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 مواد دندانی

 

 کدام مورد، کمترین هدایت حرارتی را دارد؟ -191

 الف( عاج دندانی

 ب( مینای دندان

 ج( سمان زینک فسفات

 د( رزین آکریلی
 1-1،جدول 16درسنامه جامع ،صفحه گزینه د صحیح است .

 
 

 

موارد زیر می (، باعث کدام یک از w/pدر محصوالت گچی دندانپزشکی، افزایش نسبت آب به پودر ) -192

 شود؟

 الف( کاهش غلظت هسته های کریستالیزاسیون

 ب( افزایش حاللیت همی هیدرات

 ج( افزایش میزان کلسیم سولفات دی هیدرات
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 د( کاهش حرکت یونی
 پاراگراف اول ،ستون دوم 23صفحه  ،درسنامه جامع گزینه الف صحیح است .

 
 

 بر کدام خاصیت فلز یا آلیاژ تاثیر می گذارد؟ (dislocations)وجود نقایص نابجایی  -193

 hardnessالف( 

 ductilityب( 

 meliting pointج( 

 coringد( 
 به بعد 3-3شکل ،پاراگراف دوم  ،ستون دوم  ،26صفحه ،درسنامه جامع گزینه ب صحیح است .
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( PFMپرسلن فیوز متال )افزایش میزان کدام مورد در پرسلن های فلدسپاتیک مورد استفاده برای  -194

 باعث می شود که ضریب انبساط حرارتی سرامیک به فلز نزدیک تر شود؟

 الف( اکسیدهای فلزی

 ب( سیلیکا

 ج( لوسایت

 د( بوراکس
 مبحث پرسلن متصل به فلز –ستون دوم  -47صفحه  –درسنامه جامع گزینه ج صحیح است .
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 2ساعت در گلوتارآلدهید  10مناسب را پس از غوطه وری تنها گروه مواد قالبگیری که ثبات ابعادی  -195

 درصد اسیدی یا قلیایی نشان می دهد، کدام یک از مواد زیر می باشد؟

 polysulphideالف( 

 polyetherب( 

 agarج( 

 silicone rubberد( 
 پاراگراف پایانی  –ستون دوم  -60صفحه  –درسنامه جامع  گزینه د صحیح است .

 
 

 ترین عیب ماده قالبگیری پلی اتر از نقطه نظر کلینیکی چیست؟بزرگ  -196

 نامناسب در رطوبت کم dimensional stabilityالف( 

 ب( عدم کاربرد برای قالبگیری ایمپلنتهای دندانی

 پس از ست شدن rigidityج( 

 د( هیدروفوب بودن
 پاراگراف اول،ستون دوم ، 76صفحه -گزینه ج صحیح است ،درسنامه جامع
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 با چه هدفی انجام می شود؟ lathe- cutعملیات حرارتی هموژنیزاسیون در آمالگام -197

 zine-freeالف( حذف اکسیداسیون در آمالگام 

 ایجاد شده در حین برش residual stressesب( حذف 

 آمالگام shelf lifeج( افزایش 

 cored grainد( اصالح ساختار 
 پاراگراف آخر،ستون دوم  ،81صفحه  ،درسنامه جامع  گزینه د صحیح است .

 
 

فرایند پالیش کردن کامپوزیت ها باعث افزایش کدام خصوصیت در الیه سطحی می شود و کدام نوع از  -198

 کامپوزیت ها قابلیت پرداخت بهتری دارند؟

 میکروفیلد -hardnessالف( 

 میکروفیلد -toughnessب( 

 ماکروفیلد -ducilityج( 

 ماکروفیلد -resilienceد( 
 مبحث فنیشینگ و پالیشینگ ،پاراگراف سوم ،ستون اول ،99صفحه  ،گزینه ب صحیح است .درسنامه جامع 
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 هدف از استفاده از کاندیشنر قبل از استفاده از عامل باندینگ چیست؟ -199

 الف( حذف یا اصالح اسمیر الیر

 ب( تغییر در هیدروفیلیسیتی عاجی دندان

 ج( حذف مایع موجود در توبول های عاجی

 وز شدن هیدروکسی آپاتیتکسپد( ا
 مبحث آماده سازی عاج ، ستون دوم، 102صفحه  ،درسنامه جامع گزینه الف صحیح است .
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)هیدروکسی اتیل متاکریالت( هستند،  HEMAدر موارد اصالح شده با رزین )رزین مدیفاید( که حاوی  -200

( که در اثر جذب آب در این مواد رخ می دهد، در چه مواردی radial pressureفشار به دیواره های دندان )

 بیشتر خواهد بود؟

 کم C-factorکم، در حفرات دارای  stiffnessالف( در مواد دارای 

 زیاد factor-Cزیاد، در حفرات دارای   stiffnessب( در مواد دارای

 زیاد C-factorکم، در حفرات دارای  stiffness ج( در مواد دارای

 کم C-factorزیاد، در حفرات دارای  stiffness د( در مواد دارای
 پاراگراف آخر –ستون دوم -114صفحه گزینه ب صحیح است .

 

 

 

 


