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  ؟بگذارد ءااشيتواند چه تاثيري روي  مي) يعني كنترل دما و رطوبت محيط آن(ها  در بحث اثر محيط، كنترل شرايط محيطي موزه. 1

  جلو گيري از تخريب تدريجي اشياء  با مواد معدني  . ب  جلو گيري از تخريب تدريجي اشياء  . الف  

  تسريع در تخريب تدريجي اشياء با مواد معدني  . د  تسريع در تخريب تدريجي اشياء        . ج  

از درون خاك در شرايطي كه  اشياء چوبي ، استخواني و عاجي  كه ساختار سلولي دارند ،پس از بيرون آوردن اين گونه اشياء . 2

  ها به آزمايشگاه مخصوص چه تمهيداتي بايد بكار گرفت ؟ پر آب و خيس شده اند ، براي انتقال آن

  .سپس به آزمايشگاه منتقل گردد ،شك قرارداداشياء را بايد فورا خشك نموده و آن را در الي پنبه خ. الف  

خاص بر روي آن در محيط بسته خشك نموده و سپس به آزمايشگاه منتقل  يرا بدون انجام هرگونه عمليات ءاشيا. ب

  .نماييم مي

آزمايشگاه منتقل اشيا فورا در آب قرار گرفته و در پارچه مرطوب بسته شوند و با قراردادن در كيسه هاي پلي تن به . ج

  .گردد

  .روز به خوبي خشك و سپس به آزمايشگاه ارسال مي نماييم 15الي  10اشيا را در هواي آزاد قرار داده تا پس از گذشت . د  

در موضوع افت و خيز رطوبت در موزه ها ، چه نوع اتفاقي براي مخزن بسيار بزرگي كه طي مدت جنگ براي نگاهداري  . 3

 60ر موزه بريتانيا و موزه ويكتوريا و آلبرت اختصاص داشت و هواي داخل آن پيوسته در رطوبت نسبي ي اشيا آثا مجموعه

  درجه سانتيگراد نگاه داشته مي شد ، حادث گرديد ؟ 16درصد و دماي 

  حتي يك نمونه تخريب در آثار مالحظه نگرديد . الف  

  .                                                     حتي يك نمونه تخريب در آثار معدني مالحظه نگرديد .ب  

    .تمامي آثار آلي تخريب شدند .ج  

  .تمامي آثار آلي و معدني تخريب شدند . د  

امي مواد آلي در برابر خشكي ، در بحث هواي موزه و موضوع كمترين حد مجاز رطوبت نسبي ، با در نظر گرفتن حساسيت تم . 4

  خطر را بايد چند درصد ذكر نمود ؟  پايين ترين حد رطوبت نسبي بي

  درصد 50 . د  درصد  25 . ج  درصد  65 . ب  درصد 30 . الف  

تن و براي حفاظت از آثار هنري و تاريخي در موزه ها ، كنترل آلودگي هوا بدون در نظر گرف« :در موضوع آلودگي هوا، تعريف  . 5

  را چه كسي بيان نموده است ؟» .بررسي كافي و كامل آلوده كننده هاي جوي فايده اي نخواهد داشت

  تامسن و ورنر . د    پلندرليت  . ج  تامسن  . ب  ورنر  . الف  

  اولين گفتار در ارتباط با اثر مخرب اسيد سولفوريك بر چرم را كدام يك از افراد زير در موسسه سلطنتي لندن بيان داشت؟ . 6

  مايكل فارادي  . د    بارو  . ج  هانتر  . ب  آرل استين  . الف  
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هاي  مواد مورد استفاده در كشور ي پوست درخت بلوط ، يكي از اولين در رابطه با چرم دباغي شده با مواد گياهي ، شيره . 7

  شمالي ، براي دباغي چرم بوده است ، اين شيره ، حاوي چه ماده اي است ؟

    زاج يا زاغ  . ب    تانن يا جوهر مازو  . الف  

  سولفات آلومنيوم . د    سولفات آمونيم  . ج  

كه  در كتابخانه ها و مجموعه هاي مردم شناسي و در هر جايي كه پوست و فرآورده هاي پوستي نگهداري مي شود ، وقتي . 8

  درصد بيشتر شود ، چه مشكلي براي آن آثار به وجود مي آيد ؟  68ميزان رطوبت نسبي هوا در دماي معمولي از 

  .ي شودباعث خشك شدن سريع و تغيير فرم و شكل چرم ها م . الف  

  .مانع رشد كپك ها و تغيير رنگ چرم هاي رنگ شده مي گردد . ب  

  .باعث رشد سريع كپك ها و تغيير رنگ چرم هاي رنگ شده مي گردد . ج  

  .مانع هرگونه تغييرات تخريبي در چرم و آثار چرمي مي شود . د  

  ويژگي قارچ زداي مناسب براي چرم كدام است ؟ . 9

  .ده و باعث فساد و يا آلودگي پوست نشودماده اي فرار بو . الف  

  .ماده اي كه فقط  مانع از تغيير فرم پوست گردد . ب  

  .ماده اي غير فرار بوده و مانند پوششي روي پوست باقي بماند . ج  

  .ماده اي كه فقط مانع از خشكي نامتعارف و سفتي پوست گردد . د  

اين عمليات مي  يا چسب امولسيون براي چرمي كه نياز به مرمت داشته باشد،به كدام علت عمليات استفاده از چسب خميري و . 10

