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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 

  ست؟ادر چیدمان جدید موزه فاطمی چند تاالر و چند گنجینه موضوعی و تخصصی ایجاد شده  (1
 11 با عبرت تاالر و شیعیان و زیارت و زائران، واز جمله  اسالم   گنجینه 6عترت با  تاالر. 1

 از جمله خاک و لعاب، گوهرها و نشان ها، آثار معاصر  گنجینه
گنجینه  6 با طور تاالر و از جمله چراغ و چراغدان، حرم و متولیان گنجینه 11 با نور تاالر.  2

 ازجمله خدمت و خادمان، والیت و قرآن
 3  . مشاهیرخدمت و خادمان، زیارت و زائران،  از جمله قم و قمیان،گنجینه  11تاالر عترت با 

 )پارچه و فرش(گنجینه از جمله آثار چوبی، آثار فلزی و تار و پود  6و مدفونان و تاالر عبرت با 
 

در حال نمایش است؛ طمی که در تاالر عترت موزه فاطمی گنجواره مشاغل قدیمی حرم مطهر فا (2
 ؟ است گذاشته عرض بازدید عمومممربوط به چند شغل و با چه عناوین شغلی در موزه ای آثار 

 1 شغل قدیمی ازجمله فراشی، سقایی، دربانی، تطهیر حرم، مهمانداری، خازنی 21. بیش از  
  شغل قدیمی از جمله کفاشی، خیاطی، کلیدداری، خادمی، اسفنددودکنی 11بیش از . 2
 نامه خوانی، فراشی، بخور سوزیشغل قدیمی از جمله کلیداری، خازنی، زیارت 21کمتر از . 3
 شغل قدیمی از جمله مجمرداری، دربانی، خطبه خوانی، مسئله گویی، سقایی 01بیش از . 4
 

 تعداد تمبرهای موجود در گنجینه تمبر موزه فاطمی، حدودا چند تا می باشد ؟  (3
 1 بیست هزار تمبر ایرانی و غیرایرانی . 

 . دوازده هزار تمبر ایرانی 2
 . شانزده هزار تمبر غیرایرانی 3
 . ده هزار تمبر4
 

االر نمایش یافته در ت انبیای الهیو معجزات مربوط به هُبوط انسان و زندگی نفیس تابلوفرش  (4
 در چه شکلی بافته شده و متعلق به چه دوره است ؟ موزه فاطمی عبرت

 . مستطیل، دوره قاجار1
 2دایره، عصر انقالب اسالمی . 

 . هشت ضلعی، عهد صفوی 3 
 . مربع، عصر انقالب اسالمی4
 
 



 

 
یافته نمایش  فاطمی موزه عترت تاالر در که فاطمی مطهرآیین های قدیمی  حرم  گنجواره در (5

  است؟ عموم بازدید معرض در یعناوین چه با و چند مراسم  به مربوطموزه ای  آثار است؛
 خطبه خوانی، غبارروبی، علمداری ،امانتداری ،کفشداری ازجمله آیین قدیمی 21 از بیش. 1
 2 .ختم قرآن، علمداری، غبارروبی، نقاره زنی، خطبه خوانی   جمله از آیین قدیمی11 از بیش 

 مسئله گویی، سوگواری، وعظ و خطابه خوانی، نامهزیارت جمله ازآیین قدیمی  21از کمتر.  3
 زنی، غبارروبی، علمداریپرچم، نقارهخوانی، تعویضخطبه جمله از آیین قدیمی 41 از بیش. 4
 

( در قم روزه حضرت معصومه سالم اهلل علیها 10در گنجواره بیت النور )محل نمادین عبادت  (6
 تاریخی و هنری به نمایش درآمده است؟موزه فاطمی، کدامیک از آثار 

 1 . قرآن خطی منسوب به امام رضا علیه السالم، نقاشی بانوی کرامت، پنجره فوالد قدیمی حرم 
 . پیه سوز قاجاری، محراب عبادت بانوی کرامت، گنبد قدیمی حرم مطهر فاطمی2
 "رکنیموسی الرضا اد یا علی بن"تابلو خوشنویسی . قرآن منسوب به امام کاظم علیه السالم، 3 

 
در گنجینه قرآن موزه نمایش یافته های منسوب به اهل بیت )علیهم السالم( کدامیک از قرآن (0

 فاطمی، نمایش داده می شود؟ 
 قرآن خط کوفی، چند جزء منسوب به امام علی )علیه السالم( .1
 قرآن خط کوفی، چند سوره منسوب به امام جواد )علیه السالم( .2
 3 کوفی، کامل منسوب به امام حسن عسکری )علیه السالم(. قرآن خط 

 . قرآن خط کوفی، چند سوره منسوب به امام حسن عسکری )علیه السالم(4
 

های رزمی و تیرخورده و لوازم خادمی و شخصی کدام شهید مدافع حرم حضرت زینب لباس (8
 )علیها السالم( در موزه فاطمی درحال نمایش است؟

 . شهید قاسم سلیمانی1
 2   شهید مهدی ایمانی . 

