
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمـي                                                     
                                        جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة                     

 معھد  تسییر التقنیات الحضریـــة                                                         
      قسم الھندسة الحضریة           
                         المدینة و النقل الحضري -أولى ماسترالسنة  
  قل حضري تخطیط و ن: لمقیاس ا         

  اإلجابـــة النموذجیـــة
  ) :ن 04(الجواب األول 

  :مع شرح وتفصیل العنصر الذي لھ عالقة بالنقل, أنواعھ, تعریف التصمیم
  : )ن 01(التصمیم العمراني

  : وینظر التصمیم العمراني إلى ناحیة الشكل والوظیفة، وھو یتكون من أربعة عوامل رئیسیة
 الطول.  
 العرض عنصري المساحةویكون الطول و: العرض. 
 وھو یعطي تشكیل ذو ثالثة أبعاد وعالقة واضحة بین االرتفاع والمساحة، وعالقة بین المباني والفراغات: االرتفاع. 
 وھو البعد الرابع وھو زمن المشاھدة ویعني زمن الحركة أي سلسلة المناظر المتتابعة وزمن رؤیتھا: الزمن. 

  :)ن 02(أنواع التصمیم 
  : ا ھذا یوجد أربعة أنواع من التصمیم وفي مجالن

   :تصمیم عنصر مادي أوحد -1
  ....تصمیم عنصر واحد أو سلسلة من العناصر النمطیة المتماثلة ومن أمثلة ذلك تصمیم  برج أو عمارة أو عامود إنارة أو كشك 

   :تصمیم مشروع -2
  .ن أو مالك واحد وبرنامج تنفیذي وزمن محدد لنمو المشروعوھو عبارة عن تصمیم لوحدة جغرافیة كبیرة نسبیا، والمشروع لھ زبو

   :تصمیم شبكة -3
ة  مل بیئ ا ال تش عبارة عن تصمیم سلسلة تتكون من شيء واحد مرتبط مع بعضھا بفاعلیة وقد تمتد ھذه الشبكة على مساحة كبیرة ولكنھ

ا میم الشبكة مش ة، وتص تم متكاملة مثل شبكة شوارع رئیسیة أو شبكة حدائق عامل ھ یھ زمن ولكن ذ وال رامج التنفی د ب ي تحدی روع ف میم المش بھ لتص
  .بمجموعة من األھداف التي قد ال تكون كلھا في نفس المكان

   :تصمیم بیئة مدینة -4
ة عبارة عن ترتیب وتنظیم عام ألنشطة مكانیة وأھداف متعددة على مساحة ممتدة واسعة، والزبون ھنا أو المالك متعدد والبرامج متداخل

  .مع بعضھا واإلشراف جزئي وال توجد عبارة االنتھاء من التنفیذ
  

  :)ن 01(شرح وتفصیل العنصر الذي لھ عالقة بالنقل
ة  مل بیئ ا ال تش عبارة عن تصمیم سلسلة تتكون من شيء واحد مرتبط مع بعضھا بفاعلیة وقد تمتد ھذه الشبكة على مساحة كبیرة ولكنھ

تم متكاملة مثل شبكة شوارع رئیسیة  ھ یھ زمن ولكن ذ وال رامج التنفی د ب ي تحدی روع ف میم المش ابھ لتص میم الشبكة مش ة، وتص أو شبكة حدائق عامل
  .بمجموعة من األھداف التي قد ال تكون كلھا في نفس المكان

  
  ) :نقاط 04(الجواب الثاني 

  :تعریف اإلدراك البصري و عوامل وضوح اإلدراك في المدینة دون شرح
  )ن02.00( :اإلدراك البصري

ة ذھنیة عندما یتحرك اإلنسان في المدینة ویشاھد أجزائھا ومكوناتھا وأنشطتھا فإنھ یدرك ھذه األجزاء والمكونات ومواقعھا، ویبدأ في تكوین صور
ارتفاع، والثاني  –عرض  –طول : عنھا بعد ربط جمیع مشاھداتھ في تركیب شامل لما رآه وتتكون الصورة الذھنیة من ثالث عناصر األول فراغي

بارد،  -فاتح، غامق-قبیح، جمیل -قذر–نظیف : زمني، والثالث ھو الذي یلعب دوره في اكتمال شكل الصورة وھو العامل النفسي أو االنطباع النفسي
  ...مضيء ،منظم  -ناعم، خشن –منظم، مشوش -دافئ

قد یكون اإلدراك صحیحا أو غیر صحیح، ویعتمد ذلك على خصائص وبتكرار المشاھد تصبح الصورة الذھنیة واضحة شاملة في ذھن المشاھد، و
  .دورا كبیرا في مدى صحة أو خطأ اإلدراك –العامل النفسي أو االنطباع النفسي  –البیئة وعلى المشاھد نفسھ، وفي ھذه الحالة یلعب العامل الثالث 

  : عوامل وضوح اإلدراك في المدینة
  : ولیكن مبنى أو حیا سكنیا فإنھ یمكن القول بأن خصائص العنصر الذي تجعلھ واضحا وسھل اإلدراك ھيإذا أخذنا عنصرا من عناصر المدینة 

  )ن0.5(. الخصائص التشكیلیة للعنصر -
 )ن0.5( .وضع العنصر -
 )ن0.5( .ظروف الرؤیة -
 )ن0.5(.-الخصائص البیئیة لسھولة اإلدراك –التكوین  -

  
  ) :نقاط 04(الجواب الثالث 

  :الخصائص البیئیة المساعدة على سھولة ووضوح اإلدراك  البصري في المدینة –ن شرح عوامل التكوی
  .وتشتمل على سھولة التكوین وقلة العناصر والتدرج الھرمي والتركیز وإظھار العناصر: الخصائص البیئیة لسھولة اإلدراك –التكوین 

