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Dental material

ــوگیري از جاســتفاده از کــدام یــک هــدف-1 ل
حساسیت ساختارهاي دندانی است؟ 

TEGDMA) بومر پکام) الف
آلیفاتیک UDMA) دگلس آینومر ) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 
ــیت      ــاهش حساس ــا ک ــیس و الینره ــاربرد ب ــدف از ک ه
ساختارهاي زیـرین و جلـوگیري از مارژینـال میکـرولیکیج     

. است

کدام یک منبع رطوبت براي نرم شدن کلسیم -2
هیدروکسید زیر ترمیم است؟ 

توبول عاجی ـ ماده ترمیمی ) الف
توبول عاجی ـ میکرولیکیج ) ب
ماده ترمیمی ـ میکرولیکیج ) ج
دینگ ـ توبول عاجی بان) د

�. صحیح است) ب(گزینه 

ترتیب زینک اکساید و کلسیم فسـفات در  به-3
کدام جز دو خمیري کلسـیم هیدروکسـید قـرار    

دارند؟ 
baseو کاتالیست ـ base) الف
ـ کاتالیست base) ب
و کاتالیست baseکاتالیست ـ ) ج
ـ کاتالیست baseکاتالیست و ) د

�. صحیح است) الف(گزینه 
در کاتالیست، اکسید روي و کلسیم هیدروکسید و استئارات 

کلسیم تنگسنات، کلسیم فسفات baseدر . روي وجود دارد
. و اکسید روي وجود دارد

کدام یک در مـورد زینـک اکسـاید اوژنـول     -4
است؟ نادرست

ــف ــزایش   ) ال ــنش آن را اف ــرعت واک ــتات روي س اس
. دهدمی

. دهدرا افزایش میfracture resistanceروزین، ) ب
در صـورت افـزودن آلومینـا، قـدرت آن بـا زینــک      ) ج

. فسفات قابل مقایسه است
وزیـت،  پمریزاسیون کاملیپبراي عدم تداخل آن با ) د

. استفاده کردGIوشش پباید از 

�. صحیح است) ج(گزینه 
حتی در صورت اضافه کـردن رزیـن آکریلیـک یـا آلومینـا      

.تر استضعیفZPو GI،  نسبت به ZOEیب کتربه

اکسـاید  محدودیت کلینیکی کـاربرد زینـک  -5
اوژنول چیست؟ 

پالپاثر بر ) الف
موفقیت ) ب
استحکام فشاري ) ج
سرعت واکنش ) د
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�. صحیح است) ج(گزینه 

compressive strenght    ـ زینـک اکسـاید اوژنـول ایین پ
نوالت ژآمورف اودر و مایع، چالت پدر نتیجه واکنش . است

. شودروي ایجاد می

کدام یک در مـورد زینـک اکسـاید اوژنـول     -6
است؟ نادرست

. بیشتر استGIمیکرو لیکیج آن از ) الف
. کمتر استGIاستحکام آن از ) ب
ــانع از ) ج ــود در آن مـ ــیپروي موجـ ــیون لـ مریزاسـ

. شودوزیت میپکام
. استمقادیر اضافی آن آسان) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
. وزیت ممانعت کندپمریزاسیون کاملیپتواند از اوژنول، می

ـ چرا زینک اکساید اوژنول بـیس انتخـابی   -7 ر پ
ـ چمبـر در  پالپکردن  می دنـدان شـیري   ووتپالپ
است؟ 

اســتحکام فشــاري متوســط ـ زمــان ســتینگ    ) الــف
متوسط 

ـ زمان ستینگ متوسط پالپاثر تسکینی بر ) ب
یکی ثابـت شـده ـ اثـر تسـکینی بـر       موفقیت کلین) ج

پالپ
استحکام فشاري متوسط ـ موفقیت کلینیکی ثابت  ) د

شده 

�. صحیح است) ج(گزینه 

آکریلیک لیپکدام یک به دنبال یونیزه شدن -8
دهد؟ نمیاسید رخ 

Coiledبه linearمر از حالت لیپتبدیل زنجیره ) الف

سازي یون هیدروژن آزاد) ب
رهاسازي یون فلزي و فلوراید ) ج
Cross linkل نمکی پتولید ) د

