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 مواد دندانی

گردد. ماده  با گذشت زمان بعداز برداشت بار برمی   Bاسترین ایجاد شده به طور ناگهانی و در ماده    Aدر ماده  -211

A  وB  موادی:   ترتیببه 

 باشند.    ب( ویسکواالستیک ـ االستیک می باشند.  الف( االستیک ـ االستیک می

 باشند.  د( پالستیک ـ االستیک می باشند.  ج( االستیک ـ ویسکواالستیک می

کرده دچار ( غذای نرم، دنچری که سال ها از آن استفاده میbite)کهدر حین گاز گرفتن کند بیماری ادعا می -212

 شکستگی شده است. کدام خصویت زیر، در این اتفاق تأثیر دارد؟ 

  (Fatigueخستگی )ب(    (Wear( سایش )الف

 (Creepخزش )د(  (Shear strengthاستحکام پرشی )ج( 

رود ساختار فلز   گیرد. انتظار میب به آهستگی انجام می در فرآیند کستینگ در الراتوار سرد کردن فلز مذا   -213

 بدست آمده دارای:  

 تر باشد.   های بزرگهای بیشتر و دانهب( هسته                   تر باشد. های کوچکهای بیشتر و دانهالف( هسته

 تر باشد.    های بزرگهای کمتر و دانهد( هسته                       تر باشد. های کوچکهای کمتر و دانهج( هسته

ستم     Low goldهای در ترکیب آلیاژ -214 سی ستفاده در  یری برای باند به    مورد ا سرامیچ چه عنا های فلز ـــ 

 پرسلن دخالت دارند؟ 

 د( ایندیوم و پاالدیوم   ج( پالتینوم و قلع    ب( قلع و ایندیوم  الف( نقره و پاالدیوم  
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Tgدنجر بیماری از پلیمری با  -215 60 C (glass transition temperature      ست. کدام گزینه شده ا ست  ( در

 باشد؟  یحیح می

60الف( این پلیمر کریستالین بوده و با نقطه ذوب کمتر از  Cشود.  ، دچار نرمی و انعطاف می 

60ب( این پلیمر آمورف بوده و با نقطه ذوب کمتر از  Cشود.    ، دچار نرمی و انعطاف می 

60ج( این پلیمر آمورف بوده و در دمای کمتر از  Cشود.  ، دچار نرمی و انعطاف می 

60د( این پلیمر آمورف بوده و در دمای باالتر از  Cشود.   ، دچار نرمی و انعطاف می 

 االدیوم در ساختار آلیاژهای نابل مثل طال موجب: افزودن پالتینیوم و پ -216

 (Recrystallizationرکریستالیزیشن )  ( Melting pointنقزه ذوب )

  گردد.   ب( کاهش دمای ذوب و رکریستالیزیشن می         گردد. الف( افزایش نقطه ذوب و دمای رکریستالیزیشن می

 گردد.  د( کاهش دمای ذوب و افزایش دمای رکریستالیزیشن می  د. گردج( افزایش دمای ذوب و کاهش دمای رکریستالیزیشن می

ییات مکانیکف آمالگام در مقاطع نازک و لبه    -217 صو ستگی        به دلیل کدام خ شک شده، دچار  ساپورت ن های 

 شود؟  می

 (tensile strengthاستحکام کششی )               ( transverse strengthاستحکام خمشی )

 (compressive strengthاستحکام فشاری )

 الف( استحکام خمشی آن بیشتر از استحکام کششی و فشاری است. 

 اش است. ب( استحکام کششی آن خیلی بیشتر از استحکام فشاری       

 ج( استحکام فشاری آمالگام از استحکام خمشی آن کمتر ولی از استحکام کششی آن بیشتر است. 

