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، واكنش شيميايي است در اين روش ، هيدروژن نوزاد در فعل و انفعالي كه الزاما يك« : ، تعريف در موضوع روش هاي احياء .1

، باشند فلزي مي نقش عامل احياء كننده را دارد ، ليكن براي توليد هيدوژن نوزاد از فلز روي و سود سوزآور كه در تماس با شيئي

  مربوط به كدام نوع احياء است ؟» . شود مي استفاده

  احياء خشك .ب    احياء الكتروليتيكي . الف  

  احياء مكانيكي .د    احياء الكتروشيميايي . ج  

و يك چوب كبريت ، ) درصد  1( قشرهاي آهكي روي كداميك از فلزات گزينه هاي زير را مي توان با اسيد نيتريك بسيار رقيق  .2

  قلم مويي كوچك و يا لوله شيشه اي موئين پاك نمود؟

  نقره. د    الكتروم . ج  مس . ب  طال . الف  

، پيش از انجام هر گونه عملي براي شكل بخشيدن دوباره به اشياء نقره شده كه له در موضوع تجديد شكل دادن اشياء نقره اي .3

  اي كه له و مچاله شده اند آنها را بايد تحت كدام عمليات قرار داد ؟

  عمليات شستشو و آبكشي .ب     عمليات سرمايشي .الف  

  عمليات حرارتي .د    عمليات كششي . ج  

  گذارد ؟  بر روي كاغذ سفيد كشيده شود، اثر سياهي از خود باقي مي ي كهكداميك از فلزات زير در صورت .4

  قلع نرم .د    قلع سخت  .ج  سرب . ب  قلع . الف  

، مدال ها و اري اشياء سربي كوچك نظير سكه هادر بحث نگاهداري اشياء سربي ، مشخص گرديده است كه بهترين شيوه نگاهد .5

  پوشش است ؟ نوع غيره ، قرار دادن آن ها در كدام

  اي مقوايي  پاكت هاي كاغذي يا جعبه .الف  

  پاكت هاي كاغذي با منافذ متعدد  .ب  

  هاي پلي استيرني پاكت هاي پلي تني يا جعبه. ج  

  پاكت هاي پلي تني با منافذ متعدد .د  

  زند ؟ اثير اكسيژن قرار گرفته و زنگ مي آهن در مجاورت كدام عامل، به سرعت تحت ت .6

  سرما   .د    گرما . ج  نور زياد . ب  رطوبت . الف  

سخت ترين مسائل و مشكالت را براي  ،كدام اشياء فلزي به دليل تنوع و پيچيدگي موجود در نمك هاي حاصل از خوردگي آنها .7

  كنند ؟ مرمت گر فراهم مي

  اشياء طاليي كوچك .ب    اشياء طاليي بزرگ. الف  

  اشياء آهني و فوالدي .د    اشياء نقره اي كوچك . ج  

خال هاي نازك زنگ بر روي فوالد صيقل داده شده را مي توان با نگاه داشتن فوالد به مدت چند ساعت در زير كدام نوع روغن  .8

  نرم كرد ؟

  روغن حيواني. د  روغن كنجد . ج  روغن پارافي. ب  روغن ماهي . الف  
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  شود ؟ ا و يادمان ها مشاهده مياختمان هپديده فرسودگي سنگ عموما در كدام نوع س .9

  .در ساختمان ها و يادمان هايي كه در مناطق روستايي قرار دارند .الف  

  . در ساختمان ها و يادمان هايي كه در مناطق سرد سير قرار دارند .ب  

  .در ساختمان ها و يادمان هايي كه در مناطق گرم سير قرار دارند .ج  

  .يادمان هايي كه در فضاهاي بيروني قرار دارندي عمومي و در ساختمان ها .د  

  شود ؟ نمك هاي محلول از آن ها انجام مي، با چند روش، خارج كردن ر بحث مرمت هاي حفاظتي آثار سنگيد .10

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

لول كدام يك از ، براي زدودن قشر نمك هاي نامحستموسوم ا» كاويترون « كي كه به يكي از ابزار مافوق صوت دندان پزش .11

