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» . يعني هرگونه كوششي كه در جهت جلوگيري ، متوقف ساختن يا به تاخير انداختن نابودي اشياء انجام مي شود « : تعريف . 1

  مربوط به كدام گزينه است ؟

  عملكرد بخشي  -د    حفظ و حراست -ج  مدله زاسيون   -ب  بازسازي -الف 

  در بحث طبيعت ماده ، مواد را مي توان به چند گروه تقسيم كرد ؟. 2

  شش گروه -د     سه گروه  -ج  پنج گروه   -ب  دو گروه  -الف  

رطوبت هر محل كه عبارت است از نسبت مقدار رطوبت موجود در يك سانتيمتر مكعب هوا به مقدار رطوبت الزم « : تعريف .  3

  مربوط به كدام مورد است ؟» . مقدار هوا در همان درجه حرارت ، از بخار آب اشباع شود براي آن كه آن 

  رطوبت محيط   -د  هواي مرطوب -ج  رطوبت نسبي -ب  هواي خشك   -الف  

  شيوه كار مناسب دستگاه هاي تهويه در موزه ها چگونه بايد باشد ؟ .  4

  .عت اداري روشن شود فقط بعد از سا  -ب  .بايد تمام وقت كار كند   -الف  

  . فقط در زماني كه بازديد كننده زياد است روشن شود   -د  . فقط درساعات اداري روشن باشد   -ج  

  كدام يك از مواد زير نسبت به نور حساس هستند ؟.  5

  سراميك -د    پارچه و كاغذ   -ج  فلز  -ب  سنگ  -الف  

زم است كليه تششعات با طول موج كوتاهتر از چند نانومتر از بين براي برطرف كردن اشعه ي مضر فتوشيميايي نور ، ال.  6

  بروند ؟

  نانومتر  700 -د    نانومتر 800 -ج  نانومتر  500 -ب  نانومتر  600  -الف  

  يك از موارد زير جزء خطرناكترين دشمنان اشياء موزه اي متشكل از مواد آلي هستند ؟كدام . 7

  ويترين هاي غيرچوبي -ب  امواج دستگاههاي حفاظتي  -الف  

  حشرات   -د  عكاسي بدون فالش بازديد كنندگان  -ج  

كدام يك از حشرات زير عالقه اي خاص به چسبي دارند كه در صحافي كتاب ها به كار مي رود ، اين حشرات عمر طوالني دارند . 8

  و شب ها فعال ترند ؟

    )      جيرجيرك ، ملخ ( ارتپترا   -ب    مورچه سفيد   -الف  

  )اي ماهي نقره( تي سانورا  -د    سوسك حمام   -ج  

در بحث معيارهاي درماني كنترل قارچ ها ، پس از اينكه قارچ هاي خشك شده روي اشياء برداشته شد ، با كدام ماده موثر ضد . 9

  داده و بخور داد ؟قرار  ه سادگي اشياء را در اتاقك مخصوصقارچ مي توان ب

  اكسيد اتيلين   -د  الكل مقطر  -ج  كاغذ قارچ زدا  -ب  تيمول  -الف  

  در موضوع آلودگي هاي جوي ، موزه هاي مناطق ساحلي از كدام عامل آلوده كننده موجود در هوا صدمه مي بينند ؟. 10

  سولفيد هيدروژن  -د    نمك   -ج  دي اكسيد سولفور  -ب  خاك  -الف  
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  ايل ويژه اي ساخته شده كه انواع مختلف آن شامل چند نوع مي شود ؟براي خاموش كردن انواع مختلف آتش ، وس. 11

  نوع  5 -د  نوع  3  -ج  نوع 4 -ب  نوع  2  -الف  

  براي جلوگيري از نفوذ آب به اشياء و مجسمه هاي سنگي ، اين گونه آثار را بايد روي چه نوع پايه هائي قرار داد ؟. 12

  سيماني  -د  آجري -ج  چوبي  -ب  گلي   -الف  

  وند كدام راهكار مناسبي است ؟ش ر شدن اشياء نقره اي كه انبار ميبراي جلوگيري از كد. 13

  .گذاشتن در ظروف شيشه اي نشكن دهان گشاد و در كنار هم انبار شوند   -الف  

  .گذاشتن در ظروف كائوچوئي و سپس در قفسه هاي انبار قرار گيرند  -ب  

  ده شده و بعد در بسته هاي پلي تن مهر و موم شونددر دستمال كاغذي جاذب سولفور پيچي -ج  

  .بطور مستقيم در قفسه هاي انبار كه قبال رنگ آميزي شده اند قرار داده شوند  -د  

  قفسه ها و كمدها نگهداري كرد ؟        موادي را كه مثل چوب خاصيت نم پذيري دارند ، بهتر است در چه نوع از. 14

  سنگي   -د  چوبي  -ج   آلومينيومي -ب  آهني   -الف  

ا به ه دهند ، الياف تشكيل دهنده پارچه ها كه بخش مهمي از مجموعه هاي موزه هاي آسيايي را تشكيل ميدر موضوع پارچه. 15

  چند گروه اصلي تقسيم مي شوند ؟

  سه گروه  -د  پنج گروه  -ج  چهار گروه   -ب  دو گروه   -الف  

پارچه ها از حمله حشرات و قارچ ها باعث تيرگي رنگ فلز بكار رفته در بافت پارچه  استفاده از كدام حشره كش براي حفظ. 16

  شود ؟ مي

  دي سولفيد كربن  -د  پنتا كلروفنل   -ج  نفتالين  -ب  پارادي كلروبنزن  -الف  

ين عامل در بي در بسياري از نسخ خطي به نظر مي رسد كه جوهر بكار رفته به تدريج رنگ خود را از دست مي دهد ، مهمتر. 17

  رنگ شدن نوشته هاي نسخ خطي كدام است ؟

  رطوبت  -د  نور  -ج  سرما  -ب  گرما  -الف  

  پوست حيواناتي كه شكار شده اند در صورت دباغي نشدن ، بسيار زود توسط چه چيزي صدمه مي بينند ؟. 18

  باكتريها و قارچ ها -د  گرماي محيط -ج  سرماي محيط  -ب  خشكي محيط -الف  

  چرا در نقاشي هاي طوماري نمي توان آنها را به طور آويخته در انبارها نگهداري كرد ؟. 19

  وزن لوله انتهايي طومار و ايجاد رگه و تاب روي طومار   -الف  

  وزن لوله انتهايي طومار و كنده شدن آويزهاي انبار - ب  

  وزن لوله انتهايي طومار و بهم خوردگي توازن طومار  -ج  

  لوله انتهاي طومار به زمين و انتقال رطوبت  اتصال   -د  

شود  در بحث ظروف الكي ، هواي بيش از اندازه خشك به اليه ي الكي اشياء صدمه مي زند و باعث خرد و پوسته شدن آنها مي. 20

  ، رطوبت نسبي پيشنهاد شده در چنين مواردي حدود چند درصد بايد باشد ؟

  درصد 35 -د  درصد  55  -ج  درصد  20  -ب  درصد  30 -الف  
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