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سرمایه ها واندوخته های مادی انسان دانست که در طوو  رورن   ، دستاوردها ,مجموعه کوشش ها"تعریف  

کودا    "ها و هزاره ها تا امروز ادامه یافته اسوت وززرتتوریم مر ور و نموودنن  و عت و تژ واوو ی اسوت       

 نسان1ت؟است

 تمدن             -ااف

 فره گ  -ب 

 تاریخ  -ج 

 اسیزاستان ش   -د 

 

اوایم موزه که شبیه زه کتازخانه های امروزی زوده و از هدایایی که از سراسر سرزمیم زه او می رسود و در   

 نسان1ت نن نگ داری می شده متعلق زه چه کسی است ؟

 زلریموس -ااف

 افالطون  -ب 

 فرعون اخ اتون  - ج

 فیثاغورس  -د 

 

 نسان1ت ه داری زوده است ؟کدا  دوره نقره عرفی زرای مجموعه داری و موز 

 ربل از میالد مسیح -ااف

 دوران رنسانس  -ب 

 ررون وسری  - ج

 انقالب   عتی  -د 

 

 نسان1ت ترید اسژ ت مجموعه خود را چه نامید ؟ 

 کلژسیون -ااف

 نرک  - ب

 تااری  -ج 

 افسانه  -د 

 

 ه در خصوص نن زه کار رفت کدا  است ؟اوایم موزه تاریخ طبیعی در ج ان و اوایم  موزه ای که وا ه موز 

 نسان1ت

 اشموایم -ااف

 مدیچی  -ب 

 اوور  -ج 

 چاراستون  -د 
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 نسان1ت نخستیم موزه ر  در چه ررنی تشایش یافت ؟ 

 زیستم -ااف

 نوزدهم  -ب 

 هجدهم  - ج

 هفدهم  -د 

 

 متوسط1ت ار شد؟نخستیم موزه ر  در کدا  ش ر ایتاایا افتتاح تشت و چه کسی زاعث ایم ک 

 خانواده مدیچی –واتیژان  -ااف

 چاراز او  –واتیژان   -ب 

 خانواده مدیچی –فلورانس   -ج 

 چاراز او  –فلورانس   -د 

 

 متوسط1ت در انگلستان شژل تیری موزه عمومی  زه دوران حژومت کدا  پادشاه زاز میگردد؟ 

 ترید اسژ ت  -ااف

 چاراز سو  و چ ار   - ب

 ر هانز اسلووانس  -ج 

 ناپلئون  -د 

 

 متوسط1ت موزه چاراستون در کدا  ش ر نمریژا ررار دارد؟ 

 ماساچوست -ااف

 کاروای ای ج وزی  - ب

 نیویورک  -ج 

 واش گتم  -د 

 

 متوسط1ت کدامیک از اتفارات زیر موزه ها را زه شدت تحت تاثیر و فشار خود ررار داد؟ 

 انقالب فره گی چیم -ااف

 ج گ ج انی او   -ب 

 انقالب   عتی  -ج 

 رونق موزه های ملی  -د 

 

 

 متوسط1ت نخستیم موزه دواتی ایران توسط کدا  پادشاه راجار تاسیس شد؟  

 فتحعلی شاه -ااف

 نا ر اادیم شاه  - ب

 محمد علی شاه  -ج 
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 احمدشاه  -د 

 

 

 سطمتو1ت در ازتدا اوایم موزه دواتی ایران در کجا ررار داشت ؟ 

 عمارت ردیمی سمت شما  زاغ تلستان -ااف

 عمارت مسعودیه ت ران  -ب 

 مدرسه داراف ون  -ج 

 ز ایی زیم شمس ااعماره و توشه شرری زاغ تلستان  - د

 

 متوسط1ت چه کسی است ؟ "شورای عاای معارف "موسس انجمم   

 عده ای از تحصیل کرده های ایرانی خارج از کشور -ااف

 رضا شاه  -ب 

 مرتضی خان ممتاز الملک  -ج 

 سپهدار تنکابنی  -د 

 

موزه ملی که در مدرسه داراف ون  ) در خیازان نا ر خسرو( زود چ د رلم شی موجود زوده  1921در سا   

 متوسط1ت است؟

 942 -ااف

 962  -ب 

 972  - ج

 982  -د 

 

 متوسط1ت سی تاسیس شد ؟زیر نظر چه ک 1927-1921اداره عتیقات یا زاستان ش اسی در سا   

 جال  ااملک -ااف

 مرتضی خان ممتاز ااملک  -ب 

 ازراهیم حژیمی  -ج 

   یع اادواه  -د 

 

ای از سرمایه ها و اندوخته های مادی و مع وی انسان است که از یوک نسول زوه نسول     مجموعه "تعریف   

عامه و تما  مسائلی که زه نحووی  دیگر م تقل شده و زروی هم مجموعه نداب و رسو  ،س ت ها،یا ادزیات 

 متوسط1ت کدا  است؟ "م بعث از دیم و مذهب است 

 فره گ -ااف

 تمدن   -ب 

 تاریخ  -ج 
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  زاستان ش اسی  -د 

 

 متوسط1ت موزه همایونی زه وسیله چه کسی و در کجا ساخته شد؟ 

 رسمت شماای کاخ تلستان -نا ر اادیم شاه راجار -ااف

 رسمت شماای کاخ تلستان -ز ااملکمرتضی خان ممتا  -ب 

 مدرسه دارااف ون -نا ر اادیم شاه راجار  -ج 

 ساختمان مسعودیه -مرتضی خان ممتاز ااملک  -د 

 

 متوسط1ت موزه ه ر و   ایع را چه کسی تاسیس کرد؟ 

 حاج حسیم نرا ملک -ااف

 شادروان حسیم طاهر زاده   - ب

 اعتماد ااسلر ه  -ج 

 ممتاز ااملک مرتضی خان  -د 

 

 متوسط1ت موزه مرد  ش اسی، زیر نظر کدا  سازمان ررار دارد؟ 

 اداره کل موزه ها  -ااف

 سازمان میراث فره گی  -ب 

 اداره اوراف  -ج 

 موزه ایران زاستان  -د 

 

 متوسط1ت نقره عرف تاریخ موزه و موزه داری ایران زا تاسیس کدا  موزه می زاشد؟ 

 موزه ملی -ااف

 موزه تاریخ طبیعی  -ب 

 موزه ایران زاستان  -ج 

 موزه مرد  ش اسی  -د 

 

 متوسط1ت هفت تپه شوش جزء کدا  دسته از موزه ها می زاشد؟ -موزه های هگمتانه 

 تاریخی -ااف

 فره گی  -ب 

 علمی  -ج 

 زاستان ش اسی  -د 

 

 

 متوسط1تقسیم می شود؟ تدانش موزه داری زه چ د زخش  
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