
 موسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 
 کدام یک از اجزائ کامپازیت سایلوران باعث هیدروفوب شدن آن میشود؟)کریگ(.1

 Siloxaneالف( 

   Oxiranب( 

   Epoxyج( 

 Quartz Glassesد( 
درسنامه جامع ترمیمی ، جلد اول، ستون دوم ، مبحث سیلوران های با انقباض کم، اولین  55گزینه الف صحیح است. صفحه 

 شده.پاراگراف هایالیت 

 

 

 
 

 کدام گزینه در مورد منشور های مینایی صحیح است؟)آرت(.2

جلددوم  –درسنامه جامع ترمیمی  – 13صفحه )بیشتر از ناحیه سطحی دندان می باشد (DEJالف( قطر آن در نزدیک )

 ستون اول( –

 ب( بیشترین تعداد آن در مولرهای مندیبل می باشد
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 –جلددوم  –درسنامه جامع ترمیمی  – 13صفحه )اندکی شیب آپیکالی دارندج( در قسمت سرویکال دندان های شیری 

 پاراگراف دوم (-ستون اول

 –جلددوم  –درسنامه جامع ترمیمی  – 13صفحه  )د( قسمت سر آنها به طرف انسیزال یا اکلوزال دندان قرار می گیرد

 پاراگراف اول( –ستون دوم 
 

 جواب گزینه ب  
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 در پوسیدگی دندانی،کدام محل است؟)آرت(  (Reparativeعاج ترمیمی )محل قرار گیری .3

 الف( خارجی ترین الیه پوسیدگی

 Affectedو   Infectedب( بین عاج 

 ج( دیواره خارجی پالپ چمبر

 و مینا  Infected د( بین عاج 

 
درسنامه جلد اول، ستون  21و صفحه   1-11درسنامه جامع ترمیمی ، جلد اول ، شکل  22گزینه ج صحیح است. صفحه 

 دوم، پاراگراف دوم، خط دوم

 
 

 ناخالصی فاز گاما یک در آلیاژ کم مس کدام عنصر است؟)کریگ(.4

 الف( قلع

 ب( روی

 ج( مس

 د( جیوه

 
  bold درسنامه جامع ترمیمی ، جلد اول ، ستون اول،  پاراگراف دوم از پایین، قسمت  49گزینه الف صحیح است. صفحه 

 شده متن.
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 برای بهبود کروما در ناحیه سرویکال،کاربرد چه رنگی از کامپازیت بهتر است؟)سامیت(.5

  Grayالف( 

 Blueب( 

 Ochreج( 

 Violetد( 

 
 درسنامه جامع ترمیمی ، جلد اول ، ستون دوم، پاراگراف دوم، خط دوم 71گزینه ج صحیح است. صفحه 
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یک سوم جینجیوالی دندان لترال ماگزیال،کدام کالس حفره  تهیه حفره بر روی پیت پاالتالی و همچنین.6

 ترمیمی تلقی میشود؟)به ترتیب از راست به چپ()آرت(

 5-1الف(

 5-3ب(

 3-5ج(

 5-5د(

 
درسنامه جامع ترمیمی ، جلد دوم، ستون اول،  پاراگراف دوم ،قسمت های هایالیت شده  84گزینه الف صحیح است. صفحه 

 پاراگراف چهارم از آخرستون اول  112و صفحه 
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 کلرهگزیدین چگونه در حفظ الیه هایبرید کمک میکند؟)آرت(.7

 الف( جلوگیری از عمل پروتئیناز های عاجی

 ب( اثر آنتی باکتریال در محل باند

 ج( خروج آب از الیه هایبرید و کاهش هیدرولیز

 د( کاهش اثر اسیدهای باقی مانده

 
درسنامه جامع ترمیمی ، جلد دوم ، ستون اول ، پاراگراف دوم ، خط اول و پاراگراف  30گزینه الف صحیح است. صفحه 

 سوم ، قسمت های هایالیت شده .
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 مورد بررسی قرار میگیرد؟ ADAکدام خواص آمالگام جهت تایید کیفیت توسط .8

 الف( استحکام فشاری،استحکام کششی،کریپ

 االستیکب( استحکام فشاری،استحکام کششی،مدول 

 ج( استحکام فشاری،تغییرات ابعادی،مدول االستیک

 د( استحکام فشاری،تغییرات ابعادی،کریپ

 
قسمت های  ANSI/ADAدرسنامه جامع ترمیمی ، جلد اول ، ستون دوم ، دستورالعمل  50گزینه د صحیح است . صفحه 

 هایالیت شده .
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 کدام وسیله در ایجاد شیار گیردار در حفرات کالس پنج آمالگام ارجحیت دارد؟ )آرت( .9

 (Angle former )الف( چیزل آنگل فرمر

ب( فرز روند 
1

4
 

ج( فرز 
1

2
 33 

 د( جینجیوال مارژین تریمر

 
 درسنامه جامع ترمیمی ، جلد دوم ، ستون دوم ، پاراگراف سوم از آخر  117صحیح است . صفحه  گزینه ب
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 میزان ماندگاری سیالنت در کدام دندانها بیشتر است؟ )سامیت( .10

