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مواد دندانی
 -211در ماده  Aاسترین ایجاد شده به طور ناگهانی و در ماده  Bبا گذشت زمان بعداز برداشت بار برمیگردد .ماده
 Aو  Bبه ترتیب موادی:
الف) االستیک ـ االستیک میباشند.

ب) ویسکواالستیک ـ االستیک میباشند.

ج) االستیک ـ ویسکواالستیک میباشند.

د) پالستیک ـ االستیک میباشند.

 -212بیماری ادعا میکند کهدر حین گاز گرفتن ( )biteغذای نرم ،دنچری که سال ها از آن استفاده میکرده دچار
شکستگی شده است .کدام خصویت زیر ،در این اتفاق تأثیر دارد؟
الف) سایش ()Wear

ب) خستگی ()Fatigue

ج) استحکام پرشی ()Shear strength

د) خزش ()Creep

 -213در فرآیند کستینگ در الراتوار سرد کردن فلز مذاب به آهستگی انجام میگیرد .انتظار میرود ساختار فلز
بدست آمده دارای:
الف) هستههای بیشتر و دانههای کوچکتر باشد.

ب) هستههای بیشتر و دانههای بزرگتر باشد.

ج) هستههای کمتر و دانههای کوچکتر باشد.

د) هستههای کمتر و دانههای بزرگتر باشد.

 -214در ترکیب آلیاژهای  Low goldمورد ا ستفاده در سی ستمهای فلز ـــ سرامیچ چه عنا یری برای باند به
پرسلن دخالت دارند؟
الف) نقره و پاالدیوم

ب) قلع و ایندیوم

ج) پالتینوم و قلع

د) ایندیوم و پاالدیوم
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 -215دنجر بیماری از پلیمری با  )glass transition temperature( Tg  60 Cدر ست شده ا ست .کدام گزینه
یحیح میباشد؟
الف) این پلیمر کریستالین بوده و با نقطه ذوب کمتر از  ، 60 Cدچار نرمی و انعطاف میشود.
ب) این پلیمر آمورف بوده و با نقطه ذوب کمتر از  ، 60 Cدچار نرمی و انعطاف میشود.
ج) این پلیمر آمورف بوده و در دمای کمتر از  ، 60 Cدچار نرمی و انعطاف میشود.
د) این پلیمر آمورف بوده و در دمای باالتر از  ، 60 Cدچار نرمی و انعطاف میشود.
 -216افزودن پالتینیوم و پاالدیوم در ساختار آلیاژهای نابل مثل طال موجب:
نقزه ذوب ()Melting point
الف) افزایش نقطه ذوب و دمای رکریستالیزیشن میگردد.

رکریستالیزیشن ()Recrystallization
ب) کاهش دمای ذوب و رکریستالیزیشن میگردد.

ج) افزایش دمای ذوب و کاهش دمای رکریستالیزیشن میگردد .د) کاهش دمای ذوب و افزایش دمای رکریستالیزیشن میگردد.
 -217به دلیل کدام خ صو ییات مکانیکف آمالگام در مقاطع نازک و لبه های ساپورت ن شده ،دچار شک ستگی
میشود؟
استحکام خمشی ()transverse strength

استحکام کششی ()tensile strength

استحکام فشاری ()compressive strength
الف) استحکام خمشی آن بیشتر از استحکام کششی و فشاری است.
ب) استحکام کششی آن خیلی بیشتر از استحکام فشاریاش است.
ج) استحکام فشاری آمالگام از استحکام خمشی آن کمتر ولی از استحکام کششی آن بیشتر است.
د) استحکام خمشی و کششی آن خیلی کمتر از استحکام فشاریاش است.
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 -218از کدام ماده قالبگیری اال ستومری در آب و هوای با رطوبت باال که امکان تهویه منا سب هم ندارد ،ا ستفاده
نمیشود؟
الف) سیلیون افزایشی

ب) سیلیکون تراکمی

ج) پلی سولفاید

د) پلی اتر

 -219گزینه یــحیح در خصــود ماده   – methacryloxypropyltrimethoxysilaneدر کامپوزیت دندانی را
انتخاب نمایید؟
الف)  Coupling agantو دی فانک شنال بوده و باعث ایجاد بند بین رزین و فیلر در کامپوزیت دندانی می شود و در صورت عدم
استفاده از آن ،استحکام فشاری کامپوزیت تغییری نمیکند.
ب)  Coupling agantو مونو فانک شنال بوده و باعث ایجاد بند بین رزین و فیلر در کامپوزیت دندانی می شود و در صورت عدم
استفاده از آن ،استحکام فشاری کامپوزیت کاهش مییابد.
ج)  Coupling agantو دی فانکشــنال بوده و باعث ایجاد بند بین رزین و فیلر در کامپوزیت دندانی میشــود و در صــورت عدم
استفاده از آن ،استحکام فشاری کامپوزیت کاهش مییابد.
د)  Coupling agantو مونو فانکشنال بوده و باعث بند بین رزین و فیلر در کامپوزیت دندانی نمی شود و در صورت عدم استفاده
تاثیری بر استحکام فشاری کامپوزیت ندارد.
 -220گزینه یحیح رادر خصود خواد شیمیایی  4-METAو  10-MDPانتخاب نمایید؟
الف)  4-METAو  10-MDPتمایل زیادی برای باند شیمیایی با ساختمان دندان واکسیدهای فلزی آلیاژها دارند.
ب)  4-METAتمایلی برای باند شیمیایی با ساختمان دندان ندارد ولی  10-MDPتمایل به باند شیمیایی به اک سیدهای
فلزی الیاژها دارد.
ج)  4-METAو  10-MDPهیچکدام توانایی باند شیمیایی به ساختمان دندان و اکسیدهای فلزی آلیاژها را ندارند.
د)  10-MDPتمایلی برای باند شیمیایی با ساختمان دندان ندارد ولی  4-METAتمایل به باند شیمیایی به اک سیدهای
فلزی آلیاژها دارد.
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پاسخنامه :
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 .
سواالت تقریبا هیچ ابهامی نداشته و پاسخ ها هم روشن و واضح بودند.
با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزانم.
 :211گزینه ج درست است و عین متن جزوه می باشد :فصل  2صفحه  17ذیل مبحث االستیسیتی و ویسکواالستیسیتی
 :212گزینه ب درست است و یک برداشت کامال ساده از متن کتاب و البته جزوه :فصل  2صفحه  14اولین خط
 :213گزینه د درست است و مطابق با متن جزوه  :فصل  6صفحه  53پاراگراف آخر
 :214گزینه ب درست است .بر گرفته از جمله جزوه در فصل صفحه  76ذیل بخش آلیاژ های با طالی کم خط چهار
 :215گزینه د درست است .بر گرفته از فصل  12صفحه  90از خط  5تا 11
 :216گزینه الف درست است و دقیقا از روی متن جزوه طراحی شده  :فصل  7صفحه  3پاراگراف اول.
 :217گزینه د درست است و این سوال نیز دقیقا از روی متن جزوه و کتاب قابل پاسخ گویی بوده :فصل  21صفحه  .56دو
خط آخر صفحه
 :218گزینه د درست است :فصل  19صفحه  47پاراگراف چهارم که عین متن سوال است.
 :219گزینه ج درست است :فصل  22صفحه  101خط  9تا  15که این سوال نیز دقیقا منطبق بر متن کتاب و جزوه طراحی
شده
 :220گزینه الف درست است :فصل  23صفحه  77پاراگراف آخر که کامال با متن همخوانی دارد.
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