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  انطباق درسنامه ترمیمی با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم

 

 با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم دندانپزشکی ترمیمیانطباق درسنامه 

 ا انسیزال دندان شود؟یساخته شدن کدام بافت ممکن است موجب جبران سایش سطح اکلوزال  -151

 یهلثب( عاج ثا     الف( عاج ثانویه 

 15۲د( سمان بدون سلول      ج( سمان سلول دار 

 گزینه ج صحیح است.

 جزوه درسنامه ترمیمی. 157صفحه 

 

 

 developmental white( و دندان با مینای هیپوگلیسفیه )no lesion( دندان بدون پوسیدگی )Follow-upفالوآپ ) -15۲

spot؟( به ترتیب هر چند مدت یک بار انجام می شود 

 یک سال  -الف( یک سال 

 شش ماه  -یک سال ب( 

 شش ماه -ج( شش ماه 

 سه ماه  -د( شش ماه 

 صحیح است. الفگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی.فصل آرت،  182صفحه 
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 اج و عالمت دار باید استفاده کرد؟عاز چه روشی برای تشخیص شکستگی های دندانی با درگیری  - 15۳

 الف( ترانس ایلومینیشن 

 (dye Materialsب( مواد رنگی )

 ( Cusp isolationloadingج( جداسازی و بارگذاری کاسپ )

 د( پروب کردن دقیق با سوند

 صحیح است.ج گزینه 

 .آرت، توضیحات کلی داده شده است. 3، فصل جزوه درسنامه ترمیمی 193صفحه 
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  انطباق درسنامه ترمیمی با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم

 به عنوان پیس و هم به عنوان الینر به کار برد؟ همکدام یک از مواد زیر را می توان  - 15۴

 فسفاتالف( زینک 

 اوژنولب( زینک اکساید  

 التسیلی کربوکپج 

 د( کلسیم هیدروکساید

 صحیح است.ب گزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی. 114صفحه 

 

 

 فاز طرح درمان است؟ها جزو کدام  ترمیم overhangبرداشت  - 155

 د( فاز ارزیابی مجدد  ج( فاز قطعی  ب( فاز کنترل   اورژانسالف( فاز 

 صحیح است. بگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی. 209صفحه آرت  3فصل 
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 ؟شود میکیور توصیه یک مرحله ای با کامپوزیتهای سلف  چکدام روش برای جبران عدم سازگاری باندینگ های سلف ا - 15۶

 الف( اچ جداگانه مینا 

 ( کاربرد چند الیه از باندینگ ب

 ن باند هیدروفوبیج( پوشش با رز

 باندینگدر ترکیب  فسفاتهد( استفاده از مونومرهای 

 صحیح است. جگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی. 228صفحه  1ـ5آرت جدول  5فصل 
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  انطباق درسنامه ترمیمی با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم

 

 

 

 



 

6 

 

 ؟نمی باشد صحیح  "show through"کدام عبارت درباره  - 15۷ 

 .شود این نما دیده می باشند through & throughکه  IIIالف( در حفرات کالس 

 .شود می توصیهب( برای جلوگیری از ایجاد این نما کاربرد کامپوزیت کامل  

 .ج( این حفرات باید از سطح داخل به خارج ترمیم شوند 

 .شود د( در اثر تاریکی دهان ایجاد می

 صحیح است. بگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی. 67صفحه سامیت  10فصل 
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  انطباق درسنامه ترمیمی با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم

مستقیم، کدام ماده خاصیت آنتی باکتریال مؤثری دارد اما اثری در کنترل  پجهت کنترل خونریزی در روش پوشش پال -15۸ 

 ؟خونریزی ندارد

 د( سالین  ج( سولفات آهن   ب( هیپوکلریت   الف( کلرهگزیدین 

 صحیح است. الفگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی. 116صفحه سامیت  6فصل 

 

 

 ؟کدام نوع آمالگام قبل از رسیدن به استحکام نهایی در برابر اعمال ناگهانی نیروی زیاد، مقاومت بیشتری دارد -15۹ 

  High copper unicompositionalالف(

 High copper lathe cutب( 

 Low copper admixed   ج(

  Low copper spherical د(

 صحیح است. الفگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی. 157صفحه کریگ  10فصل 
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 بیشتر از قسمت های سطحی است؟ DEJمینا، کدام خصوصیت در قسمت های نزدیک به در  -1۶0