 . شهید مجید عسکری جمکرانی3
 . شهید عماد مغنیه4

 
 
 
 
 
 
 
 



 

در تاالر عترت آن، بر چه اساس و هدفی طراحی و پیاده  سناریو و روند چیدمان جدید موزه فاطمی  (9
 سازی شده است؟

 1241بر اساس رویدادها و رخدادها و اشیاء و آثار متبرک حرم مطهر فاطمی در طول . 1
 گذشته

 2 . ساز کریمه اهل سفر تاریخی و تمدنبر محور مبانی، اهداف، دستاوردها و ثمرات متعدد
 قمری و پس از شهادت آن حضرت. 211م از مدینه به ایران و قم در سال بیت علیهم السال

قرن 12بر اساس تنوع، فراوانی و نفاست آثار حرمی و متبرک حرم مطهر فاطمی در طول . 3
 گذشته 

 
ه طبق کاشی سردر نمایش یافت )علیهم السالم(متعلق به آستان مقدس کریمه اهل بیت «  موزه آستانه قم» (11

 در چه سالی رسما تاسیس گردید؟ در موزه، 
 1  .1314  شمسی 

 شمسی     1316. 2
 شمسی   1358. 3
 شمسی 1312. 4
 
اطراف ضریح  قاجاریه درکه در دوره دارای هفت حدیث نبوی نوع و رنگ کاشی های کتیبه ای  (11

  چیست؟ مطهر فاطمی نصب بوده و در گنجینه زیارت و زائران موزه فاطمی در حال نمایش است، 
 1   کاشی معرق با زمینه الجوردی . 

 .  کاشی برجسته فیروزه ای 2
 . کاشی زرین فام طالیی3
 . کاشی برجسته با زمینه الجوردی4
 

طبق روایات حضرات معصومین )علیهم السالم(، اجر و پاداش کسی که حضرت فاطمه معصومه  (12
 )علیها السالم( را در قم با معرفت زیارت کند چیست؟ 

 بهشت بر او واجب می شود . .1
 مانند کسی است که حضرت امام رضا )علیه السالم( را زیارت کرده است. .2

 ر خواهد شد..  از شفاعت ایشان در روز قیامت برخوردا3
 4 هر سه مورد . 

 
 قدیمی ترین موزه وقفی جهان کدام است؟  (13

 . موزه آستان قدس رضوی در مشهد مقدس1
 2« .در قم )علیها السالم(؛ موزه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه «موزه آستانه قم 

 . موزه آستان مقدس امیر المومنین علی )علیه السالم( در نجف اشرف. 3  
 . موزه سن پترزبوک در روسیه.4 



 

 
 اولین موزه رسمی تاسیس شده در ایران که برای بازدید عمومی گشایش یافت، کدام است؟ (14

 . موزه ایران باستان در تهران.1
 2 موزه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه )علیها السالم( در قم . 

 .  موزه آستان قدس رضوی در مشهد مقدس. 3 
 س احمد بن موسی علیه السالم در شیراز.. موزه آستان مقد4
 

نمایش یافته در حضرت فاطمه معصومه )علیها السالم( )مرقد شریف( قدیمی ترین رو قبری  (15
 متعلق به چه سالی هست و جنس آن از چیست ؟ گنجینه زیارت و زائران موزه فاطمی، 

 1 کاشی –ه.ق  612. سال 
 کاشی –ه.ق  612.  سال 2
 سنگ –ه.ق  816. سال 3
 ه.ق. پارچه 612.  سال 4
 

موزه فاطمی، در چه آیین هایی کاربرد نمایش یافته در تاالر عترت های قاجاری از آثار « توغ» (16
 داشت ؟  

 . آیین شادی موالید اهل بیت علیهم السالم1
 2آیین سوگواری حضرت سید الشهداء علیه السالم . 

