شد؟ -۲۳
 انیشتن-۱
 گالیله -۲
 توریچلی -۳
 گوتنبرگ -۴

 فشارسنج توسط چه کسی اختراع شد؟ -۲۴
 انیشتن -
 گالیله -۲
 توریچلی -۳
 گوتنبرگ -۴

 اقلیم کدام است؟تعیین مشخصات یک مهمترین فاکتور در-۲۵
 شرایط اقتصادی -۱
 شرایط اجتماعی-۲
 شرایط جوی)اب و هوا( -۳
 تمامی موارد -۴



 ؟مربوط می شودبه کدام بخش   عبور اشعه خورشید از جو-۲۶
 برخورد به زمین و انعکاس -۱
 پراکنده شدن-۲
 اتمسفری سطح زمین جذب در -۳
 تمامی موارد -۴

 ؟ کدامندعوامل تشکیل دهنده یک اقلیم -۲۷
 و ریخت محیطی  توپوگرافی-۱
 و اب و وا  ارتفاع از سطح دریا -۲
 عرض جغرافیایی-۳
 همه موارد-۴

 معماری و شهرسازی به کار رفته است؟ چند درصد از انرژی های مصرفی جهان در-۲۸
 ۴۵درصد-۱
 ۸۵درصد-۲
 ۳۵درصد-۳
 ۶۵درصد-۴

 محصول تابش نور خورشید به زمین چیست؟ -۲۹
 اقلیم -۱
 دما-۲
 ریخت محیطی -۳
 توپوگرافی-۴

 مربوط به کدام نوع از رطوبت است؟  بر اساس گرم بر متر مکعب مقدار اب در متر مکعب هوا -۳۰
 رطوبت مطلق -۱
 مخصوص  رطوبت-۲
 فشار بخار -۳
 رطوبت نسبی -۴

در درجه حرارت مشخص مربوط به کدام نوع   مشخص از هوا نسبت وزن بخار اب در یک حجم-۳۱
 رطوبت است؟ 

 رطوبت مطلق -۱
 رطوبت مخصوص -۲
 فشار بخار -۳
 رطوبت نسبی -۴

 رخ دادن جریان هوا به دلیل حرکت دورانی چه نام دارد؟-۳۲
 توپوگرافی-۱
 ولیسکوری-۲
 جزرومد -۳
 طوفان ۴

 کدام تعریف درباره بادهای تجارتی درست است؟ -۳۳
 درجه می وزد۴۰تا۲۰استوایی بین نیمه در منطقه -۱
 کیلومتر در ساعت است ۳۵سرعت متوسط آنها -۲
 غربی می وزد.در نیمکره شمالی از شمال شرقی به جنوب -۳
 تمامی موارد باال صحیح است. -۴

وضعیت  اب است و بر که شامل پوشش گیاهی و صحرا و   بدنه از عوامل اولیه زمینتعریف -۳۴
 اقلیمی تاثیر فراوان دارد مناسب کدام گزینه است؟ 



 اقلیم -۱
 توپوگرافی-۲
 ریخت محیطی -۳
 اب و هوا -۴

 کدام مورد از عوامل ریخ محیطی نمی باشد؟ -۳۵
 بدنه پوشش گیاهی -۱
 بدنه اب -۲
 دریا بدنه -۳
 بدنه بیابان -۴

بر تغییرات    ی یک منطقه که تاثیر مستقیم و وضعیت دره ها و قله ها  بلندی زمینتعریف پستی  -۳۶
 اقلیمی محیط دارد مربوط به کدام گزینه است؟ 

 اقلیم -۱
 ریخت محیطی -۲
 توپوگرافی-۳
 کوریولیس-۴

 ریز اقلیم چیست؟ -۳۷
 تر از یک بلوک شهری گسترده ای کوچکتر از یک منطقه ولی بزرگ -۱
 محله یا بلوک شهری در حد یک -۲
 اقلیمی بزرگ همچون یک ایالت -۳
 هیچکدام  -۴

 کدام منطقه ی اب و هوایی استفاده می شود؟  های سرتاسری )غالمگرد(در معماری ایوان-۳۸
 معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب -۱
 معماری بومی مناطق گرم و خشک -۲
 گرم و مرطوب  معماری بومی مناطق-۳
 اقلیم سرد -۴

معماری کدام منطقه ی اب و هوایی استفاده    های کوتاه و عدم وجود زیرزمین از ویژگی های بام -۳۹
 می شود؟ 

 معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب -۱
 معماری بومی مناطق گرم و خشک -۲
 معماری بومی مناطق گرم و مرطوب -۳
 اقلیم سرد -۴