  بايست پيش از كشيدن اليه چرب كننده ي چرم بر روي آن صورت گيرد؟

  .اليه چرب و روغني سطح چرم ، عمليات مرمت را كند مي كند . الف  

  .اليه چرب و روغني سطح چرم ، عمليات خشك شدن چسب را خيلي بيشتر مي كند . ب  

  .اليه چرب و روغني سطح چرم ، در آينده به چرم آسيب مي رساند . ج  

  .اليه چرب و روغني سطح چرم ، امكان عمل به چسب نخواهد داد . د  

  زده را بيان مي دارد ؟ كدام گزينه بهترين و موثرترين روش ضد عفوني كاغذ پوست كپك . 11

  ي آفتاب  قرار دادن كاغذ پوست در مقابل اشعه . الف  

  ي بسته  استفاده از بخار تيمول در يك محفظه . ب  

  ي المپ روشنايي قرار دادن كاغذ پوست در مقابل اشعه . ج  

  هاي خانگي استفاده ي مستقيم از حشره كش . د  
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باز هم احتمال خواندن نوشته ها با عكسبرداري از شيئي در نور روز و با استفاده از شيشه ي عكاسي حساس به « : تعريف  . 12

  مربوط به خواندن چه نوع نسخه هاي آسيب ديده مي باشد؟» . رنگ آبي و يا نور ماوراي بنفش و يا مادون قرمز وجود دارد

  .نسخه ي خطي كه در اثر نور آفتاب رنگ جوهر آن از بين رفته است . الف  

  .نسخه ي خطي كه قارچ ها اليه اي بر سطح نوشتار آن ايجاد نموده اند . ب  

  .نسخه ي خطي كه بر اثر آتش سوزي سوخته و به ذغال تبديل شده است . ج  

  .استنسخه ي خطي كه در اثر رطوبت ، جوهر در جسم كاغذ جذب شده  . د  

  در مرمت وباز سازي براي از بين بردن چين وچروك هاي كاغذ چگونه عمل مي شود ؟ . 13

  .چين و چروك هاي كم كاغذ را مي توان مرطوب كرده وسپس اطوي گرم كشيد تا صاف شوند. الف  

  .چين وچروك ها را زير دستگاه پرس گذاشته وسپس به محل اوليه بر مي گردانند  . ب  

  .هاي چين وچروك دار ال يه اي از كاغذ ژاپني قرار مي دهند  روي بخش . ج  

  .از مواد تقويت كننده بي خطر جهت رفع چين وچروك كاغذ استفاده مي شود  . د  

  در بحث تميز كردن بافته هاي موزه اي جهت شستشو بهتر است بافته هاي قديمي را در چه نوع ظروفي شستشو داد ؟ . 14

  در ظروف پالستيكي بزرگ  . ب  ر و گود در ظروف عمق دا . الف  

  در ظروف كم عمق و ته صاف  . د  در ظروف شيشه اي و عمق دار  . ج  

  به طور كلي براي جلوگيري از حمله حشرات به پارچه ها چند روش معمول است ؟ . 15

  چهار روش . د  پنج روش  . ج  سه روش  . ب  دو روش  . الف  

در بحث تاب برداشتن چوب ، مهمترين عامل در حفاظت الوار خشكانيده شده ، جلوگيري از قرار گرفتن آن در معرض كدام يك  . 16

  از عوامل زير مي باشد ؟ 

  جلوگيري از قرار گرفتن آن در معرض نور محيط . الف  

  جلوگيري از قرار گرفتن آن در معرض گرما و نور محيط . ب  

  ژر گرفتن آن در معرض گرماي محيط و شوفاجلوگيري از قرا . ج  

  جلوگيري از قرار گرفتن آن درمعرض تغييرات شديد رطوبت محيطي . د  

ي حشرات سست و بي دوام شده است مي توان يا با  را كه بر اثر قارچ زدگي يا حمله) اين اثر از جنس مواد آلي(«:تعريف  . 17

جهت استحكام بخشي چه نوع مواد آلي به » اشباع كردن آن با يك ماده استحكام بخش ، تحكيم و يا به طريق مكانيكي تقويت نمود

  كار مي رود ؟ 

  كاغذ . د  پوست  . ج  پارچه  . ب  چوب  . الف  
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  در موضوع بحث مربوط به تعمير عاج، كدام چسب مناسب را مي توان با اطمينان خاطر براي مرمت اشياء عاجي توصيه نمود؟ . 18

  كائوچوي سيليكوني . ب  شيره گياه كائوچو گرم  . الف  

  سريش يا سريشم ماهي  . د    نيتروسلولزي  . ج  

  وش هاي مرمت آن به چند دسته ي كلي تقسيم مي شوند؟آسيب هاي مكانيكي و ر: در خصوص نقاشي هاي روي بوم  . 19

  دسته 4 . د  دسته  3 . ج  دسته  2 . ب  دسته  5 . الف  

  كدام گزينه در رابطه با مرمت و بازسازي رنگي نقاشي ها كاربرد دارند ؟ . 20

  .دنهميشه رنگ هاي جديد و تازه ارزش و اعتبار دار . الف  

  .اصلي را با افزودن رنگ هاي تازه پوشانيدبه هيچ وجه نبايد رنگ هاي  . ب  

  .الزم است ناحيه ي ترميم شده كمي تيره تر از نواحي مجاور باشد . ج  

  .با استفاده از رنگ هاي تازه، رنگ هاي اصلي را مي پوشانند . د  
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