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  در چه قسمتي از جهان پديد آمدند؟چايلد اولين شهرهاي جهان به نظر گوردون  .1

  بين النهرين   - ب    يلندر كنار رودخانه  -الف  

  رودخانه سند در كنار -د    در دره رود زرد  -ج  

  ؟نبوده استكداميك از موارد زير جزء ويژگيها و عامل اصلي شكل گيري شهرهاي نخستين  .2

  ارتباطات         و موقعيت مناسب جغرافيايي از نظر حمل و نقل -الف  

  يك نپيشرفت تك - ب  

  پيدايش كارخانجات صنعتي                                              -ج  

  پيدايش توليد مازاد -د  

  سقوط امپراطوري روم با چه رخدادي در اين منطقه توأم بوده است؟   .3

  پيدايش شهرها   - ب    ناپديدشدن شهرها -الف  

  مديريتي شهري .شكل گيري كاركرد سياسي -د  ناپديد شدن تسلط اربابان فئودال             -ج  

  ؟نبودنديژگيهاي شهرهاي ما قبل صنعتي در ايران از نظر احمد اشرف كداميك از موارد زير جزء و .4

  .شهر اصوالً پايگاه قدرت و جايگاه دستگاه مديريتي و اردوگاه نظامي است -الف  

  .عناصر اصلي شهر كهندژ، مسجد و بازار است - ب  

  نهادهاي اصلي شهر سياست، اقتصاد و نظارت اجتماعي است -ج  

  ي بوده اندشهرها داراي استقالل اقتصادي و سياس -د  

  ؟اشاره نداردمفهوم عامه سي رايت ميلز به كدام از محيطهاي زير  .5

  محيط اجتماعي كه افراد مي توانند در آن با يكديگر بحث و گفتگو داشته باشند -الف  

  محيطي كه روابط چهره به چهره بخشي مهم از كنشهاي بشري است - ب  

  محيطي كه بيگانه نقش اساسي پيدا مي كند -ج  

  جايي است كه افراد در آن فعالند، نظرات و انديشه هاي خود را بيان مي كنند و از يكديگر تأثير مي پذيرند -د  

ظاهري سلسله مراتب طبقاتي را مشخص مي كرد  ةاينكه در شهر هر طبقه اي لباس مخصوص به خود را مي پوشيد و قياف .6

  ويژگي چه قرني در اروپاست؟

  اواسط نوزدهم و اوايل بيستم -د  قرن بيستم             -ج  قرن نوزدهم               - ب   قرن هجدهم         -الف  
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  كه در محيط شهري بعد از انقالب صنعتي رخ داد؟ نبودكداميك از موارد زير جزء اتفاقاتي  .7

    كارخانه در اين دوره يكي از واحدهاي مهم شهري است -الف  

  و ترويج مالكيت عمومي عدم حمايت از مالكيت خصوصي - ب  

  ايدئولوژي مسلط در اين زمان فردگرايي وسودمندگرايي است -ج  

  توليد گسترده آهن و استفاده از نيروي بخار از جمله وجوه توليد اقتصادي اين دوره است -د  

  ي و در كجا آغاز شد؟به عنوان بخشي از تحوالت شهري، حركت بخشي از خطوط حمل و نقل به زير زمين يعني مترو از چه سال .8

  امريكا       .1970سال  - ب        اروپا    .1970سال  -الف  

  امريكا .1905سال -د      اروپا        .1905سال -ج     

  چگونه هستند؟ در آغاز صنعتي شدن مهاجرتهاي شهري عمدتاً  .9

  حاشيه گرا -د  حومه گرا                     -ج  مركزگرا                   - ب  مركزگريز                   -الف  

كداميك از بخشهاي تشكيل دهنده مادر شهر، هم از نظر فعاليتهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و هم از نظر جمعيت  .10

  بسيار متراكم است؟

  همه موارد -د  شهرهاي اقماري   -ج  حومه ها                - ب  هسته مركزي      -الف  

  چه كسي اصطالح كالن شهر را براي رجوع به تحولي جديد در شمال شرق امريكا به كار برد؟.11

  پچلينسف -د  گاتمن                        -ج  پرودنسف                  - ب  كستلز                     -الف  

  ز ميان شهر و ده از بين مي رود چه نام دارد؟ جديدترين شكل سكونت شهري كه در قرن بيستم پديد آمده و از طريق آن تماي .12

  حومه -د  كالن شهر                       -ج  تكنو شهر     - ب  مادرشهر               -الف  

  از نظر كداميك از جامعه شناسان با رشد سرمايه داري و پيدايش دولت ملي مكان قدرت از شهر به دولت ملي انتقال مي يابد؟ .13

  كستلز -د  وبر                           -ج  گيدنز            - ب  س                    مارك -الف  

  از نظركستلز نهادهاي اصلي آينده چه چيزي خواهد بود؟ .14

  موسسات فرا مليتي -د  شهرها                     -ج  دولتها                       - ب  دولت ملي                -الف  

  نظر كستلز كداميك از موارد زير ابزار مهمي است كه مي تواند شركت فعال شهروندان را ميسر سازد؟از  .15

  سيستمهاي اطالعاتي متقابل   - ب  بانك اطالعاتي شهروندان                 -الف  

  همه موارد -د  مركز رسانه هاي گروهي                          -ج  
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  دربارة تكنوشهر نامربوط است؟كداميك از جمالت زير . 16