�. صحیح است) الف(گزینه 

. شوندتبدیل میlinearبه Coiledمراز حالت لیپزنجیره 

Carvableگیري ویژگـی  کدام یک سبب شکل-9

شود؟ میGIبودن سمان 
کربوکسیالت آلومینیوم ) الف
کربوکسیالت روي ) ب
سیوم کربوکسیالت کل) ج
مالئیک اسید لیپ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
شـکل  firm gelبه دنبـال ایجـاد کربوکسـیالت کلسـیم،     

تـر از  کلسـیم سـریع  . گیرد که قابل کـارو شـدن اسـت   می
. چسبدهاي کربوکسیالت میآلومینیوم به یون

س پبه رطوبت آینومر گلس در صورت آلودگی -10
دهد؟ از ست شدن اولیه، کدام یک رخ می

تشکیل کربوکسیالت آلومینیوم ) الف
کلسیم diffusion) ب
خروج آلومینیوم ) ج
خروج فلوراید ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
اگر در این مرحله آلودگی با رطوبت رخ دهد یون آلومینیوم 

یابد در این مرحله حساسیت به رطوبت زیاد است انتشار می
. و ایزوالسیون ضروري است

ترتیب سرعت و قدرت ایجاد کراس لینـک  به-11
آکریلیـک اسـید در   لـی پکلسیم و آلومینیوم بـا  

مقایسه با هم چگونه است؟ 
کمتر ـ بیشتر ) ببیشتر ـ کمتر ) الف

کمتر ـ کمتر ) دبیشتر ـ بیشتر ) ج

�. صحیح است) الف(گزینه 
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آکریلیک اسـید بـا   لیپreactivityکدام یک -12
دهد؟ گلس را افزایش می

مالئیک اسید ) بتار تاریک اسید ) الف
روزین ) دایتاکونیک اسید ) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 

سـطح را  wettingکدام جزء گلـس آینـومر   -13
دهد؟ افزایش می

آلومینیوم ) بکربوکسیل ) الف
فلوراید ) دکلسیم ) ج

�. صحیح است) الف(گزینه 
.شودگیري باند هیدروژنی میسبب شکل

سازي فلوراید توسـط  کدام یک در مورد آزاد-14
GIاست؟ نادرست

ــف ــا ) ال ــده پب آزاد diffusion and dissolutionدی
. شودمی

. شودتوسط مینا و عاج مجاور جذب می) ب
را همراه با یـون کلسـیم شـکل    inhibition zone) ج

. دهدمی
. کندنواحی مجاور را از دمینرالیزاسیون مصون می)د

�. صحیح است) ج(گزینه 

ــد آزاد ــده و   فلورای ــاور ش ــاج مج ــا و ع ــذب مین ــده، ج ش
inhibition zoneدهدتشکیل می .

15-ADA   کدام یک را به عنوان مرز انقبـاض یـا ،
کند؟ ساعت عنوان می24انبساط در 

mm/cm20) بmm/cm10) الف
mm/cm30) دmm/cm5) ج

�. صحیح است) ب(گزینه 

کدام یک بیانگر استحکام فشـاري مطلـوب   -16
Concilآمالگام بعد از یک ساعت، بر اساس دیدگاه 

on Dental materials and devices است؟
psi11600) بpsi88) الف

MN/m220) دMN/m211600) ج

�. صحیح است) ب(گزینه 

هاي آمالگام، طرح تراش حفره، چرا در ترمیم-17
حیاتی است؟ 

استحکام فشاري کم )الف
استحکام کششی کم ) ب
expansionو contractionوجود ) ج
احتمال کروژن ) د

�. صحیح است) ب(گزینه 

را بـه درسـتی بیـان    EMA-6کدام عملکـرد  -18
کند؟ می
مریزاسیون با مولکول رزینـی  لیپکاهش انقباض ) الف

کوتاه 
افزایش عمق کیور با مولکول رزینی کوتاه ) ب
مریزاسیون بـا مولکـول رزینـی    لیپکاهش انقباض ) ج

