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 1صفحه  
 

 آمار و روش تحقیق

 با افزایش حجم نمونه: ـ 1
 .یابدخطاي تصادفی افزایش می )الف
 .یابدخطاي تصادفی کاهش می )ب
 .یابدخطاي سیستماتیک افزایش می )ج
 .یابدخطاي سیستماتیک کاهش می )د

 افتد؟در کدام نوع مطالعات بیشتر اتفاق می »یادآوري مواجهه«خطاي سیستماتیک  ـ 2
 ايمداخله )د مقطعی )ج گروهیهم )ب شاهديـ  مورد )الف

 گیرند؟هاي متفاوت مطالعه قرار میهاي مختلف در گروهدر کدام نوع مطالعه، یک نمونه در زمان ـ 3
 Cohort الف)
 Case-series ب)
 Parallel clinical trial ج)
 Cross-over clinical trial د)

 گیري تصادفی در کدام نوع مطالعات اهمیت باالتري دارد؟نمونه ـ 4
 شاهديـ  مورد )د توصیفی )ج گروهیهم )ب کارآزمایی بالینی )الف

 شود؟زیت از کدام روش آماري استفاده میومقایسه میزان باقی ماندن (عمر) ترمیم با دو نوع کامپ براي ـ 5
 Log Rank د) Logistic Regression ج) Likelihood ب) Kaplan-Meier الف)

 رود؟کدام آزمون براي ارزیابی انطباق توزیع یک متغیر با یک توزیع نظري به کار می ـ 6
 Mc-Nemar test د) Chi Square test ج) Fisher exact test ب) Levens test الف)

 تر است؟کدامیک کوچک در یک توزیع نرمال ـ 7
 فاصله بین چارکی )الف
 طول میدان تغییرات )ب
 هاداده %95فاصله بین حدود اطمینان  )ج
 انحراف معیار )د

 شود؟چه صورتی توزیع یک متغیر کمی از حالت توزیع نرمال خارج میدر  ـ 8
 .حجم نمونه کمتر از صد باشد )الف
 .میانگین و میانه بر هم منطبق نباشند )ب
 .تر باشدانحراف معیار از میانگین بزرگ )ج
 .ها شامل اعداد منفی هم شودداده )د

 در توزیع نرمال استاندارد: ـ 9
 .ها برابر صفر استانحراف معیار داده )الف
 .ها برابر یک استمیانگین داده )ب
 .ها با انحراف معیار برابر استمیانگین داده )ج
 .ها با هم برابر هستندواریانس و انحراف معیار داده )د
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جهت مقایسه هم زمان اثر سه نوع ماده ترمیمی و دو نوع سیمان بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج  ـ 10
 باید انجام داد؟کدام آنالیز را 

 Multiple linear regression الف)
 way ANOVA-3 ب)
 way ANOVA-2 ج)
 Independent Sample t testهاي آنالیز واریانس و ترکیب آزمون )د

 کدام جمله صحیح است؟ ـ 11
 تواند دو یا چند حالته باشد.اي میمتغیر رتبه )الف
 دو حالته است. متغیر اسمی صرفاً )ب
 .اي تبدیل کردهاي کمی، آن را به متغیر اسمی یا رتبهبندي دادهمی توان با طبقه )ج
 مساوي صفر هستند.تر گرها در یک متغیر کمی گسسته الزاما بزداده )د

 تست تکمیلی براي مقایسه چندگانه پس از آزمون آنالیز واریانس یک راهه است؟ کدام گزینه، ـ 12
 Independent sample t test الف)
 Mann-Whitney U test ب)
 Mc-Nemar test ج)
 Scheffe test د)

ها بسیار زیاد و احتمال وقوع بسیار کوچک باشد، گسسته، تعداد نمونهمیکه در یک متغیر کدرصورتی  ـ 13
 شود؟ها توصیه میاستفاده از کدام توزیع داده

 نرمال )د فوق هندسی )ج پوآسون )ب ايدو جمله )الف

 کدام است؟ one way ANOVAمعادل غیر پارامتري آزمون  ـ 14
 Chi Square test الف)
 Repeated Measure ANOVA ب)
 Kruskal-Wallis test ج)
 Tukey HSD test د)

