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های روکش سرامیک ذیل دارای استحکام و زیبایی باال و هزینه متوسط نسبت به دیگر کدامیک از سیستم -1

 باشد؟ها میسیستم

   Glass – infiltrated Alumina Coreالف(

  Casting Systemب( 

  Hot – pressed Lithium Disilicate Reinforcedج( 

  Hot – pressed Leucite Reinforcedد( 

 درسنامه پارسه 131گزینه ج صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، کدام عبارت ذیل صحیح است؟یسرامیک –در انتخاب آلیاژهای فلز  -2

ترین مشکالت این ( به خزش در دماهای باال و ضریب کشسانی پایین از مهمHigh Goldبا طالی باال )الف( تمایل آلیاژهای 

 آیند.دسته از آلیاژها به شمار می

 باالست. Sag( سرامیک میزان مقاومت Firingهنگام گرمادهی ) نب( در آلیاژهای با پاالدیوم باال، به سبب خزش پایی

هنگام  Sagهایی با میزان انعطاف پذیری باال وتمایل کمتر به توان کستینگنقره، می –الدیوم ج( با استفاده از آلیاژهای پا

 دست آورد.( پرسلن بهFiringگرمادهی )

 Sagها به دارند و لذا تمایل آن ندن دارای انقباض کستینگ باال بوده، لکن دمای ذوب پاییپیمول –کروم  –د( آلیاژهای نیکل 

 باالست.

 درسنامه پارسه 124و  123صحیح است. صفحه گزینه الف 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، کدام گزینه ذیل صحیح است؟Gypsumدر روش تهیه انواع مواد  -3

شود تا ماده پالستر درجه سانتیگراد، حرارت داده می 115( باز در درجه حرارت حدود Kettleدو آبه در محفظه ) Gypsumالف( 

 کلسیم سولفات همی هیدرات حاصل شود. –آلفا 

 Stoneشود تا درجه سانتیگراد، تحت فشار حرارت داده می 125در حضور بخار و درجه حرارت  Gypsumدندانی،  Stoneب( در 

 ت حاصل شود.کلسیم سولفات همی هیدرا –بتا 

تر و تر، متراکهای کوچککلسیم سولفات همی هیدرات دارای کریستال –کلسیم سولفات همی هیدرات نسبت به بتا  –ج( آلفا 

 تر است.منظم

 شود.دندانی با استحکام باال حاصل می  Stoneدرصد، 30در محلول کلرید کلسیم  Gypsumد( با جوشاندن 

 سنامه پارسهدر 75گزینه د صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟کدام ترکیب در ماده قالبگیری آلژینات، اثر مهاری آن را بر سخت شدن گچ خنثی می -4

 الف( سولفات کلسیم

 ب( گلیکول آلی

 ج( پتاسیم زینک فلوراید

 د( خاک دیاتومه

 درسنامه پارسه 62گزینه ج صحیح است. صفحه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گذارد؟( کم و زیاد آمالگام، چه تاثیری بر خصوصیات آن میTriturationمخلوط کردن ) -5

 الف( آمالگام کم مخلوط شده استحکام کشش کم و استحکام فشاری باال دارد.

 کند. تری پیداب( آمالگام زیاد مخلوط شده ممکن است خصوصیات خوردگی ضعیف

 ( کمتری در ترمیم دارد.Voidج( آمالگام کم مخلوط شده بدلیل ماتریکس کم، حباب )

 د( آمالگام زیاد مخلوط شده به دلیل ماتریکس زیادتر استحکام کشش کم و استحکام فشاری باال دارد.

 درسنامه پارسه 45گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های ها و آکریلیک( بین کامپوزیتresilience( و ارتجاعیت )Toughnessدر مقایسه خواص مکانیکی چقرمگی ) -6

 بدون فیلر، کدام عبارت ذیل درست است؟

 های بدون فیلر بیشتر است.الف( چقرمگی آکریلیک
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 .ها بیشتر استب( چقرمگلی کامپوزیت

 های بدون فیلر بیشتر است.ج( ارتجاعیت آکریلیک

 ها بیشتر است.د( ارتجاعیت کامپوزیت

 درسنامه پارسه 14گزینه الف صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شارژ مجدد و آزادسازی یون فلوراید در کامپومرها در مقایسه با گالس آیونومرها چگونه است؟ -7

الف( مکانیسم آزادسازی یون فلوراید در کامپومرها متفاوت است، لکن طول مدت آزادسازی یون فلوراید مشابه گالس آیونومرها 

 است.

س آیونومرها است، لکن طول مدت آزادسازی یون فلوراید متفاوتی ب( میزان آزاد سازی یون فلوراید در کامپومرها مشابه گال

 دارند.

ج( مکانیسم آزادسازی یون فلوراید در کامپومرها مشابه گالس آیونومرها است، لکن در کامپومرها شارژ مجدد یون فلوراید کمتر 

 است.

رها است، لکن شارژ مجدد فلوراید در کامپومرها د( میزان و طول مدت آزادسازی یون فلوراید در کامپومرها مشابه گالس آیونوم

 کمتر است.

 درسنامه پارسه 33گزینه ج صحیح است. صفحه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟کدام گزینه، خصوصیات سمان بایوسرامیک را به درستی بیان می-8

 های با بیس رزینی است.الف( از دسته سمان

 آلومینات است. ب( حاوی کلسیم

 ج( به باندینگ جداگانه نیاز دارد.

 شود.د( به عنوان سمان موقت لوتینگ استفاده می

 درسنامه پارسه 51گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟ی بیان میهای ذیل ویژگی های استئواینتگریشن و بایواینتگریشن را به درستکدامیک از گزینه-9

 100الف( در استئواینتگریشن، فاصله بین سطح ایمپلنت و بافت استخوان را بافت استخوان را بافتی حاوی کالژن به ضخامت 

 کند.آنگستروم پر می

 ب( بایواینتگریشن در طوالنی مدت نسبت به استئواینتگریشن مزایای قابل توجهی دارد.

 دهد که در طوالنی مدت دارای ثبات واضحی خواهد بود.سرامیک، بایواینتگریشن رخ میهای فلزی با پوشش ج( درایمپلنت

 دهدد( در بایواینتگریشن، همواره میزانی از خوردگی یا تحلیل شیمیایی سطح ایمپلنت سرامیکی دخ می

 درسنامه پارسه 113گزینه د صحیح است. صفحه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در مواد دندانی پیشگیری کننده، کدام عبارت ذیل صحیح است؟-10

 ( می توانند با ایجاد ابریژن، سبب ازدیاد افزایش حساسیت دندان شوند.APF)  فسفات های اسیدی –الف ( فلوراید 

 شوند.توانند سبب به حداقل رسانده شدن اسید اچینگ ب( مواد تیکسوتروپیک دارای فلوراید کلسیم بوده م ومی

 کنند.رالیزاسیون کمک میشکل )آمورف( هستند به پدیده رمینهایی که دارای سولفات کلسیم بیج( وارنیش

 ها شود.سطوح دندان و ترمیم Stainingد( استانوس فلوراید می تواند سبب 

 درسنامه پارسه 17گزینه د صحیح است. صفحه 
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