
 

  

 

  99رداد م -پزشکی دفترچه بانهاي تخصصی دندآزمون پذیرش دستیاري رشته 1

 
 یک از عوامل زیر وابستگی دارد؟و بر روي سطح عاج به کدامپخش شدن ادهزی توانایی-1

 الف) میزان فسفات موجود در بلورهاي آپاتیت
 هاي آپاتیتران کلسیم موجود در بلوب) میز

 ج) میزان یون هیدروکسیل در الیاف کالژن 
 د) مقدار پپتیدهاي موجود بر روي الیاف کالژن

 درسنامه پارسه 88گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داراي تأثیر یک از فاکتورها ، کدامNCCLدر نتایج تحقیقات بر روي میزان گیر ترمیم کامپوزیت در ضایعات  -2
 ) نبوده است؟significantدار (معنی

 ایی ادهزیو با کلسیم موجود در ضایعه یالف) باند شیم
 ب) نوع سیستم ادهزیو به کار رفته براي ترمیم

 ج) خشن نمودن عاج اسکلروزه موجود در ناحیه
 د) بول نمودن میناي باقی مانده در اطراف ضایعه

 مه پارسهدرسنا 97گزینه د صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ترمیمی 
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مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

هاي نانوهیبرید و میکروهیبرید، انواع نانوهیبرید داراي چه مزیتی هستند؟مپوزیتادر مقایسه بین ک -3
 ب)  افزایش ترانسلوسنسی الف) افزایش استحکام خمشی

د) افزایش استحکام فشاري  knopج) افزایش عدد سختی 
 درسنامه پارسه 179و  178و  174است. صفحات  حیب صح نهیگز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باشد؟پس از کاربرد پرایمر بر روي عاج چه عاملی داراي بیشترین تأثیر بر روي استحکام باند می -4

 ب) غلظت اولیه حالل در بطريالف) نوع حالل موجود در پرایمر 
 د) میزان حالل باقی مانده در ناحیه و غلظت اولیه آن در بطري ج) نوع حالل

با خشک کردن الیه آخر حالل، ( توضیحات در فیلم آموزشی  پارسه ،درسنامه پارسه 195 گزینه د صحیح است. صفحه
 )یابد.قدرت باند تا دو برابر افزایش می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) سریع طرفی پوسیدگی در ناحیه expansionهاي عاجی آلوده به باکتري، علت اصلی گسترش (در پوسیدگی -5

DEJ چیست؟
 توانایی رمینیرالیزاسیون عاج نسبت به مینا الف) کاهش

 انبمتالوپروتئاز میز سهاي ماتریکب) افزایش تجمع آنزیم
 هاي عاجیها در پوسیدگیج) فعالیت متابولیکی زیاد باکتري

 د) تشکیل حفره در بخش مینایی ضایعات پوسیدگی 
 درسنامه پارسه 22گزینه ب صحیح است. صفحه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یک از مواد حاوي سدیم فلوراید در کاهش پوسیدگی، تأثیر بیشتري مبتنی بر شواهد، کدامبراساس مطالعات  -6
 دارد؟

 %5ب) وارنیش    %2الف) وارنیش 
 % 2/0د) دهانشویه    % 05/0ج) دهانشویه 

 درسنامه پارسه 45گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شوند؟) پالپ محسوب میfunctionتولید عاج ثانویه و عاج ثالثیه به ترتیب جزو کدام اعمال ( -7
 nutritiveو  Sensoryالف) اعمال 
 sensoryو  formativeب) اعمال 
 formativeو  defensiveج) اعمال 
 defensiveو  formativeد) اعمال 

 گزینه د صحیح است. براساس مفاهیم پایه که در فصل اول تدریس شده است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داراي بیشترین تأثیر است؟ هاي کامپوزیتمدت پالیش ترمیمکدام عامل بر روي دوام طوالنی -8
 الف) سایز ذرات کامپوزیت

 رزینی سب) نوع ماتریک
 الیشج) نوع سیستم پ

 د) نوع فیلرهاي کامپوزیت
 درسنامه پارسه 174گزینه الف صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 شود؟باشد و به چه هدفی انجام میبه چه معنی می multiple wedgingهاي کامپوزیت خلفی در ترمیم -9
 از خونریزي لثه روي هم براي جلوگیريالف) قرار دادن دو وج روبه

 جاد کانتکت بین دندانییب) اعمال فشارهاي مکرر بر روي یک وج براي ا
 ج) قرار دادن دو وج از یک سمت براي جلوگیري از خونریزي

 د) تعویض یک وج با وج سایز بزرگتر براي ایجاد کانتکت بین دندانی
 درسنامه پارسه 226گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاي هیبرید کدام است؟هاي میکروفیل در مقایسه با کامپوزیتمزیت کامپوزیت -10
 کمتر abrasionب)    کمتر attritonالف) 

 کمتر  marginal breakdownد)    کمتر bulk fractureج) 
 درسنامه پارسه 223گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 در پوشش مستقیم پالپ چیست؟ MTAعامل اصلی موفقیت  -11
 الف) مخزن فسفات کلسیم است و توانایی آزادسازي فلوراید دارد.