 هاي مختلف با هم برابر باشد:هاي مطالعه در گروهدر شرایطی که سطح تماس بین کامپوزیت و عاج در تمامی نمونه  ـ 15
 .کندانحراف معیار میزان نیرو و میزان استحکام باند تفاوتی نمی )الف
 .کندمیانگین میزان نیرو و میزان استحکام باند تفاوتی نمی )ب
 .کندها الزاما تفاوتی نمیحاصل از مقایسه بین گروه P value ج)
 .کندها الزاما تغییر میحاصل از مقایسه بین گروه P value د)

 اندودنتیکس

 شوند؟دیده می کمترهاي در حال استراحت در چه شرایطی ادونتوبالست ـ 16
 همراه با پایان یافتن تکامل ریشه )الف
 همراه با رویش دندان )ب
 همزمان با تولید عاج اولیه )ج
 همزمان با تولید عاج ثانویه )د



 1400سال  مواد دندانیرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 3صفحه  
 

 هاي عاج چیست؟وظیفه احتمالی پروتئوگلیکان ـ 17
 ممانعت از کلسیفیکاسیون )الف
 افزایش سرعت کلسیفیکاسیون )ب
 افزایش میزان کلسیفیکاسیون )ج
 ايافزایش میزان ماده زمینه )د

 باشد؟می Micro-openerکدامیک از خصوصیات  ـ 18
 شود.پس از ایزوالسیون توسط رابردم استفاده می )الف
 تیتانیوم است.ـ  از جنس نیکل )ب
 دهد.را میاجازه استفاده از ابزارهاي متعدد با سایزهاي مختلف  )ج
 از جنس استیل زنگ نزن قابل انعطاف است. )د

 ترین مورفولوژي اپیکال را دارد؟کدام دندان پیچیده ـ 19
 انسیزورهاي مندیبل )د پرموالرهاي ماگزیال )ج موالرهاي مندیبل )ب موالرهاي ماگزیال )الف

 شود؟بندي ورتوچی) دیده میهشت نوع کانال (براساس تقسیمها تمام در کدامیک از دندان ـ 20
 پري موالر اول ماگزیال )الف
 پري موالر دوم ماگزیال )ب
 پري موالر اول مندیبل )ج
 پري موالر دوم مندیبل )د

 مهمترین فاکتور اکولوژیک تعیین کننده ترکیب میکروبی داخل ریشه چیست؟ ـ 21
 حرارتدرجه  )الف
 pH ب)
 )interactionتعامالت باکتریایی ( )ج
 گیرنده جهت اتصال )د

 باشد؟می broad-range PCRهاي روش کدامیک از موارد زیر از محدودیت ـ 22
 باشد.هاي محدودي میقادر به شناسایی گونه )الف
 یست.) نunexpected( هاي غیرقابل انتظارقادر به شناسایی گونه )ب
 هاي مستقیم کلینیکی نیست.ها از نمونهقادر به تشخیص گونه )ج
 گیر و گران است.روشی وقت )د

 اي در کدامیک از موارد زیر بیشتر است؟شیوع بیوفیلم داخل ریشه Siqueiraطبق مطالعه  ـ 23
 نکروز پالپ )د گرانولوما )ج کیست اپیکال )ب آبسه اپیکال )الف

هاي اندوشده همراه با پریودونتیت اپیکال، هاي اولیه اندودانتیک و در دندانهاي غالب باکتري در عفونتگونه ـ 24
 ند؟ااز راست به چپ، کدام

 گرم مثبت ـ گرم مثبت و منفی )الف
 گرم مثبت و منفی ـگرم مثبت  )ب
 گرم مثبت و منفی ـگرم منفی  )ج
 گرم منفی ـگرم مثبت و منفی  )د
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 هستند؟ اعصاب حسی منشا کدامیک از مدیاتورهاي التهابی زیر ـ 25
 Substance P د) Bradykinin ج) Prostaglandins ب) Nitric oxide الف)

 هستند؟ کدامیک از شرایط سیستمیک زیر با شیوع بیشتر ضایعات پري اپیکال مرتبط ـ 26
 دیابت )الف
 سندرم شوگرن )ب
 هاي قلبی عروقیبیماري )ج
 سلـ  آنمی سیکل )د

 اولین واکنش پالپ به پوسیدگی چیست؟ ـ 27
 افزایش ترشح عاج بین توبولی )الف
 افزایش ترشح عاج داخل توبولی )ب
 هاي ایمونولوژیک هومورال پالپواکنش )ج
 ایمونولوژیک سلوالر پالپهاي واکنش )د