بلند 
افزایش عمق کیور با مولکول رزینی بلند ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
21-9شکل 
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وزیـت بالـک   پماکدام یک در مورد خـواص ک -19
است؟ نادرستفیل 
. ایین استپداراي مونومرهاي با ویسکوزیته ) الف
. آلیفاتیک با هیدروکسیل استUDMAداراي ) ب
. توان قرار دادمتري میمیلی4هاي در الیه) ج
ــا اســترس) د درصــد کــاهش 70هــاي انقباضــی را ت

. دهدمی

�. صحیح است) ب(گزینه 
. فاقد هیدروکسیل است

در سـرعت سـایش   majorکدام یک فاکتور -20
شود؟ هاي خلفی محسوب میوزیتپکام
استرس انقباضی ) بporosity) الف

مدولوس االستیسیتی ) دنوع کاتالیست آمینی ) ج

�. صحیح است) الف(گزینه 

وزیتی، داراي مقدار خاصی تخلخـل و  پهاي کامهمه ترمیم
voidهستند .

توانـد مقاومـت سایشـی را در    کدام یک می-21
ها افزایش دهد؟ وزیتپمکا

رکردن ذرات فیلpacked close) الف
آلیفاتیک UDMAاستفاده از ) ب
مینایی bevelاستفاده از ) ج
incrementalانجام ترمیم با روش ) د

�. صحیح است) الف(گزینه 
. ماندبا این کار، رزین بدون فیلر کمی باقی می

مارژینال تواند مشکالت تطابق کدام یک نمی-22
وزیت را کاهش دهد؟ پهاي کامدر ترمیم

بول مینایی ) الف
اسید اچ ) ب
وزیت با فیلر کمتر پکام) ج
جدید GIکاربرد سمان ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 

. ها با فیلرهاي بیشتر نیاز استوزیتپکام

ي سیالنت هیـدروفیل  هاکدام یک از ویژگی-23
نیست؟ 

. ندارندBis-GMA) الف
. دارندAمشتقات بیس فنول ) ب
. سیل بهتري دارند) ج
. تطابق باالتري با سطح دندان دارند) د

�. صحیح است) ب(گزینه 
هسـتند و در محـیط مرطـوب    Aفاقد مشـتقات بیسـفنول   

. عملکرد مناسبی دارند

کدام نوع مـواد ترمیمـی داراي اسـتحکامی    -24
رداختـی همچـون   پهمچون ماکروفیل و قابلیـت  

میکروفیل دارند؟
نانوفیل و هیبرید ) الف
ومر پهیبرید و کام) ب
ومر و نانوفیل پکام) ج
فاید و هیبرید یگلس آینومر رزین مد) د

�. صحیح است) الف(گزینه 

کدام دالیل، سبب محدودیت کـاربرد گلـس   -25
آینومر به عنوان ماده ترمیمی در حفـرات کـالس   

شود؟ چهار می
ایین ـ مسـتعد بـودن بـه     پـ مقاومت به شکسـت ) الف

سایش 
ــه شکســت  ) ب ــمقاومــت ب ــد   پ ایین ـ اســتحکام بان

مکانیکی ضعیف 
یین اپایین ـ موفقیت کلینیکی پمقاومت سایشی ) ج
ایین ـ استحکام بانـد مکـانیکی    پموفقیت کلینیکی ) د

ضعیف 

�. صحیح است) ب(گزینه 
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است؟ نادرستومرها پکدام یک در مورد کام-26
در آنهــا، واکــنش primary setting reaction) الــف

. باز است–اسید 
تواند به عنوان ماده ترمیمی در کودکان توصیه می) ب

. شود
مریزاسیون نوري بـراي تکمیـل سـتینگ آنهـا     لیپ) ج

. ضروري است
. شوداچ کردن قبل از کاربرد آنها توصیه می) د

�. صحیح است) الف(گزینه 

دهـد ولـی واکـنش    این مواد رخ مـی باز در –واکنش اسید 
. شودستینگ اصلی محسوب نمی

ي درسـتی بـین سـمان و    کدام یک مقایسه-27
بیس گلس آینومر است؟ 

بیس <سمان : سایز ذرات ) الف
سمان >بیس : ناحیه واکنش دهنده سطحی ) ب

سمان <بیس : سرعت ست شدن ) ج
سمان >بیس : زمان کارکرد ) د

�. استصحیح) ب(گزینه 

base دهنـده  داراي سرعت ستینگ بیشتر و ناحیه واکـنش
. سطحی بیشتري نسبت به سمان است