  تكنوشهرها مكان توليد اطالعات و ايده هاي نو هستند   -الف  

  كه كار اصلي آنها تحقيق و نو آوري است توصيف كند  را تكنوشهر مي تواند شهرهايي  - ب  

  تكنو شهر محل توليد پارچه، فوالد و زغال سنگ است   -ج  

  .د كه به پيدايش شهرهاي جديدي تحت عنوان تكنو شهر اشاره مي كنندكستلز و هال از جامعه شناساني هستن -د  

  رخداد شهري شدن و صنعتي شدن به لحاظ تقدم و تأخر در كشورهاي توسعه نيافته چگونه است؟. 17

  شهري شدن قبل از صنعتي شدن واقع مي شود    -الف  

  صنعتي شدن قبل از شهري شدن واقع مي شود    - ب  

  شهري شدن و صنعتي شدن همزمان با هم اتفاق مي افتند   -ج  

  در كشورهاي توسعه نيافته تنها شهري شدن اتفاق مي افتد -د  

  عامل صنعتي شدن است؟ كدام طبقهدر كشورهاي توسعه نيافته  ،از نظر باتومور .18

  روانه شهرها شده اند   روستائياني كه - ب                                        كارمندان دولت  -الف  

  تكنوكراسي ياقشرهاي تحصيلكرده متخصص  -د  مردم عادي                                   -ج  

  رشد شهرنشيني در ايران با كدام دوره همزمان بوده است؟ .19

  دوره حكومت قاجاريه   - ب  دوره حكومت صفويه                               -الف  

  57دوره بعد از انقالب  -د  دوره حكومت پهلوي                              -ج  

  شهر آكادمكوردوك در ناحيه سيبري جزء كدام دسته از انواع تكنوشهرها محسوب مي شود؟.20

  تكنوشهري كه مجموعه هاي صنعتي با تكنولوژي در سطح باال و بر مبناي ابداعات شكل گرفته اند   -الف  

  ) شهرهاي علمي(هاي تحقيقاتي هستند و رابطه اي با توليد ندارند ري كه مجتمعتكنوشه - ب  

  تكنوشهري كه هدفش ايجاد رشد صنعتي از نظر مشاغل و توليد است   -ج  

  .تكنوشهري كه به منظور توسعة منطقه اي و عدم تمركز صنايع به وجود آمده است -د  

  پايي و آسيايي كدام است؟از نظر ماكس وبر مهمترين وجه تمايز شهر ارو .21

    قلعه                               -الف  

  بازار          - ب  

  خودفرماني و مديريت توسط مديران منتخب مردم             -ج  

  دربار و قانون نسبتاً مستقل -د  
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  مهمترين مسأله مورد نظر زيمل در نگاهش به شهر كدام گزينه زير است؟. 22

  روحية كلي انسان مدرن در شهر مدرن و چگونگي توسعة فرديت و خالقيتهاي او   -الف  

  توجه به طبقة اجتماعي در شهر و ساختارهاي طبقاتي نابرابر   - ب  

  مقايسه ميان شهرهاي اروپايي وآسيايي   -ج  

  موانع رشد شهرها در آسيا  -د  

  پايه گذار بوم شناسي كدام يك از افراد زير است؟ .23

  اولمن -د  هومر هويت        -ج  رابرت پارك               - ب  برگس          -الف  

  بوم شناسان اشاره دارد؟ ةوابستگي متقابل ميان ارگانيسمهاي غير شبيه به كداميك از مفاهيم مورد استفاد. 24

  يستي همز -د  استقرار                  -ج  هجوم                   - ب  تسلط            -الف  

دواير متحدالمركز كدام منطقه كوچكترين دايره را تشكيل مي دهد و كانون اصلي و اوليه سكونتگاه شهري بوده  ةدر نظري .25

  است؟

  سكونتگاه كارگران   ةمنطق - ب  منطقه تجاري مركزي                          -الف  

  حومه اي  ةمنطق -د  منطقه سكونتگاههاي بهتر                       -ج  

  نظريه قطاعي مربوط به كداميك از جامعه شناسان شهري است؟. 26

  ويرث -د  هريس و اولمن     -ج  هويت             - ب  برگس          -الف  

  ؟نمي باشدكداميك از عبارات زير در ارتباط با ويرث صحيح  .27

  قياسي است                       ةويرث يك نظري ةنظري -الف  

  ويرث خصايص بوم شناختي را به كار مي برد   - ب  

  ديدگاه ويرث تحليلي وكالن است              -ج  

  مستقيم بدست مي آيد ةاز نظر ويرث دانش از طريق تجرب -د  

  پدر برنامه ريزي شهري كداميك از شخصيتهاي زير است؟ .28

  لوگيت -د  فرانك لويد رايت     -ج  لوكوربوزيه        - ب  ابنز هاوارد      -الف  

  هاي اجتماعي در شهرها چيست؟  به عقيده رايت، علت تحريف ارزش. 29

  تمدن صنعتي  -د  ناهمگوني جمعيت  -ج  تراكم جمعيت  - ب  بزرگي شهر  -الف  

  از طرف كداميك از برنامه ريزان زير ارائه شده است؟ "باغ شهر عمودي"در برنامه ريزي شهري، طرح يك  .30

  فرانك لويد رايت -د  ابنز هاوارد            -ج  لوكوربوزيه                - ب  لوگيت            -الف  
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