 ها بیشتر به کدام عامل وابسته است؟ها به دنبال استفاده از کامپوزیتحساسیت دندان ـ 28
 نوع اسیداچ )د linerعدم وجود  )ج baseعدم وجود  )ب عمق حفره )الف

 شوند؟ریوسکوالریزاسیون دندان سانترال باال استفاده میکدامیک از موارد زیر در حین درمان  ـ 29
 . درصد/2کلرهگزیدین  )الف
 درصد 5/2هیپوکلریت سدیم  )ب
 mg/ml 5/1بیوتیک با غلظت خمیر سه گانه آنتی )ج
 بیودنتین )د

 باشند؟به عنوان اسکفولد می PRPاز موارد زیر از مزایاي  کدامیک ـ 30
 مقاومت مکانیکی مناسب دارند. )الف
 دهند.ماتریکس سه بعدي فیبرینی تشکیل می )ب
 هاي بیواکتیو هستند.حاوي مولکول )ج
 دارند. temporal degradationتوانایی کنترل  )د

 

 پروتزهاي دندانی

 در تراش یک دندان کدام است؟ offsetهدف اولیه از ایجاد یک  ـ 31
 Resistance الف)
 Retention ب)
 Marginal integrity ج)
 Structural durability د)

 باشد.تر داراي ثبات......و گیر...... میدندان کوچک در دو دندان تراش خورده با طول یکسان، ـ 32
 کمترـ  کمتر )د بیشترـ  بیشتر )ج بیشترـ  کمتر )ب کمترـ  بیشتر )الف

 باشد؟یموقت م شنیبه عنوان ماده ساخت رستور التیمتاکر لیمت یپل يایاز مزا نهیکدام گز ـ 33
 یپالپ بیبدون آس د) مناسب نیتطابق مارژ ج) خوب شیمقاومت به سا ب) کم یانقباض حجم الف)
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 از مواد مورد استفاده براي رستوریشن موقت داراي محدودیت در پالیش نهایی کدامیک ـ 34
limited polishability)( باشد؟می 

 التیمتاکر لینیویپل د) کامپوزیت بیس آکریل )ج التیمتاکر لیاتیپل ب) التیمتاکر لیمتیپل الف)

اي به ترتیب توسط کدام مواد با وجود مختصري خونریزي لثه فینیشینگ الین در یک دندان تراش خورده ثبت ـ 35
 شود؟تر انجام میگیري دقیققالب
 سیلیکون تراکمیـ  پلی وینیل سایلوکسانـ  دیسولفا یپل الف)
 یتراکم کونیلیس ـ دیسولفا یپل ـ لوکسانیسا لینیو یپل ب)
 دیسولفا یپل ـ لوکسانیسا لینیو یپل ـ یتراکم کونیلیس ج)
 لوکسانیسا لینیو یلپـ  دیسولفا یپل ـ یتراکم کونیلیس د)

 ست؟ا را دارا یاستحکام پارگ نیشتریب يریگکدام ماده قالب ـ 36
 سیلیکون افزایشی )د یتراکم کونیلیس ج) دیسولفایپل ب) اتریپل الف)

 باشد؟گیري زیر رادیواپک میاز مواد قالب کدامیک ـ 37
 لوکسانیسا لینیو یپل ـ یتراکم کونیلیس الف)

 سیلیکون تراکمیـ  پلی اتر )ب
 اترپلی ـ لوکسانیسا لینیو یپل ج)
 لوکسانیسا لینیو یپلـ  دیسولفا یپل د)

باکالی و در سوراخ  داول پین..... ها،کستبراي تسهیل در خارج کردن داي پس از مانت Pindexدر سیستم  ـ 38
 شود.داول پین ..... در سوراخ لینگوالی قرار داده می

 بلندـ  بلند )د کوتاهـ  کوتاه )ج کوتاهـ  بلند )ب بلندـ  کوتاه )الف

 ست؟ا استوارت کجا اریمحل ش ـ 39
 نگوالیولیکاسپ پاالتال باال در جهت مز یباکال بیش الف)
 نگوالیستولیکاسپ باکال باال جهت د ینگوالیل بیش ب)
 نگوالیولیدر جهت مز نییپا نگوالیکاسپ ل یباکال بیش ج)
 نگوالیلستویدر جهت د نییکاسپ باکال پا ینگوالیل بیش د)