مستویة ومتعامدة كلما كانت أسھل في اإلدراك من شبكة معقدة أو مفككة، سھل  فمثال إدا كانت شبكة الطریق في المدینة منبسطة :سھولة التكوین  -أ
   .)ن0.75( .التكوین سھل الوضوح

  .)ن0.75( .فكلما كانت المعلومات الالزم استیعابھا أقل كلما كان أكثر وأسھل وضوحا :قلة العناصر -ب



ة كلما سھل إدراكھا فشبكة الطرق یسھل إدراكھا عند اختراقھا إذا كانت متدرجة فكلما كانت األشیاء متدرجة بالنقصان والزیاد :التدرج الھرمي  -ج
ھل  ة تكون أس ة المتدرج ذلك شبكة الحدائق العام ة وك من شارع محلي فتجمیعي فمرور ثانوي رئیسي أكثر إدراكا من شبكة الطرق غیر المتدرج

  .)ن0.75( .أي تقسیم الكبیر إلى أصغر فأصغر –إدراكا 
ز األنشطة  :أو التمركز التركیز -د ل تركی ان مث ة للمك ي أھمی ا یعط ان كم ذا المك تركیز أنشطة معینة في مكان واحد یساعد على سھولة وإدراك ھ

ارة ع ة التجاریة أو النشأة الترفیھیة أو الخدمات األساسیة في مكان واحد كما ھو الحال في مركز المجاورة السكینة، وقد یكون التمركز عب ن عالق
  .)ن01.00( .في مكان مثل تمثال أو نافورة في وسط میدان ممیزة

  .)ن0.75( .وقد یكون عن طریق اإلیقاع أو التكرار أو المفاجأة :إظھار العناصر -ھـ 
  

  ) :نقاط 04.5(الجواب الرابع 
  

  :ھي العناصر التحلیلیة للموقع الطبیعي و العمراني
  .)ن0.75( ).الواجھات، المورفولوجیة العامة(اظر الشكل العام للموقع، األشكال، المن(طبیعة الموقع  -1
  .)ن0.75( ).الموقع-رضاألشكل (الطبوغرافیة العامة وجیومورفولوجیة األرض -2
والتي تتمیز بھا المنطقة أو الموقع، وكذا إمكانیات الغرس ) dominantesالمسیطرة (المغروسات الموجودة بكثرة (الغطاء النباتي  -3

  .)ن0.75( ).لمنطقةوتطویر الغطاء النباتي با
ة  -4 ة والھیدرولوجی ل المناخی ادر (العوام ر ومص رب، عناص الحة للش اه الص ط المی ة، مخط رارة، الرطوب ار، الح اح، األمط الری

  .)ن0.75().…المیاه
  .)ن0.75( .دراسة وتحلیل األلوان الممیزة للموقع والتي لھا عالقة باألرض وبالمغروسات الطبیعیة -5
  .)ن0.75( ).للموقع(ھم في تحدید أو إعطاء مرجعیة لھ خصوصیات الموقع التي تسا -6

  
  ) :نقاط 3.5(الجواب الخامس 

  
  :شرح مراحل تأسیس نمطیة شبكة الطرقات

  : لكي نتمكن من تأسیس نمطیة معینة علینا أن نتبع أربعة نقاط أو أربعة مراحل    
ي، ھذه إذن مرحلة تحلیل أو              بصیغة أدق ھي مرحلة تفكیك العنصر یتطلب منا معرفة تنظیـم العناصر لعینة من النسیج العمران: الجرد -1

   .)ن0.5(. إلى أجزاءه المكونة لھ 
ة  :مقارنة العناصر -2 ة التفرق ك باستعمال طریق امن (وذل اط التض ة نق ت معرف س              الوق ي نف ابھ وف اط التش . أي البحث عن خطوط ونق
     .)ن0.5(
ائص (نستطیع بعد ذلك أن نرتب العناصر على شكل أنماط، ومقارنة األنماط بعد ذلك              : صرترتیب العنا -3 رق للخص ة الف بطریقة معرف

  .)ن0.5( ) .المختلفة
  .)ن0.5(. یسمــح بإعطاء عدد قلیل من النماذج :الجمع بین األنماط -4
  

  :شبكة الطرقات بالنسبة لنمطیة وذلك باالعتماد على تحلیل العناصر التالیة
دوره في النمو وتكوین  أونھتم بدرجة أولى ھنا بتكوین الشارع الفیزیائي دون أن ندخل في قلیل وظیفتھ، أو في مستوى مرجعیة بالنسبة للمدینة،     

  :من خالل تحلیلالنسیج 
  .)ن0.5() : في جھاز الشوارع(عالقة الشوارع  -أ

  شوارع للحركة المیكانیكیة  -
  ) المشاة(راجلینشوارع لل -
  شوارع تضمن االستمراریة  -
  ) الشوارع المقطوعة(شوارع ال تضمن االستمراریة  -

  .)ن0.5(: تعریف الفراغ  -ب
  تواجد الحدود وقیمتھا  -       

  .عرض الشارع، عرض الفراغ المحدود بالبنایات  -
  . ) بارزة أو غیر بارزة(وضعیة الشارع في الفراغ -
  .تجانسة غیر م/متجانسة  -
  .)ن0.5(: تفكیك الشارع -ج
  .الشارع یشمل منطقة مخصصة للمغروسات  -
  ) .یومي/ خاص/ عام/ حسب وظیفة محور المرجعیة العمرانیة(المناطق مرتبة  -
  ) .غیر مستقرة/ مستقرة(العالقات مع البنایات -
   

  
 انتــــــــــھى