 ( solubilityالف( انحالل پذیری ) 

 (hardnessى )تب( سخ

 ج( غلظت فلوراید 

 (densityد( دانسیته )

 صحیح است. الفگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی. 153و  150صفحه آرت  1فصل 

 

 های زیر از بقیه کمتر است؟پکدام یک از کاس casp reductionدر ترمیم آمالگام، میزان  -1۶1

 االتال مولر اول باال پستو یالف( د

 ب( باکال پرمولر دوم باال 

 ج( دیستوباکال مولر اول پایین

 ایینپد( لینگوال پرمولر اول  

 صحیح است. دگزینه 

 .توضیح داده شده است جزوه درسنامه ترمیمی 264صفحه آرت  10فصل در 
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  انطباق درسنامه ترمیمی با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم

 کدام خصوصیت در کالس آینومرهای لوتینگ رزین مدیفای باالتر از نوع کانونشنال است؟  -1۶۲

 ب( زیست سازگاری       آبالف( جذب 

 استحکام فشاری  (د      سانیشج( ضریب ک

 صحیح است. الفگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی. 52صفحه کریگ  13فصل 

 

 

 الک فیل را افزایش دهد؟پاضافه کردن کدام آغازگر می تواند عمق کیور کامبوزیت های  -1۶۳

 دونیوم یب( نمکهای      الف( کامفور کینون 

 د( ژرمانیوم       یآلن یمآج( 

 صحیح است. دگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی. 17صفحه کریگ  9فصل 
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 :بجز( دارند، left cutبر ) چپ( و right cutر )بهمه وسایل دستی زیر دو انتهای راست  -1۶۴

  Chiselب(       Hatchetالف( 

  Gingival Margin Trimmerد(      Spon( ج

 صحیح است. بگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی.و  127و  125صفحه سامیت  7فصل 

 

 



 

11 

  انطباق درسنامه ترمیمی با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم

 

 

 

 

 ؟( می کندfixاسمیر، آن را تثبیت ) وها بدون برداشتن الیهیکدام نوع از ادهز -1۶5

 Three-step etch-and-rinse الف( 

 Two-step etch-and-rinseب( 

  Two-step self-etch ج(

  One-step self-etch د(

 صحیح است. جگزینه 

 درسنامه ترمیمی.جزوه  225آرت صفحه  5فصل 
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 ؟کدام یک از عوامل بزاقی موجب رسوب باکتری ها و در نتیجه کاهش آنها در بزاق می شود -1۶۶

 ب( موسین )گلیکوپروتئین ها(      الف( لیپاز 
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  انطباق درسنامه ترمیمی با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم

 الز یمآد(       ج( لیزوزیم

 صحیح است. بگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی. 169صفحه ، 2-3آرت، جدول  2فصل 

 

 

چه صورت پین  میلیمتر بیرون باشد به ۲بیشتر از  پاییندر صورتی که طول بین عاجی پس از استقرار در دندان مولر اول  -1۶۷

 باید کوتاه شود؟ 

 پایینو با سرعت  169Lالف( با فرز شماره 

 پایینبا سرعت  245ب( با فرز شماره  
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ج( با فرز شماره  
1

4
 سرعت باال با  

 با سرعت باال 956با فرز  د(

 صحیح است. جگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی. 289صفحه آرت  10فصل 

 

 

 عمدتأ کدام نوع حالل را دارند؟  سلف اچادهزیوهای  -1۶۸ 

 های ارگانیکد( حالل  ج( آب  استونب(   الف( اتانول 

 صحیح است. جگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی. 144صفحه سامیت،  9فصل 
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  انطباق درسنامه ترمیمی با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم

 ؟برای کوچک تر دیده شدن دندان کانین باال از روبرو ریج باکال باید به چه صورتی فرم داده شود -1۶۹

 الف( به سمت دیستال 

 الیب( به سمت مز

 ج( صاف تر 

 د( برجسته تر

 صحیح است. بگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی. 299صفحه گلدشتاین،  8فصل 

 

 

 را به طرف پاالتال بچرخانیم از روبرو چگونه دیده خواهند شد؟ های سانترالاگر دیستال دندان -1۷0

 ریکتبار د(   ترج( پهن    ب( بلندتر  الف( کوتاهتر 

 صحیح است. دگزینه 

 جزوه درسنامه ترمیمی.، 297گلدشتاین، صفحه  8فصل 

 

 