 باشد؟صحیح می Emergence profileکدام تعریف در رابطه با  ـ 40
 .یابدادامه می hight of contourلکوس لثه تا قسمتی از کانتور آگزیال که از عمق سا )الف
 .یابدتا لبه آزاد لثه ادامه می که از عمق سالکوس لثه الیاز کانتور آگز یقسمت ب)
 .باشدهدف از آن ایجاد یک پروفایل محدب می )ج
 .باشدیم مقعر لیپروفا کی جادیهدف از آن ا د)

 احتمال ایجاد کدام مشکل وجود دارد؟ اسپروفرمر به الگوي مومی حجیم باشد،که محل اتصال درصورتی ـ 41
 Shrink spot porosity الف)

 هاي ریز متعدد در سطح اکلوزالندول )ب
 سیاه و خشن شدن سطح کار )ج
 Back pressure porosity د)
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 باشد؟یم نهیکدام گز ،متال سیدر فلزات ب (Tarnish)شیعامل مقاومت در برابر تارن ـ 42
 دکرومیاکس د) کبالت ج) اکسیدقلع )ب نیکل )الف

 حاوي چه ذراتی بوده و کاربرد آن چگونه است؟ White stone ـ 43
 خارج دهانـ  اکسیدآلومینیوم )الف
 داخل دهانـ  سیلیکون کارباید )ب
 داخل دهانـ  ومینیدآلومیاکس ج)
 خارج دهانـ  کاربایدسیلیکون  )د

 چگونه است؟ Vita 3D Masterترتیب انتخاب رنگ در سیستم  ـ 44
 ولیوـ  هیوـ  کروما )د هیوـ  ولیوـ  کروما )ج هیوـ  کروماـ  ولیو )ب کروماـ  هیوـ  ولیو )الف

 باشد؟یکدام م یکیسرام يهاتینیالم يها برادندان يسازجهت آماده ی در ناحیه انسیزالانتخاب نیال نگیشینیف ـ 45
 Shoulder د) Slight chamfer ج) Heavy chamfer ب) Bevel الف)

 ؟باشدینمباندشونده  يهاکیاز سرام نهیکدام گز ـ 46
 کاتیلیسيد ومیتیل د) لوسایت )ج فلدسپاتیک )ب آلومینا )الف

 باالتر.... میلح اریهر چه قدر ع ـ 47
 شتریب یسخت د) شتریب يریپذانیجر ج) استحکام باالتر ب) نقطه ذوب کمتر الف)

... استفاده از . در نواحی که تراش نزدیک پالپ است، و هاي گالس اینومر از سمان زینک فسفات ......سمان pH ـ 48
 شود.توصیه می

 وارنیشـ  کمتر )الف
 کلسیم هیدروکسایدـ  کمتر )ب
 کلسم هیدروکسایدـ  بیشتر )ج
 وارنیشـ  بیشتر )د

چند از راست به چپ  بیبه ترت مپلنتیتوسط ا یدندانیب هیناح يجهت بازساز یو افق يعمود يحداقل فضا ـ 49
 باشد؟ دیمتر بایلیم

 6ـ  7 )د 7ـ  7 )ج 7ـ  6 )ب 5ـ  6 )الف

 باشد؟فوسا صحیح میـ  از عبارات زیر در رابطه با اکلوژن کاسپ کدامیک ـ 50
 .باشدهاي طبیعی میترین نوع اکلوژن در دندانطبیعی )الف
 .باشدهاي مقابل میهاي دندانها بر روي مارژینال ریجبرخی از تماس )ب
 .باشدتماس دندان به دو دندان می )ج
 .باشدهاي کامل دهان این نوع اکلوژن ارجح میبازسازيدر  )د

 باشد؟یها جهت کراون چند درجه مدندان يسازآماده نیاز عدم وجود اندرکات ح نانیجهت اطم پریت زانیحداقل م ـ 51
 16 )د 14 )ج 12 )ب 10 )الف

 باشد؟کدام عبارت صحیح می براي ساخت رستوریشن موقت به روش مستقیم، VLCدر صورت استفاده از رزین  ـ 52
 .شودپلیمریزاسیون کامل رستوریشن در داخل دهان و توسط الیت کیور دستی انجام می )الف
 .شودانجام می ثانیه و سپس خارج از دهان و در دستگاه10شروع پلیمریزاسیون در دهان با الیت کیور به مدت )ب
 .شودشود و تمام مراحل پلیمریزاسیون در خارج دهان انجام میشن در دهان فرم داده میرستوری )ج
 .باشدپذیر نمیدر روش مستقیم امکان VLCکاربرد  )د
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 باشد؟در کدام خط خاتمه تراش بیشتر می (enamel lip) هاي مینایی شکنندهاحتمال ایجاد لبه ـ 53
 چمفر الیت )د بول )ج شولدر )ب چمفر عمیق )الف

