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 راهنمای موزهنمونه سواالت 
 ؟ است یمعن چه به موزه یونانی واژه شهیر(1

  صنایع و هنر موزالهه (ب                                               صنایع و هنر الهه موز زندگی مقر (الف

 موسیقی و رقص الهه موز (د                                             موسیقی و رقص الهه موز زندگی مقر )ج 

 ؟ است پادشاه کدام سلطنت به مربوط رانیا به موزه یابیراه نهیشیپ(2

  افشار شاه نادر (د                     رقاجا شاه ناصرالدین) ج                      صفوی عباس شاه (ب                             شاه علی فتح) الف
 ؟ ستین موزه اهداف جز مورد کدام موزه از کومیا فیتعر اساس بر(3

 مادی اهداف د(                           آثار در تحقیق) ج                 معنوی وری بهره و حفظ)ب                               آثار آوری گرد (الف
 ؟ نمود موزه سیتاس به اقدام کجا و یکس چه حیمس الدیم از شیپ سوم سده آغاز و چهارم سده انیپا در(4

  مصر مقدونی اسکندر) د                       مصر اول بطلیموس) ج                 اسکندریه مقدونی اسکندر (ب                   اسکندریه اول بطلمیوس (الف
 ؟ گرفت قرار جامعه مردم عموم اریاخت در موزه نام با یخصوص یها مجموعه یا دوره چه در(5

 از قبل چهارم سده (د                        وسطی       قرون) ج                   دوم جهانی جنگ از پس (ب                 صنعتی انقالب و رنسانس (فال

 مسیح میالد
 ؟ گرفت نام چه دوم یجهان جنگ از پس موزه مورد در شده یطراح دیجد یها برنامه(6

 بنیادی تحوالت (د                  ها موزه نمودن آموزشی ج(                       اه موزه نمودن کاربری) ب                               فرهنگی اشاعه (الف
 ؟ است یدار موزه حیصح فیتعر نهیگز کدام(7

 یافته سازمان ضوابطی تحت داران موزه الیتفع کنترل (ب                                         آن پیشرفت و جامعه خدمت در فعالیتی )الف
  گردد می موزه یک اندازی راه و تاسیس به منجر که کارهایی تمام) د                             کننده بازدید مختلف گروههای به موزه پیام رساندن( ج

 ؟ ستا شده شناخته ها مجموعه یبند طبقه و مطالعات عطف نقطه بعنوان یکس چه اقدامات(8

  گینو) د                                      نایکل گاسبراف( ج                        اول بطلیموس) ب                                مقدونی اسکند) الف
 ؟ ستیچ ICOM کومیآ(9

 شناسی موزه دانش )د             ها موزه المللی بین همکاری بنیاد (ج             جهانگردی جهانی سازمان) ب               اه موزه المللی بین شورای) الف

 ؟ شودیم اداره یسازمان چه یسرپرست تحت ها موزه یالملل نیب یشورا (11

 یاتا) د                                                     ایکائو (ج                                     یونسکو (ب                جهانگردی جهانی سازمان (الف

 ؟ نمود جادیا یمکان چه در را موزه نیاول شاه نیناصرالد(11

  شیراز خان کریم بم ارگ) د                            اصفهان جهان نقش (ج                  تهران سلطنتی ارگ (ب                                  بم ارگ) الف
 . است ...... به اعتقاد دهنده نشان رانیا یمرکز فالت و نیالنهر نیب تمدن یها قبرستان در شده افتی ینییتز یها مجموعه(12

 مرگ از پس زندگی( د                                           مرگ (ج                                     قدرت) ب                                     خداوند ( الف
 ؟ نمودند یخصوص یها مجموعه یگرداور به اقدام باستان ونانی در افراد از یگروه چه ادیلیا تیروا به بنا(13

 کاهنان (د                                       هنرمندان )ج                                عادی مردم( ب                            نجبا و اشراف(الف
 ؟ گرفت نام چه میحج آثار شینما جهت کم عرض و ادیز طول با رینورگ یها اتاق(14

  موزه (د                                                موز (ج                                       الریگ (ب                                 نمایشگاه) الف

 ؟ داشت نام چه انگلستان در یخصوص مجموعه کی ینامب بر یمل موزه نینخست (15 

  آلبرت اند ویکتوریا) د                                       شمولینآ) ج                                       آرت (ب                                 متروپولیتن (الف

 موزشگاه آینده برترآ

  ای حرفه و فنی سازمان از رسمی مجوز با
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 .گرددیم باز .... رنق به یامروز یمعنا به یدار موزه دانش نهیشیپ(16

  20)د                                   71) ج                                   19(ب                                        18) الف