  رود ؟ آثار زير بكار مي

  آثار سنگي .د      آثار پارچه اي ظريف . ج  آثار كاغذي تركيبي .ب  آثار كاغذي . الف  

  معلوم كرد ؟توان قديمي يا جديد بودن اثر را  يش روي تكه اي از پيكره مرمري مي، با استفاده از كدام نوع آزمادر اغلب موارد .12

  با آزمايش سنجش وزني تكه ها .الف  

  با آزمايش زير نور ماورا بنفش.ب   

  با آزمايش فرو بردن در محلول آب .ج   

  ري و فرو بردن در آب  .با آزمايش ايكس .د  

  تاثير اسيد هاي موجود در هواي محيط هاي صنعتي بر روي سنگ مرمرهاي مختلف چگونه است ؟ .13

  شود شديد آن ها مي باعث تخريب. الف  

  شود اومت آن ها در برابر سرمازدگي ميباعث مق .ب  

  شود ومت آن ها در برابر گرما زدگي ميباعث مقا .ج  

  شود مقاومت آن ها در برابر رطوبت مي باعث. د  

توان  فلز ديگر نيز ميبا جنس كدام نوع در ترميم اشياء سنگي عالوه بر فلز مس و آلياژهاي آن و نيز فلز دلتا ، از ميخ پرچ  .14

  استفاده نمود ؟

  فوالد ساده .د    فوالد زد زنگ. ج  آهن تقويت شده .ب  آهن ساده . الف  

  كردند ؟ ن به چه منظوري بسيار استفاده مي، در حالت شكل پذير آسومر، بابل و آشور، از خاك رس در .15

  براي ساخت قاب هاي ويژه .ب  براي نوشتن بر روي آن . الف  

  براي كاربرد هاي پزشكي .د  ي تهيه يادمان هاي ويژهبرا. ج  

اء گوناگون مورد ، براي ساختن اشيباشد موسوم به سنگ رست كيمريج مي، از ماده قير مانند سياه رنگي كه در كدام دوره .16

  گرفت ؟ استفاده قرار مي

  رومي ها .د    چيني ها  .ج  مصري ها  .ب  يوناني ها  .الف  
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  تنها راه مطمئن براي حفظ تمامي ريزه كاري ها و جزئيات شيئي يك سنگ رست كيمريج است ؟، كدام مورد .17

  پيوسته در محل خشك نگهداري شود  .الف  

  مرطوب نگاه داشتن پيوسته آن .ب  

  نگهداري در ظروف شيشه اي دهان گشاد .ج  

  نگهداري در ظروف مقوائي دهان گشاد.د  

ماده حاصل نرم و متخلخل بوده و اگر در وضعيت  ،ي كه پخت سفال كافي و كامل نباشدتدر بحث ظروف بدون لعاب، در صور .18

  مرطوب قراربگيرد مقاومت آن چگونه خواهد بود ؟

  فقط رطوبت زيادي را جذب خواهد كرد .الف  

  دهد يت مرطوب مقاومت آن را افزايش ميوضع .ب  

  .بسيار سست و شكننده خواهد شد .ج  

  .آيد تغيير در مقاومت آن به وجود نمي هيچ .د  

  كردند ؟ را براي چه منظوري استفاده مي»  اوستراكا« تكه سفال هاي معروف به  در مصر باستان، .19

  براي نوشتن اتفاقات روزمره .الف  

  براي برش پارچه هاي كتاني  .ب  

  براي آموزش خط به كودكان در معابد .ج  

  براي برش كاغذ پاپيروس  .د  

گاهي اوقات فشار باعث مي شود تا مينا شكاف برداشته و از زمينه فلزي جدا شود، در اين گونه موارد بهترين كار استحكام  .20

  بخشي به مينا كدام است ؟

  اي ن ناحيه آسيب ديده با نوار پارچهبست .الف  

  اتصال مجدد ناحيه آسيب ديده با لحيم كاري  .ب  

  ار پالستيكي بستن ناحيه آسيب ديده با نو .ج  

 پاشيدن الك رقيق به ناحيه آسيب ديده  .د  
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