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دنداني مواد  

دارد؟ را حرارتي هدايت كمترين مورد، ( كدام191  

آكريلي رزين( د                     فسفات زينك سمان( ج             دندان ميناي( ب          دنداني عاج( الف  

 

شود؟  مي زير موارد از يك كدام باعث  (w/p) 192پودر به آب نسبت افزايش دندانپزشكي، گچي محصوالت ( در  

هيدرات همي حالليت افزايش( ب                             كريستاليزاسيون هاي هسته غلظت كاهش( الف  

يوني حركت كاهش( د                                هيدرات دي سولفات كلسيم ميزان افزايش( ج  

 

گذارد؟ مي تاثير آلياژ يا فلز خاصيت كدام بر  (dislocations) 193نابجايي نقايص ( وجود  

hardness ( الف 

ductility ( ب 

meliting point ( ج 

coring ( د 

 

(PFM) 194متال فيوز پرسلن براي استفاده مورد فلدسپاتيك هاي پرسلن در مورد كدام ميزان ( افزايش  

شود؟ تر نزديك فلز به سراميك حرارتي انبساط ضريب كه شود مي باعث  

بوراكس( د                          لوسايت( ج                           سيليكا( ب                     فلزي اكسيدهاي( الف  

 

2 گلوتارآلدهيد در ساعت 10 وري غوطه از پس را مناسب ابعادي ثبات كه قالبگيري مواد گروه ( تنها195  

باشد؟ مي زير مواد از يك كدام دهد، مي نشان قليايي يا اسيدي درصد  

polyether (                                                                            ب  polysulphide ( الف 

silicone rubber (                                                                                             د  agar ( ج 
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چيست؟ كلينيكي نظر نقطه از اتر پلي قالبگيري ماده عيب ترين ( بزرگ196  

كم رطوبت در نامناسب  dimensional stability ( الف 

دنداني ايمپلنتهاي قالبگيري براي كاربرد عدم( ب  

شدن ست از پس  rigidity ( ج 

بودن هيدروفوب( د  

 

شود؟ مي انجام هدفي چه با  lathe- cut 197آمالگام در هموژنيزاسيون حرارتي ( عمليات  

zine-free آمالگام در اكسيداسيون حذف( الف  

برش حين در شده ايجاد  residual stresses حذف( ب  

افزايش( ج shelf life آمالگام  

cored grain ساختار اصالح( د  

 

نوع كدام و شود مي سطحي اليه در خصوصيت كدام افزايش باعث ها كامپوزيت كردن پاليش ( فرايند198  

دارند؟ بهتري پرداخت قابليت ها كامپوزيت از  

 الف ) hardness- ميكروفيلد

 ب ) toughness- ميكروفيلد

 ج ) ducility- ماكروفيلد

 د ) resilience- ماكروفيلد

 

چيست؟ باندينگ عامل از استفاده از قبل كانديشنر از استفاده از ( هدف199  

دندان عاجي هيدروفيليسيتي در تغيير( ب                                        الير اسمير اصالح يا حذف( الف  

آپاتيت هيدروكسي شدن اسكپوز( د                          عاجي هاي توبول در موجود مايع حذف( ج  
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متاكريالت( اتيل هيدروكسي ) HEMA 200حاوي كه( مديفايد رزين) رزين با شده اصالح موارد ( در  

در دهد، مي رخ مواد اين در آب جذب اثر در كه  (radial pressure) ،دندان هاي ديواره به فشار هستند  

بود؟ خواهد بيشتر مواردي چه  

داراي حفرات در كم، C-factor كم  stiffness داراي مواد در( الف  

داراي حفرات در زياد، C-factor زياد  stiffness داراي مواد در( ب  

داراي حفرات در كم، C-factor زياد  stiffness داراي مواد در( ج  

داراي حفرات در زياد، C-factor كم  stiffness داراي مواد در( د  
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 پاسخنامه

 د 191

 الف 192

 ب 193

 ج 194

 د 195

 ج 196

 د 197

 ب 198

 الف 199

 ب 200
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 تشریحیپاسخنامه 
 

 4:  گزينه 191سوال 

پارت اول جزوه استخراج كنيد و خوشبختانه در ميان  23جواب اين سوال رو مي تونيد به راحتي از جدول صفحه 

دارد: به همين دليل كافي  3-2اين گزينه ها گزينه درست پايين ترين هدايت حرارتي را در ميان تمام موارد جدول 

بوده كه شما به خاطر داشته باشيد پايين ترين ميزان انتقال حرارتي به رزين هاي آكريلي تعلق دارد و دانستن 

 مقادير انتقال حرارتي ساير موارد لزومي نداشته است.

 1: گزينه  192سوال 

ستينگ گچ مي  باالتر رفتن نسبت آب به پودر باعث كاهش غلظت كانون هاي هسته زايي و به همين دليل تاخير در

شود . تاخير در ستينگ گچ به معناي كاهش كاهش محتواي كلسيم سولفات دي هيدرات خواهد بود و به همين 

نيز اشتباه است. اين در حالي است كه حالليت دي هيدرات يا همي هيدرات در آب يك ميزان ثابت  3دليل گزينه 

نيز نادرست خواهد بود و در مورد گزينه چهار: افزايش  2نه دارد و با ميزان آب تغييري نمي كند و به همين دليل گز

ميزان آب باعث افزايش حركت هاي يوني مي شود . هرچند پارامتر حركت يوني در مدياي آبي بيشتر با حرارت آب 

 مورد استفاده در ارتباط است.