 . آیین باستانی عید نوروز3
 .  همه موارد4
 

ه موزه فاطمی، کدام آیه مبارکنمایش یافته در گنجینه اسالم و شیعیان  طبق کتیبه های تابلوی غدیریه  (10
توسط پیامبر اعظم )صلوات اهلل « امام»قرآن در روز غدیر، بر معرفی حضرت علی )علیه السالم( به عنوان 

 علیه و آله(  داللت دارد؟

 سوره مبارکه مائده     60. آیه 1
 وره مبارکه مائده        س 3. آیه 2

 3 2و  1.  گزینه          
 . هیچکدام 4
 

موزه فاطمی، چند آیه شریفه از قرآن کریم و چند نمایش یافته در تاالر عترت در تابلوی غدیریه  (18
 فراز نورانی از خطبه غدیر، نوشته شده است؟

 .  سه آیه و یک فراز     1
 2       دو آیه و دو  فراز  . 

 . یک آیه و سه فراز    3
 . یک آیه و یک فراز4



 

 
 

هزار حاضر در واقعه سه  121در تابلوی غدیریه موزه فاطمی، تمثال خیالی چند نفر از   (19
 روزه غدیر خم ) طبق نقل های تاریخی(، نقاشی شده است؟

 هزار نفر               121. 1
 2 نفر                   111.  حدود 

 نفر                     2.  3
 نفر 411. حدود 4
 

از منکران والیت و امامت علی علیه السالم، چه کسانی در تابلو غدیریه موزه فاطمی، نقاشی  (21
 شده است؟

 . معاویه، ابوسفیان، عمروعاص، ابوموسی اشعری  1
 . عمر، عثمان و ابوبکر 2
 . خالد بن ولید، عبدالرحمن بن عوف، ابوعبیده جراح، طلحه و زبیر       3
 4 همه موارد . 
  

 موزهنمایش یافته در گنجینه قرآن در منحصر به فرد نوشته شده بر روی پارچه،  قرآن (21
 فاطمی، متعلق به چه دوره ای است؟

 ق(    491-429. دوره سلجوقی )1
 ق(   1135-910. دوره صفویه ) 2
 3 .( 1343-1219دوره قاجاریه)ق 

    ق(1163- 1148) . دوره افشاریه 4
 

ز چه ا )علیها السالم(موزه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه نمایش یافته ترین آثار  قدیمی (22
 گونه ای بوده و چقدر قدمت دارند؟

 یک هزار سال –.  قرآن خطی 1
 2  . سالتا پنج هزار چهار  –ینه هاسفالآثار مفرغی و 

 هزار و دویست سال  –درب های چوبی و طالیی. 3
 سال. 811 –. کاشی روقبری امام زاده علی بن جعفر علیه السالم 4
 

نمایش یافته در ، یدوره قاجار خطی ایران و قدمت و وزن بزرگترین و سنگین ترین قرآن ابعاد (23
 موزه فاطمی، چقدر است ؟  تاالر عترت

 کیلوگرم 98سانتی متر  و  02در  121. ابعاد  1
 2 کیلوگرم 121سانتی متر و  02در  121. ابعاد 

 کیلوگرم 02سانتی متر و 114در  111.  ابعاد 3



 

 کیلوگرم. 181سانتی متر و  145در  131. ابعاد 4
 
 

قرآن خطی با مهر و دستخط مرحوم عالمه مجلسی )صاحب کتاب حدیثی بحاراالنوار( متعلق  (24
 به چه دوره ای است؟ 

 1( 1135-910.  دوره صفویه  )ق 
 ق( 1163- 1148. دوره افشاریه ) 2
 ق( 1343-1219. دوره قاجاریه )3
 ق(   491-429. دوره سلجوقی )4
  
 موزه فاطمی، از چیست؟ عبرت جنس سپرهای جنگی تاالر نمایش (25
 1          پوست گرک . 