 اش است. د( استحکام خمشی و کششی آن خیلی کمتر از استحکام فشاری
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ستفاده    از کدام ماده قالب -218 سب هم ندارد، ا ستومری در آب و هوای با رطوبت باال که امکان تهویه منا گیری اال

 ؟  شودنمی

 د( پلی اتر  ج( پلی سولفاید     ب( سیلیکون تراکمی  الف( سیلیون افزایشی

ــود ماده  گزین  -219 ــحیح در خص در کامپوزیت دندانی را      methacryloxypropyltrimethoxysilane – ه ی

 انتخاب نمایید؟  

شنال بوده و باعث ایجاد بند بین رزین و فیلر در کامپوزیت دندانی می  Coupling agantالف(  صورت عدم     و دی فانک شود و در 

   کند.  استفاده از آن، استحکام فشاری کامپوزیت تغییری نمی

شنال بوده و باعث ایجاد بند بین رزین و فیلر در کامپوزیت دندانی می  Coupling agantب(  صور   و مونو فانک ت عدم  شود و در 

  یابد.    استفاده از آن، استحکام فشاری کامپوزیت کاهش می

شــود و در صــورت عدم  و دی فانکشــنال بوده و باعث ایجاد بند بین رزین و فیلر در کامپوزیت دندانی می Coupling agantج( 

  یابد.    استفاده از آن، استحکام فشاری کامپوزیت کاهش می

شود و در صورت عدم استفاده     نال بوده و باعث بند بین رزین و فیلر در کامپوزیت دندانی نمیو مونو فانکش  Coupling agantد( 

 تاثیری بر استحکام فشاری کامپوزیت ندارد.     

 انتخاب نمایید؟   MDP-10و  META-4گزینه یحیح رادر خصود خواد شیمیایی  -220

   ند.رتمایل زیادی برای باند شیمیایی با ساختمان دندان واکسیدهای فلزی آلیاژها دا MDP-10و  META-4الف( 

ساختمان دندان ندارد ولی     META-4ب(  شیمیایی با  سیدهای      MDP-10تمایلی برای باند  شیمیایی به اک تمایل به باند 

 فلزی الیاژها دارد.  

 تمان دندان و اکسیدهای فلزی آلیاژها را ندارند.  هیچکدام توانایی باند شیمیایی به ساخ MDP-10و  META-4ج( 

ساختمان دندان ندارد ولی     MDP-10 د( شیمیایی با  سیدهای      META-4تمایلی برای باند  شیمیایی به اک تمایل به باند 

 فلزی آلیاژها دارد.  
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 اسخنامه :پ

 سالم دوستای عزیزم ...

 خسته نباشید. 

 امیدوارم امتحان رو اون جوری که انتظار داشتید داده باشید.... 

خوشبختانه مثل هر سال سواالت مواد دندانی بسیار خوب و مطابق با کتاب و البته جزوه ای که در اختیارتون بوده طرح شده 

 بود .

 هم روشن و واضح بودند. سواالت تقریبا هیچ ابهامی نداشته و پاسخ ها 

 وی موفقیت برای همه شما عزیزانم.با آرز

 حث االستیسیتی و ویسکواالستیسیتیذیل مب 17صفحه  2ست است و عین متن جزوه می باشد: فصل ر: گزینه ج د211

 اولین خط 14صفحه  2ته جزوه: فصل : گزینه ب درست است و یک برداشت کامال ساده از متن کتاب و الب212

 پاراگراف آخر 53صفحه  6وه : فصل : گزینه د درست است و مطابق با متن جز213

 خش آلیاژ های با طالی کم خط چهارذیل ب 76گزینه ب درست است. بر گرفته از جمله جزوه در فصل  صفحه : 214

 11تا  5از خط  90صفحه  12 : گزینه د درست است. بر گرفته از فصل215

 پاراگراف اول. 3صفحه  7ده : فصل : گزینه الف درست است و دقیقا از روی متن جزوه طراحی ش216

دو . 56صفحه  21فصل  : گزینه د درست است و این سوال نیز دقیقا از روی متن جزوه و کتاب قابل پاسخ گویی بوده:217

 خط آخر صفحه

 ارم که عین متن سوال است.پاراگراف چه 47صفحه  19: گزینه د درست است: فصل 218

ق بر متن کتاب و جزوه طراحی که این سوال نیز دقیقا منطب 15تا  9خط  101صفحه  22: گزینه ج درست است: فصل 219

 شده 

 پاراگراف آخر که کامال با متن همخوانی دارد. 77صفحه  23: گزینه الف درست است: فصل 220
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