 استخراج كنيد... 6-3مبحث گچ  از گراف  9جواب درست رو مي تونيد از صفحه 

 2: گزينه 193سوال 

ها به ميزان وجود نقايص يا همان نابجايي هاي نقطه اي و خطي در حقيقت دليل امكان تغيير شكل فلزات و آلياژ

است. پاسخ اين  ductilityزياد پيش از بروز شكست در آنها است و اين عبارت در حقيقت تعريف علمي كلمه : 

 ت و آلياژ هاي جزوه مشاهده بفرماييد.مبحث فلزا 2سوال رو مي تونيد در جمله آخر صفحه 

 3: گزينه 194سوال 

براي نزديك شدن ضريب انبساط حرارتي پرسلن هاي فلدسپاتيك به فريم هاي فلزي مورد استفاده در رستوريشن 

محتواي سودا و پتاس را در درون اين پرسلن ها افزايش مي دهند و نتيجه اين امر جوانه زدن كريستال  PFMهاي 

سايت در درون اين انواع سراميكي است كه داراي ضريب انبساط حرارتي حتي باالتر از فلزات رايج است. بنابر هاي لو

اين آنچه باعث افزايش ضريب انبساط حرارتي اين دسته از سراميك ها مي شود در حقيقت باال رفتن محتواي 

، خط سوم مشاهده 11-11جزوه در بخش پارت اول  63لوسايت آنهاست. پاسخ اين سوال را مي توانيد در صفحه 

 بفرماييد.

 4:گزينه 195سوال 

اين رژيم ضد عفوني تقريبا شديد ترين نوع ضدعفوني به شمار مي رود مه معادل استريليزلسيون براي بيماران داراي 

يكون رابر است و تنها ماده قالب گيري كه تحت اين شرايط دچار تغيير نمي شود سيل HBV و  HIVاحتمال ابتال به 

 هستند. پاسخ اين سوال را مي توانيد در  

 3: گزينه 196سوال 
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نسبتا باالي اين مواد در زمان ست  Rigidityدر مورد ماده قالب گيري پلي اتر بزرگ ترين مشكل از ديد كلينيكي 

به طور خاص كار كردن با آنها را در زمان وجود اندركات دشوار مي كند. پاسخ اين سوال را مي توانيد  شدن است كه

 در 

 4:گزينه 197سوال 

تنها با هدف يكنواخت كردن ساختار دانه ها Homogenizingمورد استفاده عمليات حرارتي  صرف نظر از نوع آلياژ

. اين عمليات حرارتي كه بر روي شمش هاي اوليه آلياژ هاي شده به كار ميروند cored هاي  grainو حذف 

درجه سانيتگراد( اعمال مي شود  اين موضوع را هم در مبحث فلزات  400آمالگام انجام مي شود غالبا در دماي باال ) 

مراحل برش  پس از انجام Lathe cutهاي و الياژ ها هم در مبحث آمالگام مي توانيد مشاهده بفرماييد. در مورد آلياژ

و توليد براده ها براي كاهش استرس ناشي ار پروسه تراش براده ها در معرض نوع ديگري از عمليات حرارتي قرار مي 

گيرد كه هدف اصلي آن كاهش واكنش پذيري و افزايش ستينگ تايم محصول است. اين عمليات حرارتي در دماي 

 درجه سانتي گراد انجام مي شود. 100

 2نه : گزي198سوال 

ميكرو فيلد ها داراي ذرات فيلري كوچك تري در ميان دو كامپوزيتي كه در اين سوال با هم مقايسه شده اند ،

هستند و به همين دليل پس از پاليش سطح صاف و صيقلي پيدا مي كنند كه قادرند در دراز مدت آن را حفظ 

شاهده بفرماييد. بنابر اين پاسخ سوال بين گزينه پارت اول جزوه م 139نمايند. اين موضوع را مي توانيد در صفحه 

است. هاردنس يك پديده سطحي است كه به شدت تحت تاثير نوع فيلر ها  محتواي فيلري رزين  2و  1هاي 

كامپوزيت  است اما چندان از فرايند پاليش رزين كامپوزيت تاثير نمي گيرد . اين در حالي است كه در چقرمگي يا 

ر مورد مواد ترد و بريتلي مثل رزين كامپوزيت ها به شدت از ويژگي هاي سطحي ماده تاثير د toughnessهمان 

مي پذيرد. شكست در مواد بريتل ناشي از گسترش ترک در مسير يك نقص اوليه است كه اين نقايص سطحي را مي 

 توان به ميزان زيادي توسط فرايند پاليش از ميان برد.

 1: گزينه 199سوال 

جام فرايند كانديشنينگ با استفاده از تركيب هاي اسيدي گوناگون بر روي عاج و ميناي دندان تراش هدف از ان

 خورده حذف ) در سيستم هاي قديمي تر باندينگ( و يا اصالح ) در سيستم هاي باندينگ جديد تر( اسمير لير است. 

 2: گزينه 200سوال

پاييني دارد اين انبساط ناشي از جذب آب مي تواند حتي مفيد نيز تلقي شود  stiffnessداراي در مورد موادي كه 

از حد باال باشد مي  بيش stiffnessچون باعث افزايش سيل و اينتگريتي مجموعه مي شود اما در مواردي كه اين 

به وابسته بودن اين پديده به ديواره هاي تواند به اعمال فشار شديد به ديواره ها و آسيب به آنها منجر شود. با توجه 

دنداني مي توان پيشبيني كرد كه هرچه ديواره هاي در تماس بيشتر باشند تنش بيشتري ايجاد خواه شد و ديواره 

 باالتر است.  configurational factorيا  c factorهاي در تماس بيشتر به معناي 

 