 .  پوست شیر    2
 . پوست آهو  3
 . پوست کرگدن4
 

موزه فاطمی، متعلق به چه دوره های گنجینه گوهرها و نشانقدیمی ترین سکه موجود در  (26
 ای است ؟

 دوره هخامنشیان  -قبل از اسالم  .1
 دوره ایلخانی -بعد از اسالم   .2

 3 دوره اشکانیان –. قبل از اسالم 
 دوره ساسانیان –. قبل از اسالم 4
 

موزه فاطمی، متعلق به ی گنجواره سکهقدیمی ترین سکه ضرب شده دوران اسالمی موجود در (20
 ؟ چه قرن و سالی است

 1 ه.ق(     81. قرن اول )سال 
 ه.ق(  125. قرن دوم )سال  2
 ه.ق( 561.  قرن چهارم )سال3
 ه.ق( 612.  قرن هفتم )سال 4
 

آب آشامیدنی  سقایی سنگابه کشکولی از جنس مرمر، که در دوره قاجاری به عنوان ظرف (28
موزه فاطمی در  و در گنجواره مشاغل قدیمی زائران حرم مطهر فاطمی، استفاده می شد

 ؛ متعلق به چند سال قبل می باشد ؟ حال نمایش است
 1  .191- سال قبل 

 سال قبل 101. 2



 

 سال قبل 111. 3
 سال قبل 91. 4
 
 

موزه نمایش یافته در گنجینه تار و پودِ میلی متر(  2نفیس ترین فرش ابریشمی )با قطر  (29
فاطمی، به عنوان یکی ازعجایب هفتگانه فرش جهان، چند متر و چند ضلع بوده و متعلق به 

 دوره ای است؟  
 1 .58  ضلع، صفویه 12-مترمربع 

 گوش، قاجاریه 12مترمربع،  58. 2
 ضلع. ایلخانی 12متر مربع،  68.  3
 ضلع، سلجوقی 8 –متر مربع  85. 4
 

ب موزه فاطمی، منسوشمایل خیالی  نمایش یافته در گنجواره آثارعاشورای تابلوی نقاشی  (31
 به کدامیک از بزرگان صحنه کربالست؟

 . حضرت  ابوالفضل علیه السالم                                                     1
 2 .   حضرت قاسم علیه السالم 

 .  حضرت علی اکبر علیه السالم                                                   3
 .   حضرت حر بن ریاحی )ره(4
 

وجود م برخی از مهمترین صحنه های مصیبت عاشورای حسینی، که در تابلوی صحنه کربال  (31
 نقاشی شده ، کدام موارد است ؟ در موزه فاطمی

 . پیکر پاک و خونین اصحاب با وفای امام حسین علیه السالم  1
و صحنه شهادت حضرت علی اکبر علیه السالم در السالم علیه. جنگاوری حضرت قاسم  2

 آغوش پدر           
. صحنه بیماری مصلحتی امام سجاد علیه السالم در کنار خیمه ها و وداع بانوان و حضرت 3

 رقیه با سیدالشهداء علیهم السالم    
 4  همه موارد . 

 
ه نمایش یافتاز مدافعان والیت و امامت علی علیه السالم، چه کسانی در تابلو غدیریه  (32

 است؟ موزه فاطمی، نقاشی شدهدر گنجواره واقعه غدیرِ 
 . سلمان فارسی، ابوذر، عمار و قنبر    1
 . مالک اشتر، میثم تمار، بالل حبشی   2
 .  عبداهلل انصاری، قیس بن سعد انصاری، مقداد  و جابر   3

 4همه موارد   . 
 



 

 
 
 
 
 
 
های تاریخی، از افراد مشهور حاضر و بر اساس نقل فاطمی نقاشی غدیریه موزه تابلویطبق  (33

در غدیر، اولین کسی که والیت علی علیه السالم را  )با عبارت بخ بخ لک یاعلی( تبریک 
 گفت و بعدها آن را نپذیرفت و حق الهی علی علیه السالم را غصب کرد، چه کسی بود؟       

 . طلحه1 
 2               عمر ابن خطاب . 

 ر          . زبی3
   .  ابوهریره4
 

 ست؟ا کدامتکنیک به کار رفته در نقاشی تابلوی غدیریه، جنس زمینه، نقاش و دوره آفرینش آن  (34
 1 رنگ روغن، بوم پارچه ای، حاجی فارسی،  قاجاریه . 

 .  رنگ روغن، بوم پارچه ای، رضا عباسی، صفویه  2
 .  پشت شیشه، شیشه، حاجی فارسی، قاجاریه    3
 .  پشت شیشه، بوم پارچه، حسین خداداد، زندیه    4
 

طمی، به موزه فااویر تابلوی نقاشی صحنه کربال نمایش یافته در گنجواره تاریخ تشیع تص (35
 قمری داللت دارد ؟ 61کدام روز از دهه اول محرم سال 

 . روز تاسوعا   1
 2   روز عاشورا . 