هاي بیواکتیـو  هاي سمانکدام یک از ویژگی-28
نیست؟ 

. کندکلسیم و فلوراید آزاد می) الف
. یکس رزینی داردرذرات گلس وارد شده به مات) ب
رکونیـا  رسلن و زیپبراي چسباندن کراون استیل و ) ج

. شودتوصیه می
. داراي زمان کارکرد کوتاه هستند) د

�. صحیح است) د(گزینه 

. زمان کارکرد آنها طوالنی است

* * *
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ــی -29 ــک از ویژگ ــدام ی ــاي  ک ــاي زیرکونی ه
نیست؟یتیک لمونو
. استحکام خمشی و فشاري بسیار باالیی دارد) الف
. اي بسیار مطلوب استهاي لثهبراي بافت) ب
هـاي طبیعـی مقابـل آنهـا سـایش کمتـري       دندان) ج

. رسلن دارندپهاي طبیعی مقابل نسبت به دندان
ــی) د ــیه م ــا توص ــود ب ــومر  RMGIش ــس آین ــا گل ی

. کانونشنال سمان شوند

�. صحیح است) د(گزینه 
. شوندیا سمان بیواکتیوسمان میRMGIبا 

ي زیــر در مــورد هــاکــدام یــک از مقایســه-30
است؟ نادرستها هاي سمانویژگی

GI < ZOE: زمان کارکرد) الف

ZOE < GI: استحکام فشاري) ب

>GIبیواکتیو : استحکام باند به عاج) ج

بیواکتیو ZOE >: ی پالپاسخ پ) د

�. صحیح است) د(گزینه 
ZOE ی پالپاسخ پ. ی ندارندپالپاسخ پو بیواکتیوهاGI  کـم
) 21-2جدول . (است

ـ ساله درمـان  همکاريدر کودکی -31 وترمی پالپ
ایین انجام شده است همکـاري کـودك   پEدندان 

در . را سمان کنـیم SSCخواهیم کاهش یافته و می
کنید؟ این شرایط کدام سمان را بیشتر توصیه می

بیواکتیو) بGI) الف
کربکسیالت لیپ) دZOE) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 
نی اسـتفاده  کاري دارد، باید از سماموقتی کودك مشکل ه

)21-2جدول . (شود که حذف مقادیر اضافی آن آسان باشد



22فصل 
Restorative dentistry

کدام یک در مورد کـاربرد وسـایل دسـتی در    -1
هاي شیري درست است؟ تراش دندان

کاربرد این وسایل حـداقل اسـت و یکـی از آنهـا     ) الف
. استfinalوسیدگی پبرداشت 

رکاربرد هستند و یکی از آنهـا حـذف   پاین وسایل ) ب
. آمالگام قدیمی است

کاربرد ایـن وسـایل حـداقل اسـت و یکـی از آنهـا       ) ج
. مالگام قدیمی استحذف آ

رکاربرد هستند و یکی از آنها برداشـت  پاین وسایل ) د
. استfinalوسیدگی پ

�. صحیح است) الف(گزینه 

هاي قطعی استفاده از کدام یک از اندیکاسیون-2
water coolant حین استفاده از توربین است؟

وسیدگی پحذف آمالگام قدیمی ـ برداشت نهایی ) الف
وسیدگی ـ استفاده از فرز کارباید پبرداشت نهایی ) ب
استفاده از فرز الماسی ـ حذف آمالگام قدیمی ) ج
استفاده از فرز کارباید و الماسی ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 

جهت جلوگیري از تولید حـرارت زیـاد حـین    -3
تراش، از کدام نوع تراش براي تراش باید استفاده 

کرد؟ 
ـ  هاي چند ثانیهع ـ وقفه تراش منقط) الف spoonاي 

like stroke
هـاي  ـ وقفـه brushing strokeتـراش منقطـع ـ    ) ب

اي چندثانیه
ـ  ) ج هـاي  ـ وقفـه passive sleeve likeتراش منقطع 

اي چندثانیه
ـ  هاي یک ثانیـه تراش منقطع ـ وقفه ) د pushingاي 

stroke

�. صحیح است) ب(گزینه 

نادرسـت کدام یک در مـورد کـاربرد رابـردم    -4
است؟ 

ــف ــبب   ) ال ــان س ــیاري از کودک ــدن relaxدر بس ش
. شودمی

. شودکاربرد آن سبب کاهش زمان کار می) ب
. ضخامت متوسط براي کودکان بهترین است) ج
. در مندیبل قابل اعتماد استslitنوع ) د