 باشد؟یچگونه ماز راست به چپ  بیو کروما به ترت ویافراد مسن نسبت به جوان از لحاظ ول يهادندان ـ 54
 زیادـ  زیاد )د کمـ  زیاد )ج زیادـ  کم )ب کمـ  کم )الف

 باشد؟دماهاي باالتر به ترتیب از راست به چپ به چه صورت میترتیب فازهاي زیرکونیا از دماي اتاق تا  ـ 55
 Monoclinic-Tetragonal-Cubic الف)
 Tetragonal-Monoclinic-Cubic ب)
 Cubic-Tetragonal-Monoclinic ج)
 Tetragonal-Cubic-Monoclinic د)

 

 مواد دندانی

 شود.یم دهینام.......... یشکل دائم رییمواد بدون تغ) قابل تحمل توسط Stressحداکثر تنش ( ـ 56
 Elastic limit الف)
 Proportional limit ب)
 Ultimate strength ج)
 Yield strength د)

 شود؟یم فیتوص ریز يهاتیاز کم کدامیکبا  یشکل دائم رییمقاومت مواد در برابر تغ ـ 57
 Elastic modulus الف)
 Poisson’s ratio ب)
 Ductility ج)
 Resilience د)

 شود؟یم تیمقدار کدام کم شیموجب افزا مرهایبه پل لریافزودن ف ـ 58
 Fracture toughness الف)
 Fracture strength ب)
 Elongation ج)
 Ductility د)

 شوند؟یکدام دسته محسوب م ءجز ياز نظر خواص نور ینیرز يهاتیها و کامپوزکیسرام ـ 59
 Opalescent د) Transparent ج) Translucent ب) Opaque الف)

 شدن دارد؟دیبه اکس يشتریب لیتما ریاز فلزات ز کدامیک ـ 60
 يرو د) وهیج ج) نقره ب) طال الف)

 است؟ یینها شنیدر رستور اتئیجز جادیکننده دقت ا نییتع ،فلزات يهایژگیاز و کیکدام ـ 61
 یچگال د) يخوارچکش ج) ذوب يدما ب) یکشش سطح الف)

 از نوع هگزاگونال است؟ (Unit cells) هاسل تیونی ریاز موارد ز کمیدر کدا ـ 62
 کبالت د) کلین ج) ومیتانیت ب) طال الف)
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 شود؟یاطالق م یتصادف يریگها با جهتستالیاز کر يابه مجموعه ریاز موارد ز کدامیک ـ 63
 سل تیونی )د دانه ج) تیاسفرول ب) تیدندر الف)

 صحیح است؟ یشیافزا يهاکونیلیدر خصوص س نهیگزکدام  ـ 64
 .کنندیآزاد م دروژنیگاز ه یشیافزا يهاکونیلیتمام س الف)
 .شودیمحسوب م يریگماده قالب نیا ستیکاتال ومیپاالد ب)
 است. ینییپا Flowمقدار  يدارا ج)
 دارد. يریگماده قالب نیسخت شدن ا يرو یاثر مهارکنندگ لیتریدستکش ن د)

 ؟شودینم دهید تیدر کدام نوع کامپوز کرونیم 04/0لریف زیسا ـ 65
 لدینانوف د) Flowable ج) لیبالک ف ب) لدیکروفیم الف)

 است؟ حیها صحتیکامپوز Knoop Hardnessدر خصوص  نهیکدام گز ـ 66
 است. نیبا ذرات فا تیاز کامپوز شتریب نیکروفایبا ذرات م تیکامپوز Knoop hardnessمقدار  الف)
 ها است.تیکامپوز شیمقاومت به سا يریگفاکتور در اندازه نیمهمتر ب)
 است. کرونیم 10با قطر باالتر از  يهاتیکامپوز يبرا يروش معتبر کروهاردنسیم يریگاندازه ج)
 است. کرونیم 1با قطر کمتر از  يهاتیکامپوز يبرا يروش معتبر کروهاردنسیم يریگاندازه د)