 .  روز اول محرم  3
 . روز هفتم محرم 4
 

 موزه فاطمی مربوط به کدام دوره است؟تاالر عبرت پیه سوزهای سفالی در حال نمایش  (36
 1ایلخانی   -. تیموری 

 صفوی   –. ایلخانی 2
 قاجاری –. صفوی 3
 پهلوی –. قاجاری 4
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 ،که در گنجینه زیارت و زائرانِ موزه فاطمی در حال نمایش است دارایرانترین کاشی تاریخقدیمی (30
 ای است؟به چه دورهمربوط 
 ق(  1135 -910)  کاشی های کتیبه ای مدرسه دینی دارالشفاء. دوره صفویه .1
 ق( 051-654دوره ایلخانی )کاشی محراب امام زاده علی بن جعفر علیه السالم،  .2
 3( دوره سلجوقی ،)429. کاشی مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه )علیها السالم-

 ق(628
 -910.  کاشی مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه )علیها السالم(، دوره صفویه ) 4

 ق( 1135
  

چه  ، توسطکه در گنجینه اسالم و شیعیان ِ موزه فاطمی در معرض بازدید است قسمتی از پرده کعبه (38
 کسی و در چه تاریخی اهدا شده است؟

 ش. 1361. امام خامنه ای )حفظه اهلل( در سال  1
 2 ش. 1358. امام خمینی )ره( در سال 

 ش.1321. آیت اهلل بروجردی )ره(  در سال 3
 ش1311. آیت اهلل شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سال 4
 

از سوی خداوند « امام»انتصاب امیرالمومنین علی علیه السالم به عنوان »واقعه  (39
تابلو، به چه سبکی، چه در کدام « متعال، توسط پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه و آله( 

 دوره ای و توسط کدام هنرمند، به تصویر کشیده شده است؟
 . تابلو فرش، ابریشمی، معاصر، رسام عرب زاده1
 . تابلوی عاشورا، نقاشی نگارگری، صفویه، محمود فرشچیان2
 3تابلوی غدیر، نقاشی رنگ روغن، قاجاری، حاجی فارسی  . 

 صر انقالب اسالمی، عطوف اصل خلیلی. تابلوی هبوط آدم، پشم بافته، ع4
 

 موزه فاطمی، از چه نوعی هستند؟یافته در تاالر عبرت کاشی های نمایش  (41
 . زرین فام و ستاره ای 1
 . تک رنگ، هفت رنگ و چلیپا 2
  . قالبی، معرق  و برجسته3
 4همه موارد . 



 

 
نمایش یافته در گنجواره ، قهرمان وزنه برداری جهان«کیانوش رستمی»تاریخ اهدای مدال طالی  (41

 ، متعلق به چه سالی می باشد؟ مدل ها و نشان های ورزشی
 1   .2114       میالدی        2118. 2  میالدی 

 میالدی  2112. 4  میالدی   2111. 3
 
 
 

، برای چه مرصع با قدمت قاجاری نمایش یافته در تاالر عترت موزه فاطمی قندیل طالیِ (42
 امری وقف شده است ؟ 

 1      وقف عزدارای عاشورا    2 . وقف ترویج امور قرآنی . 
 . وقف سقایی زائران4  . وقف دهه کرامت   3
 

با دانِ موزه فاطمی، نمایش یافته در گنجینه چراغ و چراغ( قاجاری هاچلچراغ های )لوستر (43
 چه ماده ای  نور تولید می کردند؟

 1  نفت     2  . شمع . 
 . برق4  . روغن 3
 

 های خطی در حال نمایش موزه فاطمی،  به چه خطوطی کتابت شده است ؟ قرآن (44
 . خطوط کوفی1
 .خطوط ثلث محقق و ثلث ریحان 2
  . خط نسخ3
 4همه موارد  . 

استفاده شده در حرم مطهرفاطمی و نمایش یافته در تاالر عترت قدیمی ترین شمعدان  (45
 موزه فاطمی متعلق به چه دوره ای است ؟ 

 1  دوره صفوی 2  . دوره سلجوقی . 
 . دوره قاجاری4  . دوره ساسانی  3

 
 نیز همراه موزه فاطمی باشید.« میراث کریمه»از شما دعوت می شود؛ در مسابقات آتی  

 ( haramqom_museum@)نشانی شبکه های مجازی موزه فاطمی: 
 12530105241شماره تماس: 

درصدی( برای بازدید از موزه فاطمی می توانید از  81تا  51)تخیفات  جهت تهیه  بلیط مجازی
 طریق درگاه موزه فاطمی در سایت قم تیکت اقدام کنید.

 