�. صحیح است) د(گزینه 

، کنترل رطوبت خیلی قابـل  slit likeدر روش ایزوالسیون 
بـراي  . هـا نیسـت  هیچ الستیکی بین دنـدان . اعتماد نیست

. ایزوالسیون در ماگزیال کافی است
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ــت -5 ــدام روش برداش ــیدگی از پدر ک -fineوس

focused nozzleشود؟ استفاده می
لیزر ) بpapa carie) الف

cariesolv) دair abrasion) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 
ــن روش از ذرات  ــید  27-50در ای ــالص اکس ــی خ میکرون

. شوداستفاده میpsi120-40آلومینیوم، با فشار 

نیست؟ air abrasionهاي کدام یک از ویژگی-6
فاقد صدا ویبره ) الف
حسی نیاز به حداقل بی) ب
کردن سطح دندان roughیا abrade) ج
وزیتی پهاي کاممناسب در ترمیم) د

�. صحیح است) ب(گزینه 
. این روش بسیار سریع است. حسی ندارداغلب نیاز به بی

کــدام یــک در مــورد کــاربرد وســایل بــراي -7
نیست؟ زشکی ترمیمی صحیح پدندان
یس کند و تنـد مشـابه هـم    پنوع استفاده از هند) الف

. استlight brushingبوده و 
ترین وسیله برداشـت  یس با سرعت کم شایعپهند) ب

. وسیدگی استپ
یس پ، نیاز به اسـتفاده از هنـد  air abrasionلیزر و ) ج

. کندرا حذف نمی
، دنـدان را  air barasionاستفاده از لیزر، بـرخالف  ) د

. کندوزیتی میپهاي کاممهیاي ترمیم

�. صحیح است) د(گزینه 
. اندهاي ادهزیو مناسبهر دو روش براي ترمیم

ـ کدام ویژگـی بـراي تکنیـک   -8 اي ترمیمـی  ه
نیست؟ انسیزورهاي شیري صحیح 

: است و سـایش خـوبی دارد  retentiveبه شدت ) الف
SSC

: اسـت و زیبـایی خـوبی دارد   retentiveبه شـدت  ) ب
open face ssc

مانـده  شود و نیاز به ساختار باقیمیchipندرت به) ج
زیرکونیا : دندانی کافی دارد

SSC: گیـرد مـی زیبایی آن تحت تأثیر زمـان قـرار   ) د
رونیر پ

�. صحیح است) د(گزینه 
ها در ابتدا خوب است ولی بـه مـرور   کراونپزیبایی استری

. دهدزمان تغییر رنگ می

هاي آلترناتیو کدام ویژگی در رابردم و سیستم-9
وجود دارد اما در رابردم برتر است؟ 

کنار زدن بافت لثه ) الف
یراسیون پحفاظت از آس) ب
کاهش صحبت کردن ) ج
کاهش ایروسول ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
22-1جدول 
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است؟ tear dropکدام یک به شکل -10
CARتراش در ) الف

مندیبل Eیت باکال پتراش ) ب
ماگزیال Eاالتال پیت پتراش ) ج
تراش در ناحیه ابلیک ریج ) د

�. صحیح است) ب(گزینه 

بـراي  leinfelderکدام یک در مـورد توصـیه   -11
وزیت کالس دو مولر شیري صحیح پهاي کامترمیم
است؟ 

. هاستوسیدگیپتراش فقط محدود به ) الف
. تراش باید گسترش اکلوزالی داشته باشد) ب
گسترش باکس به نواحی خود تمیزشـونده الزامـی   ) ج

. است
کننـده  توانـد کمـک  مـی lockکوچک و dove-tail) د

. درگیر باشد

�. صحیح است) الف(گزینه 

گسـترش بـاکس بـه نـواحی     . گسترش اکلوزالی نیاز نیست
شونده، سبب افزایش اسـتعداد تـرمیم بـه سـایش     خودتمیز