 ؟ستیچ يریگدر مواد قالب اتئیثبت جز ـ 67
 را داشته باشند. اتییبتوانند ثبت جز دیباال هم با تهیسکوزیبا و يریگمواد قالب الف)
 است. یکیو االستومرها  دییدروکلویه يریگدر مواد قالب اتئیثبت جز ب)
 انتقال دهد. پسومیرا به مواد ج يمتریلیم 02/0داشته و بتواند خط  يسازگار پسومیبا محصوالت ج دیبا يریگماده قالب ج)
 .شودیمحسوب نم يریگدر مواد قالب یفاکتور مهم اتئیثبت جز د)

 چیست؟ iPSCs( Induced pluripotent stem cells( ـ 68
 .کنندیم جادیها را ااز سلول يهستند که رده محدود adult يهاهمان سلول الف)
 هستند. یبا منشا دندان يادیبن يهاسلول ب)
 هستند. یمیمزانش يهاهمان سلول یکیولوژیسرطان ندارند و از نظر ب دیامکان تول ج)
 کنند. دایپ زیها تمابه انواع سلول توانندی م د)

 ست؟یچ التیمتا کر لیبه مت التیمتاکر لیاکت ل،یافزودن بوت لیدل ـ 69
 .کنندینشت نم یداخل دهان عاتیو به ما شوندیم زهیمریپل هانیا و زریسایبزرگ هستند و پالست ياسترها الف)
 .کنندیهم نشت نم یداخل دهان عاتیبه ما یول شوندینم زهیمریپل هانیا و زریسایکوچک هستند و پالست ياسترها ب)
 .کنندینشت م یداخل دهان عاتیو به ما شوندیم زهیمریپل هانیاو  توریویاکت بزرگ هستند و ياسترها ج)
 .کنندینشت م یداخل دهان عاتیو به ما شوندیم زهیمریپل هانیبزرگ هستند و ا يمونومرها د)

 صحیح است؟گزینه در خصوص آلژینات کدام  ـ 70
 ساعت هستند. 120تا  48هاي جدید داراي قابلیت نگهداري طوالنی مدت آلژینات الف)
 تغییر در نسبت آب به پودر نیست.متفاوت بهتر از  Setting انتخاب آلژینات با ب)
 دقیقه باقی بماند. 15براي افزایش استحکام پارگی و افزایش االستیک ریکاوري باید قالب آلژیناتی به مدت  ج)
 نقش فسفات سدیم در ترکیبات آلژینات به عنوان فعال کننده است. د)
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 ؟نیستها تحت تاثیر کدامیک از موارد زیر خواص مکانیکی گالس سرامیک ـ 71
 تفاوت در مدول االستیک بین فاز کریستالی و گالس )الف
 تفاوت در انبساط حرارتی بین فاز کریستالی و گالس )ب
 تفاوت در ویسکوزیتی بین فاز کریستالی و گالس )ج
  فاز کریستالی Volume fraction د)

 کدامیک از موارد زیر است؟ Fluormica glass ceramicهاي ساخت تکنیک ـ 72
 Hot-pressed – CAD/CAM الف)
 Cast – CAD/CAM ب)
 Hot-pressed – Cast ج)
 Cast – Sintered د)

 باشد؟انتخاب بهتري می bridges Resin-bonded کدامیک از آلیاژهاي زیر براي ساخت کوپینگ ـ 73
 High Palladium د) Ni-Cr-Mo ج) Au-Pd ب) Pd-Ag الف)

 کدام است؟ Lithium disilicate glass ceramicفاز دوم کریستالین موجود در  ـ 74
 Lithium orthophosphate الف)
 Apatite orthophosphate ب)
 Lithium monophosphate ج)
 Apatite monophosphate د)

 مربوط به کدامیک از فازها است؟ High-copper شترین تغییر رنگ سطحی آمالگام دندانیبی ـ 75
 Sn3Ag – 5Sn6Cu الف)
 Cu-Ag – 5Sn6Cu ب)
 3Hg2Ag – 5Sn6Cu ج)
 Hg8-7Sn – 5Sn6Cu د)

ها بیشترین استحکام اولیه پس از آمالگام دندانی تحت نیروي تراکمی ثابت با کدامیک از انواع پارتیکل ـ 76
Setting آورد؟دست میه را ب 

 Spherical و Lathe-cut د) Irregular ج) Lathe-cut ب) Spherical الف)