 ؟ معناست چه به" یاولوژُ موزه " واژه(17

  موزه شناخت (د                               موزه نگهداری) ج                                 موزه نگاشت) ب                            موزه معرفی( الف
 ؟ است طال ظروف و ورآالتیز لیقب از ییطال قطعات ینگهدار محل ریز یها موزه از کیکدام(18

 ترکیه -ایاصوفیه) د                       امریکا- سونیان اسمیت) ج                                   کلمبیا -باگوتا) ب                      چین- تراکوتا کین (الف
 است ایدن در یخیتار و یمیقد یماهایپ فضا و ماهایهواپ یها ونیکلکس نیبزرگتر از یکی یدارا موزه نیا(19

 انگلستان بریتیش موزه (د                      امریکا سونیان اسمیت) ج                                     کلمبیا یاگوتا) ب                              فرانسه لوور (الف
 دارد قرار کشور نیا در یزمستان کاخ و تاژیهرم موزه(21

 ترکیه) د                                     آمریکا (ج                                              کلمبیا( ب                                     روسیه (الف

 ؟ شود یم ینگهدار موزه کدام در حیمس یسیع چهره از موجود نگاره نیاول(21

 انگلستان- شبریتی موزه (د                      ترکیه- ایاصوفیا) ج                                      کلمبیا -یاگوتا (ب                          روسیه -هرمیتاز (الف
 ؟ شودیم ینگهدار موزه نیا در زایمونال معروف یتابلو(22

 چین- تراکوتا کین) د                          فرانسه -وورل (ج                                روسیه- هرمیتاژ) ب               انگلستان -بریتیش موزه (الف
 ؟ است هیترک در ایاصوفیا موزه فرد به منحصر یژگیو جز مورد کدام (23

  است دوم جهانی جنگ به مربوط آثار نگهداری محل( ب                                      است باستان مصر مومیان کلکسیون بزرگترین دارای (الف

  است معماری دنیای عجایب جز آن بزرگ گنبد ساخت) د                                                                              است زمستانی کاخ یک (ج
 ؟ است کشور کدام در آرت تنیمتروپول موزه(24

  روم) د                                    فرانسه (ج                                               انگلستان (ب                                  آمریکا (الف
 ؟ است بوده نیچ در یافراد چه مجسمه وتاتراک(25

 کسبه) د                            فرماندهان) ج                                            پادشاهان (ب                                   سربازارن (الف
 . است بوده ها نگیکیوا هجوم برابر در یپناهگاه بعنوان ........... موزه هیاول یکاربر (26

 برتیش( د                                       وورل (ج                                              باگوتا) ب                                      هرمیتاز (الف
 ؟ شد موزه به لیتبد یکس چه زمان در هیاصوفیا مسجد (27

 دوم سلیمان سلطان) د                       اول سلیم سلطان) ج                                                آتاتورک (ب                      اول سلیمان سلطان (الف
 است باستان مصر ییایموم یها ونیکلکس نیبزرگتر از یکی یدارا موزه نیا (28

  آمریکا متروپولیتین (د                                فرانسه لوور (ج                              لندن بریتیش وزهم) ب                            روسیه هرمیتاز (الف
 است بوده یشورو پادشاهان از یاریبس سکونت محل موزه نیا(29

  بریتیش (د                                          هرمیتاژ (ج                                       تراکوتا کین (ب                                متروپولیتین (الف
 . است شده گذاشته شینما به ماه از ییسنگها تکه ........ موزه در(31

 باگوتا (د                          دوم جهانی جنگ (ج                                         تراکوتا کین (ب                سونیان اسمیت هوافضا) الف

 ؟ شوندیم یدار نگه ها موزه در چگونه معموال نیسنگ و بزرگ ایاش(31

  است گرفته قرار کف از کم ی فاصله به که پالت طبقات روی) ب                                       ها موزه در شده ایجاد سکوهای روی) الف
  کدام هیچ )د                                                             دار شیب سطوح روی (ج

 پردازد یم منطقه کی ای و کشور کی خیتار از یدوران به ها موزه از گونه نیا(32

 تاریخی های خانه) د                              باستانی اماکن) ج                                 شناسی باستان (ب                            شناسی انسان (الف
 است؟ یباستان اماکن یها موزه فیتوص مورد کدام(33

 اند امده بدست شناختی باستان کاوشهای از مستقیما ان اثار از زیادی ویا تمام (الف

  میشود تشکیل باستانی بناهای در یا شناسی باستان حفاریهای درمحل) ب
  میپردازد منطقه یا کشور یک تاریخ از دورانی به (ج
  میگیرند قرار نمایش معرض در شان زیبای ارزش دلیل به )د
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 هستند؟ یصنعت جهان در کننده دیبازد نیشتریب یدارا و نیتر فعال ها موزه نیا(34