. شود و ضرورتی نداردمی

12-bevelــارژین ــورفیس در  در م ــاي کاووس ه
شـیري از چـه طریـق    IIهاي ادهزیو کالس ترمیم

شود؟ سبب افزایش گیر می
یک ریسماتپحذف میناي ) الف
contraction gapکاهش ) ب

ریسماتیک پحذف میناي آ) ج
tight marginal fitایجاد ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 

ریسـماتیک بـابول کـردن، مسـیر لیکــیج     پحـذف مینـاي آ  
کنـد و اسـتحکام بانـد را افـزایش     را مسدود مـی هاباکتري

. این مینا ممکن است اچ نشود. دهدمی

توان در کلیـه کارهـاي   کدام ماتریکس را می-13
زشکی ترمیمی در کودکان به کار برد؟ پدندان
sectional) الف

brass straight narrow T band) ب

تافل مایر ) ج
Stainless steel T band) د

�. صحیح است) ب(گزینه 

بـه دنبـال   macro roughenedایجاد سـطح  -14
وسـیدگی حاصـل   پکاربرد کدام تکنیـک حـذف   

شود؟ می
لیزر erbium YAG) الف
Carie Solve) ب

light brushing stroke) ج

papa carie) د

�. صحیح است) الف(گزینه 

زیرکونیا بـراي  هاي کدام یک در مورد کراون-15
است؟ نادرستدندان شیري 

. باشدactive sleeve likeتطابق باید ) الف
. ژنژیوال باشندهاي آن باید سابمارژین) ب
. الزامی نیستretentive grooveداشتن ) ج
. کردن آنها وجود نداردامکان تریم) د

�. صحیح است) الف(گزینه 
sung passiveي زیرکونیـاي شـیري   هـا تطابق روکـش 

sleeve likeاست .

هاي کنترل رطوبت کدام یک در مورد سیستم-16
است؟ نادرستو ایزوالسیون 

یراسـیون ابزارهـا،   پآسهـا و  در محافظت از دبري) الف
. برتري داردisoliteرابردم بر 

سیستم ایزوالیت از مـواد شـفاف سـاخته شـده و     ) ب
. دهداجازه اتصال ایلومیناسیون می
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4زشـکی  پایزوالیت، زمـان آغـاز و توقـف در دندان   ) ج
. دهددستی را کاهش می

اثرات سیستم آلترناتیو بـر رفتـار کـودك، بهتـر از     ) د
. شده استرابردم گزارش

�. صحیح است) د(گزینه 
. اثرات سیستم آلترناتیو بر رفتار به خوبی مطالعه نشده است

کدام یک در مورد تراش دندان مولر شـیري  -17
است؟ نادرستبراي روکش زیر کونیا 

. متر استمیلی5/1-2اکلوزالی reduction) الف
. ینگ وجود نداردپامکان کانتورینگ و کریم) ب
ل از سمان کردن، باید به خوبی با جریـان آب و  قب) ج

. هوا شسته شود
. استtry and errorها نحوه انتخاب این روکش) د

�. صحیح است) ج(گزینه 

ها با بزاق یا خون، باید بـا  شدن این روکشدر صورت آلوده
Ivocleanیا سندبالست تمیز شود .

ي کراون فول کاوریجهادر مورد اندیکاسیون-18
ــدان ــک  در دن ــدام ی ــیري، ک ــاي ش strongeه

consideration براي فول کاوریج است؟
روتزي پالینس پي اهیاپ) الف
ــاالي    ) ب ــک ب ــا ریس ــی و ب ــد بیهوش ــودك نیازمن ک

وسیدگی پ
الستیک شیري پوپهایدندان) ج
افراد ناتوان ) د

�. صحیح است) ب(گزینه 
22-6باکس 

* * *

* * *

back toآمالگـام  کدام یک در مورد تـرمیم  -19

backي شیري  صحیح است؟ هادر دندان
ي ابتدا حفـره . (حفرات باید جداگانه ترمیم شوند) الف