 الف( مولر باال                

 ب( مولر پایین              

 ج( پره مولر باال                   

  د( پره مولر پایین

 
درسنامه جامع ترمیمی ، ستون دوم ، مبحث سیالنت ها و ترمیم های رزینی پیشگیرانه ،  80گزینه د صحیح است . صفحه 

 پاراگراف دوم ، قسمت های هایالیت شده

 

 

 همان سوند ........ است؟)سامیت(  pig tailسوند .11

 shephered hook 23الف( شماره 

 cow hornب( 

 17شماره  ج(

 Qowد( سوند 

 
 گزینه ب صحیح است . متاسفانه این سوال در درسنامه و سواالت مربوطه موجود نمی باشد .
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 کدام محصوالت در درمان افزایش حساسیت های عاجی موفقیت بیشتری دارند؟ ) آرت(  .12

 الف( محصوالت حاوی نیترات پتاسیم 

 ب( ترکیبات حاوی فلوراید 

 ج( محلولهای اگزاالت 

  د( ادهزیوهای با پایه رزین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افزایش فعالیت پوسیدگی ، از عوارض جانبی کدام یک از عوامل آنتی باکتریال می باشد؟ )آرت(.13

                الف( کانامایسین

 ب( اکتینوبولین                   

 ج(وانکومایسین         

 د( الکسی دین 

 
درسنامه جامع ترمیمی ، جلد اول ، ستون اول ، مبحث عوامل آنتی میکروبیال مبحث  30است . صفحه  گزینه الف صحیح

 کاناماسین ، قسمت های هایالیت شده .
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 کدام جمله در مورد آمالگام صحیح است؟ )آرت( .14

 دیده می شود.  (Bulk)الف(اغلب شکست ترمیم های آمالگام کم مس و پرمس بصورت شکست توده ای 

  ب( آمالگام پرمس تظاهر بالینی از کریپ نشان نمی دهد.

 ج( استحکام فشاری آمالگام پرمس کمتر از دندان است و آن را مستعد به شکست می کند.

 د( ضریب انبساط حرارتی خطی آمالگام نسبت به کامپازیت، اختالف بیشتری با دندان دارد.

 
 سنامه جامع ترمیمی ، جلددوم  ، ستون اول ، پاراگراف دوم در 77گزینه ب صحیح است . صفحه 
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 افزودن کدام عامل باعث بهبود خواص نوری کامپازیت می گردد؟ )کریگ( .15

 الف( گروه های فعالی کربنی 

 ب( گروه های کاتیونی 

  ج( گروه های آروماتیک

 د( گروه های بای فانکشنال

 
 جامع ترمیمی ، جلد اول ، ستون دوم ، قسمت های هایالیت شده .درسنامه  54گزینه ج صحیح است . صفحه 



 موسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 
 

 ، نیاز به آب را جهت شروع واکنش برطرف می سازد ؟ )کریگ(  ZOEکدام اسید در سمان  .16

 الف( الکتیک              

 ب( بوتیریک                

 ج( تارتاریک                  

 د( استیک

 
 درسنامه جامع ترمیمی ، جلد دوم ، ستون اول ،پاراگراف دوم ، قسمت های هایالیت شده . 43صفحه گزینه د صحیح است . 

 
 کدام گروه از ادهزیوهای سلف اچ، قادر به ایجاد رزین تگ دهانه توبولی می باشند؟)سامیت(  .17

             strongالف( 

       Intermediateب( 

                        Mildج( 

 Ultra mildد( 

 

 
 درسنامه جامع ترمیمی ، جلد دوم ، ستون دوم ،قسمت های هایالیت شده . 55گزینه الف صحیح است . صفحه 

 



 موسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 
 

درمان ایده آل برای پرفوریشن  پالپ توسط پین داخل عاجی در دندانی که پوسیدگی یا ترمیم قبلی وسیع  .18

 داشته است، چیست؟ )آرت( 

 الف( باقی ماندن پین و ترمیم آن 

  ب( درمان ریشه دندان

 ج( ترمیم و فالوآپ دندان 

 د( خروج پین و ترمیم آن 
 درسنامه جامع ترمیمی ، جلد اول ، ستون اول ، پاراگراف دوم از اخر 100گزینه ب صحیح است . صفحه 
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 صحیح است؟ )آرت(  (Abfraction)کدام گزینه در مورد نقایص ابفرکشن  .19

 الف( نمای مشابه با نقایص ناشی از ابریژن دارند.

 ب( سطح خشنی دارند.

 ج( بر اثر نیروهای سنگین اکلوژن مرکزی ایجاد می شوند. 

 .های سایشی همراه هستند facetد( اغلب با 

 
 زیرشکلدرسنامه جامع ترمیمی ، جلد اول ، ستون اول ، پاراگراف دوم  40صحیح است . صفحه  دگزینه 
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20. Bonded Base Technique  )در کدام حفرات دندانی کاربرد دارد؟ )سامیت 

              الف( کالس دو

 ب( کالس سه               

 ج( کالس چهار                     

 د( کالس پنج
 درسنامه جامع ترمیمی ، جلد اول ، ستون اول ، ابتدای صفحه تصاویر مربوطه . 83صفحه گزینه الف صحیح است . 

 

 