  تاریخی (د                                   علمی (ج                                                     هنری (ب                    شناسی باستان (الف
   دارند؟ تیالفع ریز یها نهیزم از کیکدام در یعیطب علوم یها موزه(35

 شناسی تاریخ (د                          شناسی زیست (ج                                       شناسی دیرینه (ب                        شناسی زمین (الف
 شود؟یم محسوب یخیتار یها مجموعه ریز از لیمواردذ از کی کدام(36

  اکولوژی) د               کاربردی علوم مجموعه) ج                                   اثارطبیعی مجموعه) ب                  تاریخی های خانه) الف
 ؟ است ها موزه یریقرارگ یکل گروه سه مورد کدام(37

  هنر ,فرهنگ ,تاریخ (د            علوم ,هنر - ,تاریخ) ج                                  هنر  ,فرهنگ -  ,تاریخ (ب          تاریخ  ,مذهب -  ,هنر (الف

 نامند؟یم چه را پردازدیم منطقه کی ایو کشور کی خیتار از یدوران به که یها موزه امروزه(38

  هنری) د                                   فرهنگی) ج                                          فرهنگی تاریخ) ب                            تاریخی (الف
 .شوندیم داده شینما و یاور جمع شانیا یبایز ارزش لیدل به صرفا................یها موزه همجموع(39

  هنری) د                                  فرهنگی (ج                                                   علمی) ب                             تاریخی (الف
 ؟ است موثر ها فیرد یپهنا یرو بر ریز عوامل از کی کدام(41

 مکدا هیچ (د                    فیزیکی حفاظت نوع) ج                     تجهیزات نوع و جابجایی شیوه (ب                  بندی قفسه نوع) الف

 ؟ دارد کاربرد ها موزه کدام یبرا ییبایز شناخت یمبنا بر آثار ارائه(41

 علمی (د                                   تاریخی (ج                                                  هنری (ب                    شناسی انسان (الف
 ؟ شود یم دیتاک یا نکته چه بر ییبایز شناخت یمبنا بر موزه آثار ارائه در(42

 حجم فضا فرهنگ) د                             حجم نورفضا (ج                                فضا نور ایمنی سیستم) ب                   ء شی فضا نور (الف
 ؟ ستین ها موزه از گروه کدام مناسب ، آثار مستند ارائه وهیش(43

  معروف شخصیتهای مسکن) د                           شناسی مردم) ج                                        شناسی انسان (ب                  شناسی باستان) الف

 دارد کاربرد یعیطب علوم یها موزه یبرا آثار شینما نگونهیا(44

  تشریحی مطالب ارائه) د                       اکولوژیکی ارائه) ج                        آثار مستند ارائه) ب                زیبایی شناخت مبنای بر ارائه (الف

 ؟ است یاطالعات چه رندهیبرگ در کتیات برچسب هر(45

  التین غیر حروف دوم سطر نالتی حروف اول سطر (ب                                 سیاه درشت حروف دوم سطر کوچک حروف اول سطر (الف

 آمار و اطالعات دوم سطر سیاه درشت حروف اول سطر (د                                         درشت حروف دوم سطر آمار و اطالعات اول سطر (ج
 ؟ ستیچ موزه اقالم یمعرف در برچسب کاربرد(46

 رکد قابل و فشرده کامال صورت به اطالعات دادن) ب                                                      موزه مورد در اطالعات تمامی معرفی (الف
  انسانی آثار علمی اطالعات (د                                                             موزه علمی محتوای مورد در اطالعاتی )ج

 ؟ شود یم هیتوص یصورت چه در یعموم یجمع کتیات ای برچسب (47

  باشد شی از بزرگتر برچسب ابعاد هنگامیکه (ب                           باشد گونه یک از دارند قرار ویترین یک در که آثاری وقتی) الف

 باشد داشته تزیینی جنبه که هنگامی (د                                                     گیرد قرار مدنظر زهمو معماری که هنگامی )ج

 صفحه 4-6د(            صفحه              01(00ج(                   صفحه             3ب( صفحه                            11(10(الف

 ست؟ین ها موزه یورود یتابلوها یژگیو از مورد کدام(49
  میشود نوشته درشت خط با (ب                                       باشند می مجموعه ارهدرب اطالعات تمامی داراب (الف

 است خواندن قابل دور بسیار فاصله از (د                                                       است خواندن قابل دور کمی فاصله از) ج
 ست؟ین اثار شینما و ارائه اصول از مورد کدام(51

  قرارگیرند روانشانسی و هنری علمی معیارهای درپرتو اشیا تمام (ب                            گیرند قرارد شناسی انسان معیارهای براساس اقالم تمامی (الف

 میشود تهییه مستند مطالب با همراه شی هر (د                              باشند داشته جای فرهنگی میراث بستر دریک اقالم مجموع )ج


