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فیروزه کوبی

) فیروزه در مقابل کدامیک تیره رنگ می شود؟ 1

. چربی 4شعله . 3. آب 2. روغن 1

) عمل واکس زدن فیروزه باعث کدامیک می شود؟ 2

همه موارد. 4. جلوگیري از رنگ پریدگی3. افزایش دوام کانی 2. افزایش سختی1

) کدامیک جزء مرغوبترین نوع فیروزه در ایران است؟ 3

فیروزه شجري-فیروزه عجمی . 2فیروزه عجمی -. فیروزه مشهدي 1

. فیروزه نیشابور، فیروزه شیراز 4فیروزه نیشابور -. فیروزه شجري 3

پیش از میالد باز می گردد. ) قدیمی ترین معادن فیروزه در شبه جزیره سینا مربوط به .................. سال 4

1 .10002 .20003 .30004 .4000

) اکسید فسفر موجود در فیروزه چند درصد است؟ 5

1 .34/122 .9/273 .19/474 .36/84

) شکل تراش به کدامیک بستگی دارد؟ 6

همه موارد. 4. قطعه فیروزه 3. شکل اصلی دانه 2. اندازه دانه 1

وجود براي تراش فیروزه را از کدام کشور می آورند؟ ) صمغ م7

. عراق 4. مصر 3هند. 2. ایران 1

) هنر فیروزه کوبی از مشهد توسط چه کسانی به اصفهان آورده شد؟ 8

. مهران ترابی 4حاج داداش. 3. محمدرضا حکیمیان 2. یوسف حکیمیان 1

می توان نامید؟ ) آخرین مرحله از هنر فیروزه کوبی چه9
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. ساب زدن 4زدن پلی استر. 3. . پرداخت 2. زرگري 1

) کدامیک مراحل ساخت فیروزه کوبی را نشان می دهد؟ 10

همه موارد. 4. پرداخت کاري 3. فیروزه کوبی 2. زرگري 1

) فیروزه دو رنگ را چه می نامند؟ 11

. خضرا 4. فوتک 3. ابرش 2. سیستان 1

) کدام فیروزه از رنگ کردن سنگ (مها) به دست می آید؟ 12

. فیروزه لب پریده 4. فیروزه ابرش 3فیروزه مصنوعی. 2. فیروزه اصل1

) در کدام کشور از فیروزه آبی و صاف که (گوهر آبی) به عنوان جواهري گران قیمت استفاده می شده 13
است؟

. مصر  4ایتالیا . 3. ترکیه 2. ایران 1

) تنها کانی که شباهت زیادي به فیروزه دارد، نامش چیست؟ 14

cu2t. 4. کوازنر 3. مها 2کایزوکال . 1

) جواهر فروشان براي تشخیص فیروزه از چه چیزي استفاده می کنند؟ 15

. آب و روغن 4فوتک. 3. ذره بین چشمی 2. شعله 1

) در صورت شکستن فیروزه مصنوعی سطح شکستگی آن ................. است. 16

. خاکستري 4سفید. 3. آبی 2. سبز 1

) قدمت هنر فیروزه کوبی به حدود چند سال پیش باز می گردد؟ 17

سال 800. 4سال600. 3سال 200. 2سال 100. 1
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ورد نظر، شی مورد نظر را در حدود چند درجه سانتی گراد حرارت ) بعد از چیدن فیروزه بر روي شی م18
می دهند؟ 

درجه 40. 4درجه30. 3درجه 20. 2درجه 10. 1

) در فیروزه کوبی بعد از مرحله حرارت دادن چه کاري صورت می گیرد؟ 19

. پا شش 4الك گردوئی. 3. الك گیري 2. مرصع کاري 1

یروزه ها به چه رنگی در بین فواصل سنگ ها نمایان می شود؟ ) الك در بین ف20

. آبی متمایل به سیاه 4. الجوردي 3. سفید 2سیاه. 1

) براي اینکه قسمت هاي اضافی الك و برجستگی هاي جزئی سنگ ها سائیده و صیقلی داده شود این 21
عمل را چه می گویند؟ 

. پا شش 4ساب آب. 3. الك گیري 2. مرصع کاري 1

) در مرحله دوم پرداخت کاري، سطوح فیروزه کوبی را به وسیله کدام روغن پولیش می نمایند؟ 22

. روغن گیاهی یا حیوانی 2روغن زیتون یا کنجد. 1

. روغن بادام یا هسته انگور 4. روغن زیتون یا بادام 3

است؟ ) کدامیک جز نکته حائز اهمیت در فیروزه کوبی 23

. پرداخت کاري دست 2نصب صحیح فیروزه بر روي فلز. 1

. برق کاري صحیح فلز 4. پولیش بعد از نصب فیروزه 3

) در فیروزه کوبی اطراف فرم مورد نظر دیواره اي به چه ارتفاعی از سطح ظرف می کشیم؟ 24

. یک تا چهار میلی متر4. یک تا سه میلی متر3دو تا سه میلی متر. 2. یک تا دو میلی متر 1

) در کتیبه هاي کوروش کبیر در شوش فیروزه را چه می نامیدند؟ 25
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. پروجک 4اخشائین. 3. بندده 2. زینت کده 1

) معنی فارسی فیروزه به چه معناست؟ 26

. فیروزین 4. انندراج 3. خفیس 2پیروزي. 1

) فیروزه از طریق کدام کشور به اروپا انتقال داده شده است؟ 27

. عراق 4. هند 3. ترکیه 2. ایران 1

) فیروزه در مکان هایی به وجود می آید که میزان .................. موجود در منطقه باال باشد. 28

. برنز 4. نقره 3. برنج 2مس.1

) کدامیک از مزیت ها و مشخصات فیروزه مرغوب محسوب می شود؟ 29

همه موارد. 4. سختی باال 3. جالي چینیو 2. رنگ آبی سیر 1

) فیروزه به صورت پودر براي درمان چه بیماري مورد استفاده قرار می دادند؟ 30

همه موارد.4. نیش مار و گزیدگی عقرب3. خونریزي داخلی 2. اختالل معده 1

) کدام کشور بعد از ایران داراي قدیمی ترین معادن فیروزه در جهان است؟ 31

. ایتالیا 4. عراق 3. هند 2مصر. 1

) کدام شاعر درباره کاربردهاي فیروزه شعر گفته است؟ 32

. حافظ شیرازي 4. صائب تبریزي 3. جامی 2. فردوسی 1

............. نیز می توان به کار برد. ) رنگ فیروزه را براي .33

رفع التهاب. 2. کاهش سیستم ایمنی بدن 1

. درمان اکنه 4. غدد لنفاوي 3

) قرار دادن سنگ هاي قیمتی و مواد دیگر به منظور ایجاد اثر برجسته بر سطح شی را چه می گویند؟ 34
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. قلم زنی 4. ملیله کاري 3مرصع کاري. 2. فیروزه کوبی 1

) در میان اشکال فیروزه کدام شکل متداول تر و مرغوب تر است؟ 35

. مسدس و مربع 4. مشمن و مسدس 3. مقبب و پیکانی 2پیکانی و مسطح. 1

) در خراسان و ماوراء النهر چه اشکال فیروزه اي مورد پسند است؟ 36

. مصبوح 4. مشمن 3. مقبب 2پیکانی. 1