 ناحیه اکسپوژر را دارد. sealingب) مخزن هیدروکسید کلسیم است و توانایی 
 حاللیت پایین دارد.ج) مخزن هیدروکسید کلسیم است و 

 د) مخزن فسفات کلسیم است و تطابق زیستی باال دارد.
 درسنامه پارسه 201گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چیست؟ cleoid-discoidکاربرد اصلی سرکلویید در کارورهاي  -12
 هاي کاسپییبب) فرم دادن ش  الف) فرم دادن شیارهاي اکلوزال

 د) فرم دادن امبراژورهاي بین دندانی هاي دندانج) فرم دادن مارجینال ریج
 درسنامه پارسه 207گزینه الف صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 کند؟چه  مزیتی ایجاد می hand instrumentافزایش قطر دسته در انواع  -13

 توان در دست گرفت.سهولت بیشتري میالف) قلم را با 
 ب) قلم از خاصیت ارگونومیک بیشتري برخوردار است.

 خورد.میقلم در حین کار در دهان کمتر لیزر ج) 
 گیرد.ها از یکدیگر با سهولت بیشتري صورت مید) تشخیص قلم

 درسنامه پارسه 205گزینه ب صحیح است. صفحه 
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي هاي زیر را در تحقیقات کارایی کلینیکی ترمیمیک از مالك) کدامADAپزشکان آمریکا (انجمن دندان -14
 داند؟می فاقد ارزشکامپوزیت 

 ترمیم interfaceب) تغییر رنگ در ناحیه   الف) حساسیت پس از ترمیم
 ترمیم د) تغییر رنگ سطح خارجی  هاج) پوسیدگی ثانویه در مارجین
 درسنامه پارسه 159گزینه د صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هدف از استفاده از کلرهگزیدین قبل از باندینگ چیست؟ -15
 الف) ضدعفونی کننده و تثبیت کننده استحکام باند عاج

 ب) ضدعفونی کننده و کاهش حساسیت پس از ترمیم
 سطحی عاج و کاهش حساسیت پس از ترمیمج) افزایش انرژي 

 د) افزایش انرژي سطحی عاج و تثبیت کننده استحکام باند
 درسنامه پارسه 94گزینه الف صحیح است. صفحه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) کدام Shadeیم رنگ (در هنگام  تولید کامپوزیت در کارخانه بیشترین اکسید فلزي مورد استفاده براي تنظ -16
 است؟

 د) اکسید روي   ج) اکسید مس  ب) اکسید آهن  الف) اکسید قلع
 کریگ 9فصل صحیح است.  بگزینه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاي نانوهیبرید و میکروهیبرید، انواع نانوفیلد داراي چه مزیتی هستند؟در مقایسه بین کامپوزیت -17
 ب) افزایش ترنسلوسنسی  افزایش استحکام خمشیالف) 

 د) افزایش استحکام فشاري  knopج) افزایش عدد سختی 
 درسنامه پارسه 179و  178و  174صفحات گزینه ب صحیح است. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باشد؟وجود میزان باالي کدام نوع پوسیدگی، نشان دهنده یک فرد با ریسک پوسیدگی باال می -18
 هاي خلفیب) سطوح بین دندانی دندان   الف) سطوح جونده

 هاي قدامید) سطوح بین دندانی دندان  ج) سطوح صاف باکال و لینگوال
 پارسه درسنامه 57 صحیح است. صفحه جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 شود؟ها میدر دندان اروژنکنند، الکل با چه مکانیسمی باعث ایجاد در افرادي که الکل مصرف می -19
 شود.الف) منجر به افزایش حاللیت مینا می

 گردد.زا میهاي پوسیدگیب) باعث افزایش فعالیت باکتري
 شود.به دهان می ج) موجب بازگشت محتویات معده

 شود.د) موجب خشکی دهان می
 پارسهدرسنامه  61 صحیح است. صفحه جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهند؟، چگونه درصد مس را افزایش میadmixدر آلیاژهاي آمالگام با مس باال از نوع  -20
 مس –الف) افزودن ذرات اسفریکال پري تکتیک نقره 

 مس  –اي پري تکتیک  نقره ب) افزودن ذرات براده
 مس –ج) افزودن ذرات اسفریکال یوتکتیک نقره 

 مس -اي یوتکتیک نقره د) افزودن ذرات براده
 پارسه درسنامه 188 صحیح است. صفحه جگزینه 

 
 
 
 
 
 

 »گیردبر روي سایت سازمان سنجش قرار میالت ؤاالزم به ذکر است مالك اصلی پاسخنامه س«

 