 و مرطوب نمی باشد؟  معماری مناطق معتدلکدامیک از موارد زیر از ویژگی های -۴۰
 ساختمانهای درونگرا -۱
 ایوان در چهار طرف ساختمان -۲
 عدم وجود زیرزمین-۳
 غالمگرد-۴

 های گالی پوش نیست؟ کدام مورد ویژگی بام -۴۱
 در مناطق جلگه ای دیده می شود -۱
 شیب زیاد دارد -۲
 باران در آن نفوذ نمی کند -۳
 در مناطق گرم و خشک دیده می شود -۴

 از مصالحی قبیل گل و خشت استفاده می شود؟ چرا در معماری بومی مناطقگرم و خشک-۴۲
 به دلیل استحکام زیاد -۱



 به دلیل ظرفیت حرارتی باال -۲
 به دلیل کمبود مصالح دیگر-۳
 تمامی موارد -۴

 نیست؟ خشک ها در مناطق بومی گرم و سقف ساختمان کدام گزینه از انواع  -۴۳
 خرپشته -۱
 طاق -۲
 لته سر -۳
 گنبد -۴

 نیست؟  معتدل و مرطوبها در مناطق کدام گزینه از انواع سقف ساختمان -۴۴
 خرپشته -۱
 لته سر -۲
 سیمکاخانه -۳
 گالی پوش -۴

 نیست؟  معتدل و مرطوبها در کدام گزینه از انواع سقف ساختمان -۴۵
 سیمکاخانه -۱
 گالی پوش -۲
 سفالی خانه -۳
 گنبد -۴

 معماری بومی مناطق گرم و خشک کدام است؟ از عمده ترین ویژگی های -۴۶
 عدم وجود زیرزمین در بنا -۱
 استفاده از پالنهای متراکم و فشرده -۲
 های مسطحانتخاب بام -۳
 های داخلی مشجراستفاده از حیاط -۴

 کدام است؟سرد از عمده ترین ویژگی های معماری بومی -۴۷
 به حداقل رسانده میزان تعویض هوای داخلی -۱
 استفاده از پالنهای متراکم و فشرده -۲
 مصالح دارای عایق حرارتی باال -۳
 تمامی موارد -۴

 کدام مورد از ویژگی فرم بناها در معماری مناطق بومی سرد نیست؟ -۴۸
 پنجره های بزرگ -۱
 دیوارهای قطور -۲
 بام مسطح-۳
 رو به افتاب -۴

 ؟ استمناطق گرم و مرطوب بومی کدام مورد از ویژگی های -۴۹
 عدم وجود زیرزمین در بنا -۱
 استفاده از پالنهای متراکم و فشرده -۲
 جان پناه مشبک -۳
 دیوارهای قطور -۴

 نیست؟ کدام گزینه از ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و مرطوب -۵۰
 پنجره های عمودی-۱
 رنگ سفید بدنه -۲
 عدم وجود زیرزمین-۳
 پنجره های افقی -۴



 عدم استفاده از زیرزمین در معماری بعضی از مناطق به چه دلیل است؟ -۵۱
 بعضی از مناطق  کمبود فضا در معماری-۱
 در زیرزمین ایجاد مشکل می کند  امکان استفاده از کوران دوطرفه هوا -۲
 مرطوب و سنگین در تابستان ایجاد کی کند وجود مشکالتی که هوای -۳
 ۴و ۳موارد-۴

 / در معماری برخی از مناطق به چه دلیل استن خارجی ساختما )حرارتی(پوستهعایق بندی -۵۲
 ایجاد دمای متعادل در ساختمان -۱
 رطوبت به کف دما جلوگیری از-۲
 جلوگیری از پرت انرژی-۳
 تمامی موارد -۴

 کدامیک از موارد از محاسن پنجره از روی بام نمی باشد؟ -۵۳
 تابستانعدم ورود آفتاب  -۱
 جلوگیری از پرت انرژی-۲
 نورگیری عمودی بهتر است -۳
 نفوذ آفتاب در فصل زمستان به داخل -۴

 کدام مورد از ویژگی های پنجره آفتابی نمی باشد؟ -۵۴
 جهت کسب انرژی خورشیدی  حتما باید رو به جنوب باشد-۱
 تا ساختمان پرت حرارتی نداشته باشد  نباید زیاد بزرگ باشد-۲
 باید داری سایبان باشد به دلیل ورود کمتر نور افتاب -۳
 به دلیل پرت حرارتی پنجره باید بسیار بزرگ باشد -۴

 چرا آسمان را آبی می بینیم؟ -۵۵
 به خاطر نور و شکست پراکنده شدن نور -۱
 به خاطر ورزش باد در جو-۲
 کرات بر روی خورشید به خاطر تاثیرات سایر -۳
 تمامی موارد -۴