 ؟نیست درست Universal adhesive systems کدامیک از موارد زیر در مورد ـ 77
 پلیمریزه شونده است. Phosphate esterمونومر فانکشنال اصلی  الف)
 هستند. Silaneها حاوي برخی از این سیستم ب)
 باشد.می 2/3و  2/2بین  pHبیشترین کارایی با  ج)
 دوستی بیشتر باشد.بایست از غیرآبدوستی میآب خاصیت د)

 ؟هاي دندانی درست استهاي مختلف ایمپلنتدر مورد طرحکدامیک از موارد زیر  ـ 78
 در مندیبل و ماکزیال کاربرد دارد و ترکیب آن تیتانیوم یا آلیاژ تیتانیوم است. Subperiostalطرح  الف)
 است. Co-Cr-Moتنها در مندیبل کاربرد دارد و ترکیب آن  Subperiostalطرح  ب)
 ست.تنها در مندیبل کاربرد دارد و ترکیب آن تیتانیوم یا آلیاژ تیتانیوم ا Transostealطرح  ج)
 است. Co-Cr-Moدر مندیبل و ماکزیال کاربرد دارد و ترکیب آن تیتانیوم یا آلیاژ تیتانیوم یا  Endostealطرح  د)
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 ؟باشدینم حیکننده صح يریگشیدر مورد مواد پ ریاز جمالت ز کدامیک ـ 79
 کم باشد. تهیسکوزیو ،لنتیاز خواص س یکیکه  دیآیبدست م یموقع نایبه م لنتیس کی ممیاپت ژنیاده الف)
 دارد. نگیوریهنگام ک نیرز جینکیبه شر یبستگ لنتیدوام باند س ب)
 .ابدییسه گانه کاهش م نیکتون همراه با آم يتوسط د لنتیس ونیزاسیمریسرعت پل ج)
 کند.یم دایبهبود پ لنتیخواص س تیاکثر ،یدرصد وزن 40گالس به اندازه  لریبا افزودن ذرات ف د)

 ؟ستین حیصح هاپسومیدهنده ج لیکدام مورد در ارتباط با مواد تشک ـ 80
 Accelerator م،یسولفات کلس الف)
 Retarder م،یسد دیکلر ب)
 Terra alba ،Accelerator ج)
 Retarder م،یسد تراتیس د)

 باشد؟یم حیصح هاپسومیج نگیدرارتباط با انبساط ست نهیکدام گز ـ 81
 شود.یم نگیانبساط ست شیموجب افزا یکیمخلوط کردن مکان الف)
 گردد.یم نگیسبب کاهش انبساط ست W/Pدر نسبت  شیافزا ب)
 شود.یم نگیکم موجب کاهش انبساط ست يهادر غلظت میسد دیافزودن کلر ج)
 گردد.یم نگیسبب کاهش انبساط ست میسولفات پتاس %1افزودن  د)

 ؟باشدینم حیصح ulfate bondeds-Calcium يهانوستمنتیدر ارتباط با انبساط ا ریاز موارد ز کدامیک ـ 82
 دارد. کیگروسکوپیدر انبساط ه يداریمعن اثر کایلیاندازه ذرات س الف)
 کند.یم دایپ شیافزا کیگروسکوپیکند، انبساط ه دایبه استون هرچه کاهش پ کایلینسبت س ب)
 دارد. کیگروسکوپیدر انبساط ه یاثر کم دراتیه یهم میاندازه ذرات سولفات کلس ج)
 کند.یم دایکاهش پ کیگروسکوپیکند، انبساط ه دایپ شیافزا W/Pهر چه نسبت  د)

 :بجز ،همه موارد درست است ونومریگالس  باتیدر ترک ـ 83
 کند.یم تیپودر را تقو یترانسلوسن دیفلورا الف)
 مهم هست. یونیباالنس شارژ  يبرا +Ca ونیحضور  ب)
 است. کیلیآکر دیاز اس مریهموپل يآن حاو عیما ج)
 شود.یاضافه م یتیواپاسیکاهش راد يبرا يرو دیاکس د)

 :کهیدرصورت ،ابدییم شیافزا ینیرز يهاسمان یکیخواص مکان ـ 84
 Higher filler levels، Higher degree of conversion  الف)
 Lower filler levels ،Lower degree of conversion  ب)
 Lower filler levels، Higher degree of conversion  ج)
 Higher filler levels، Lower degree of conversion  د)