 مورد از ویژگی های ابگرمکن خورشیدی نیست؟کدام -۵۶
 نیروی انسانی زیادی هدر می رود -۱
 هوا آلوده نمی شود -۲
 اب مجانی گرم می شود -۳
 انرژی برق هدر نمی رود -۴

 کدام تعریف برای آکوستات نادرست است؟ -۵۷
 تا اب را گرم کند  آن روشن می شود  نتآفتاب نداشته باشیم الم درجه سنجی در اب که اگر -۱
 نوعی دماسنج برای اندازه گیری حرارت اب -۲
 تابش نور دما را نشان می دهددماسنج نوری که با میزان -۴
 همه موارد صحیح است -۴

 کدام یک از ویژگی های حوضچه های روی بام نیست؟-۵۸
 سیاه برای عدم بازتابش حرارت رنگ -۱
 ورق موجدار برای تحمل وزن بیشتر -۲
 آهن و نیوپاناستفاده در ساخت فقط از  -۳
 در اب ضد یخ می ریزند -۴

 ترومب وال چیست؟ -۵۹
 دماسنج پیشرفته -۱
 همون اکوستات است -۲



 روشی غیر مستقیم در کسب انرژی خورشیدی -۳
 ۲و۱موارد -۴

  فضای ثانوی)مجازی(کرده دام گزینه است)حرارت را ابتدا وارد یکاین تعریف مربوط بک -۶۰
 سپس وارد فضای اصلی می کنیم. 

 اکوستات -۱
 ترومب وال-۲
 اکو سیستم -۳
 توپوگرافی-۴

 کدام مورد درباره ی استفاده بادگیر در معماری صدق می کند؟ -۶۱
 و سرد سال  گرم ولاستفاده از شرایط متعادل داخل زمین در فص-۱
 که در تابستان مناسب است  استفاده از باد مناسب و کوران دو طرفه هوا-۲
 ایجاد سطح افتابگیر در بنا -۳
 ۲و۱موارد -۴

 صدق می کند؟  زیرزمینکدام مورد درباره ی استفاده بادگیر در -۶۲
 استفاده از شرایط متعادل داخل زمین در فصول گرم و سرد سال -۱
 باد مناسب و کوران دو طرفه هوا که در تابستان مناسب است استفاده از -۲
 ایجاد سطح افتابگیر در بنا -۳
 ۲و۱موارد -۴

 معماری صدق می کند؟  گودال باغچهکدام مورد درباره ی استفاده -۶۳
 استفاده از شرایط متعادل داخل زمین در فصول گرم و سرد سال -۱
 که در تابستان مناسب است استفاده از باد مناسب و کوران دو طرفه هوا -۲
 ایجاد سطح افتابگیر در بنا -۳
 ۲و۱موارد -۴

 استفاده نمی کنند؟ برای سکونت چرا در اقلیم معتدل و مرطوب معموال از زیرزمین -۶۴
 امکان استفاده به دلیل کوران دو طرفه هوا مشکل است -۱
 در فصل تابستان هوا مرطوب و سنگین است -۲
 سرما از کف زیاد است -۳
 ۲و۱موارد -۴

 از محاسن ایوان سرتاسر در ساختمان چیست؟ -۶۵
 جلوگیری از خیس شدن بدنه ساختمان -۱
 استفاده از آن به عنوان فضای زیستی در ماههای گرم -۲
 ایجاد سایه در ماههای گرم بر روی بدنه ساختمان-۳
 تمامی موارد -۴

 هستند؟ سواحل دریای خزر جزو کدام مناطق اقلیمی ایران -۶۶
 اقلیم معتدل و مرطوب -۱
 اقلیم سرد -۲
 گرم و خشک اقلیم -۳
 اقلیم گرم ومرطوب  -۴

 جزو کدام مناطق اقلیمی ایران هستند؟  نواحی کوهستانی و معتدل -۶۷
 اقلیم معتدل و مرطوب -۱
 اقلیم سرد -۲
 اقلیم گرم و خشک-۳
 اقلیم گرم ومرطوب  -۴



 جزو کدام مناطق اقلیمی ایران هستند؟  خلیج فارس و دریای عمانسواحل -۶۸
 اقلیم معتدل و مرطوب -۱
 اقلیم سرد -۲
 اقلیم گرم و خشک-۳
 اقلیم گرم ومرطوب  -۴

 جزو کدام مناطق اقلیمی ایران هستند؟  های فالتدشت-۶۹
 اقلیم معتدل و مرطوب -۱
 اقلیم سرد -۲
 اقلیم گرم و خشک-۳
 اقلیم گرم ومرطوب  -۴

 و کاه گل در بوم های کدام ناحیه اقلیمی دیده می شود؟ چوبی تیر استفاده از -۷۰
 اقلیم معتدل و مرطوب -۱
 اقلیم سرد -۲
 اقلیم گرم و خشک-۳
 اقلیم گرم ومرطوب  -۴

 در حرکات وضعی و انتقالی(مربوط به کدام گزینه است؟  زمین محور اتعریف )کرویت و انحنای-۷۱
 نصف النهار مبدا -۱
 ی جغرافیایی مدار ها-۲
 عرض جغرافیایی-۳
 ۳و۱موارد -۳

 و درونگرا و کوچه های عریض(از ویژگی های معماری کدام اقلیم است؟  ساختمانهای مجزا) -۷۲
 اقلیم معتدل و مرطوب -۱
 اقلیم سرد -۲
 اقلیم گرم و خشک-۳
 اقلیم گرم ومرطوب  -۴

 ویژگی های معماری کدام اقلیم است؟ (از وجان پناه مشبکهای عریض و ایوان بنا  ارتفاع زیاد)-۷۳
 اقلیم معتدل و مرطوب -۱
 اقلیم سرد -۲
 اقلیم گرم و خشک-۳
 اقلیم گرم ومرطوب  -۴

(از ویژگی های معماری کدام اقلیم  ساختمانهای جدا از یکدیگرمحوطه دارای دیوارهای کوتاه و  ) -۷۴
 است؟ 

 اقلیم معتدل و مرطوب -۱
 اقلیم سرد -۲
 اقلیم گرم و خشک-۳
 اقلیم گرم ومرطوب  -۴

 اقلیم ایران بر اساس کدام موارد زیر نمی باشد؟  ۴طراحی ساختمان در -۷۵
 جنس خاک زمین -۱
 دوری و نزدیکی به دریا و ارتفاع از سطح دریا -۲
 جهت ورزش بادهای فصلی -۳
 میزان بارندگی و رطوبت هوا -۴

 است؟ انرژی خورشیدی  های کسبروش کدام یک از موارد زیر از -۷۶
 مستقیم کسب روش -۱



 روش کسب غیر مستقیم -۲
 روش مجزا-۳
  همه موارد-۴

 بینیم؟  مي قرمز یا  نارنجي را  آسمان غروب هنگام چرا-۷۷
 دارد  بیشتري شكست  خورشید  زمین كره جو  بدلیل-۱
  مي وارد  دیگري مسیر از نور غروب هنگام و است كوتاهي مسیر  نور عبور سیر  ظهر هنگام-۲

 . شود مي  دیده بزرگتر آن محدب عدسي مانند  داردو بیشتري  شكست  دلیل این به  و شود
  به خورشید  رنگ  و كند مي حركت قرمز و نارنجي   طیف  سمت به  آبي  طیف   از بیشترو شكست-۳

 . رود مي قرمز سمت
 تمامی موارد -۴

 است؟  سرد  هوا زمستان هنگام  و است   گرم هوا تابستان چرا-۷۸
  آفتاب تابستان  در اما. داریم كمتري تابش  میزان سطح واحد  در و ست ا  مایل زمستان آفتاب چون-۱

 .داریم بیشتري  حرارت و نور  سطح واحد  در و  است عمودي
 دارد  بیشتري شكست  خورشید  زمین كره جو  بدلیل-۲
  مي وارد  دیگري مسیر از نور غروب هنگام و است كوتاهي مسیر  نور عبور سیر  ظهر هنگام-۳

 . شود مي  دیده بزرگتر آن محدب عدسي مانند  داردو بیشتري  شكست  دلیل این به  و شود
  به خورشید  رنگ  و كند مي حركت قرمز و نارنجي   طیف  سمت به  آبي  طیف   از بیشترو شكست-۴

 . رود مي قرمز سمت
 ثیری بر اب و هوا دارد؟ ارتفاع از سطح دما چه تا -۷۹
 باعث کاهش دما می شودباال بودن از سطح دریا  -۱
 پایین بودن از سطح دریا باعث افزایش دما می شود. -۲
 ارتفاع از سطح دریا در کاهش و افزایش دما موثر نیست-۳
 ۲و۱موارد -۴

 چرا در معماری مناطق کرم و خشک سطح خارجی بنا سفیدکاری می شود؟ -۸۰
 به دلیل زیبایی -۱
 کم شدن حرارت به دلیل بارش آفتاب -۲
 چون رنگ سفید الودگی ها رابیشتر نشان می دهد -۳
 ۳و  ۱موارد -۴