 است؟ زیراز عوامل  کدامیکنسبت به  ZOE ی سمانبیشترین میزان حساسیت خواص مکانیک ـ 85
 دما )الف
 فشار )ب
 کشش )ج
 زمان )د
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 پزشکی ترمیمیدندان

 باشد؟فاقد ساختار توبولی می کدامیک از انواع عاج عموماً ـ 86

 reactionary dentin الف)
 Primary dentin ب)

 Reparative dentin ج)

 Secondry dentin د)

 گردد؟نانو الیرینگ به چه مفهومی اطالق می ـ 87

 CCP_ACPرمینرالیزه شدن کالژنی که به طور ناقص توسط مواد رزینی پوشانده شده توسط  )الف

 هاهاي ایجاد شده در اثر اچ هیدروکسی آپاتیتنفوذ منومرها به درون نانو کانال )ب
 منجر به نانو لیکیج میشودتخلخل موجود در الیه هیبرید که  )ج
 با کلسیم موجود در هیدروکسی آپاتیت MDP -10 باند شیمیایی  )د

 باشد؟می  gelatinaseکدام دسته از ماتریکس متالو پروتینازها از نوع  ـ 88

 20و  9نوع  )د 8و  2نوع  )ج 20و  8نوع  )ب 9و  2نوع  )الف

 یج ارزیابی استحکام باند کدام است؟روش را ـ 89

 Micro shear الف)
 Macro shear ب)
 Micro tensile ج)
 Macro tensile د)

 باشد؟از انواع مونومرها داراي دو حلقه بنزنی می کدامیک ـ 90

 MMEP د) MET -4 ج) BIS- GMA ب) UDMA الف)

 است؟ اثربیها سازي استرس ناشی از انقباض پلیمریزاسیون کامپوزیتکدامیک در خنثی ـ 91

 بول بلند مینایی )الف
 الینرهاي گالس آینومر )ب
 (سخت) rigidالینرهاي  )ج

 قرار دادن کامپوزیت به روش الیه الیه )د

 ؟افتدنمیها اتفاق کدامیک از موارد زیر در شکست هیدرولیتیک کامپوزیت ـ 92

 تورم ماتریکس )الف
 تضعیف باند فیلر و رزین )ب
 بسته شدن گپ ناشی از انقباض پلیمریزاسیون )ج
 میزان منومرهاي کیور شده تشدید آن با افزایش )د
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 ؟شودها میکامپوزیت degree of conversion کاهشکدامیک از موارد زیر باعث  ـ 93
 کاهش میزان فیلر )الف
 میکرون 1/0سایز فیلر زیر  )ب
 میکرون 5/0سایز فیلر  )ج
 میکرون 1 سایز فیلر باالي )د

 ؟افتدنمیمس باالي حاوي روي اتفاق  کدامیک در اثر آلودگی آمالگام با ـ 94
 افزایش تخلخل )الف
 کاهش استحکام )ب
 انبساط تاخیري )ج
 (creep)افزایش خزش  )د

 ؟کنداستفاده می PRG)واکنش یافته ( کدامیک از مواد زیر از تکنولوژي گالس آینومر از پیش ـ 95
 (جیومر) Giomer الف)
 (کامپومر) Compomer ب)
 کامپوزیت آزاد کننده فلوراید )ج
 رزین مدیفاید گالس آینومر RMGI د)

 ؟است کمترري شارژ فلوراید در کدام مواد زیر از همه  ـ 96
 کامپومرها )الف
 هاکامپوزیت )ب
 رزین مدیفاید گالس آینومر )ج
 جیومرها )د

جدا نشود چه نوع شکستی نامیده  که فقط قسمتی از المینیت سرامیکی دچار شکست شده ولیدرصورتی ـ 97
 ؟شودمی

 Combined د) Static ج) Adhesive ب) Cohesive الف)

 ؟هاي فول سرامیک چقدر استحداکثر گپ مارجینال قابل قبول روکش ـ 98
 میکرون 150 )د میکرون 100 )ج میکرون 60 )ب میکرون 40 )الف

 ؟باشدها میمشابه کدام نوع از سرامیک optimal pressableمیزان سایندگی سرامیک  ـ 99
 Ips emax د) Zirconia ج) Feldespatic ب) Ips impress الف)

 ؟فینیش الین انتخابی براي طالي ریختگی کدام است ـ 100
 چمفر )د شولدر بول )ج شولدر )ب نایف اج )الف

 موفق باشید
 