) دیستالی
ي ابتـدا حفـره  (حفرات باید جداگانه ترمیم شـوند  ) ب

) مزیالی

کندانس کـردن  (حفرات باید همزمان ترمیم شوند ) ج
) یکی در میان

کندانس کـردن  (حفرات باید همزمان ترمیم شوند ) د
) تر در حفره مزیالسریع

�. صحیح است) ج(گزینه 
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الیش تـرمیم آمالگـام در   پکدام یک در مورد -20
است؟ نادرستدندان شیري 

. داراي کنترااندیکاسیون نیست) الف
ــزایش   ) ب ــام را اف ــرمیم آمالگ ــی ت ــت کلینیک موفقی

. دهدمی
ترمیم آمالگـام، شـواهد کمـی    longevityدر مورد ) ج

. وجود دارد
. روسه چندان محبوبیت نداردپاین ) د

�. صحیح است) ب(گزینه 
الیش بر موفقیت کلینیکی و طول پر مورد اثر شواهد کمی د

. هاي آمالگام وجود داردعمر ترمیم

کـراون دنـدان   پکدام یک در مـورد اسـتری  -21
نیست؟ قدامی شیري صحیح 

reductionنیاز به mm5/1-1در سطح انسیزال، ) الف

. دارد
mm1-5/0reductionدر سطح لینگوالی نیاز بـه  ) ب

. دارد
. نیاز داردmm1 ،reductionدر سطح باکال به ) ج
تراش آن به تراش روکـش زیرکونیـا بسـیار شـبیه     ) د

. است

�. صحیح است) ب(گزینه 

22-22شکل 

ي بـار سـابقه  2ساله، در گذشـته  3کودکی -22
او درحال حاضـر  . زمین خوردن حین بازي را دارد

bruxerدندان . استA کتومی شده پالپراست باال
کدام ترمیم فول کوریج را بـراي او توصـیه   . تاس

کنید؟ می
کراون استیل ) الف
ره ونیر پکراون ) ب
open faceکراون استیل ) ج
کراون زیرکونیا ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
22-3جدول 

و غیرهمکـار  ECCساله مبـتال بـه   4کودکی -23
وسیده پباال به شدت پراست و چAدندان . است
کدام . ریزي از لثه غیرقابل کنترل استخون. است

کنید؟ یشنهاد میپکاوریج را ترمیم فول
open faceکراون استیل ) الف
زیرکونیا ) ب
کراون استیل ) ج
کراون استریپ ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
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22-3جدول 

* * *

modeified slot preparationاندیکاسـیون  -24

انسیزور شیري چیست؟ IIIدر تراش کالس 
ی دندان تراش خورده پالپدرگیري ) الف
ها وسیدگیپاي گسترش زیرلثه) ب
وجود کلسیفیکاسیون ژنژیوالی گسترده ) ج
bruxismوجود ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
22-19شکل 
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ر فاسیالی بـراي افـزایش   یي ونضخامت الیه-25
) Mm(چه میـزان  IIIگیر در ترمیم حفرات کالس 

است؟ 
1) ب5/1) الف

5/0) د2) ج

�. صحیح است) د(گزینه 
شـود و گیـر را بـه طـور     این کار سبب باندینگ اضافی می

. دهدفاحشی افزایش می

در تراش dovetailکدام یک در مورد کاربرد -26
C صحیح است؟

در ماگزیال اغلـب لینگـوالی و در منـدیبل اغلـب     ) الف
. لبیالی است

. االتالی استپدر ماگزیال و مندیبل اغلب ) ب
ــب    ) ج ــدیبل اغل ــالی و در من ــب باک ــاگزیال اغل در م

. لینگوالی است
. در ماگزیال و مندیبل اغلب باکالی است) د

�. صحیح است) الف(گزینه 
22-20کل ش

* * *

* * *

مـاگزیال، کـدام   Aدنـدان  IIIدر تراش کالس -27
ندارد؟ یک براي افزایش گیر کاربرد 

فاسیالی retentive lock) الف
لینگوالی retentive lock) ب

ونیر کل سطح باکال بدون تراش ) ج
بول کردن کاو و سورفیس ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 

. متر تراش داردمیلی5/0نیاز به 
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ترین کنترااندیکاسیون در اسـتفاده از  بزرگ-28
ورهاي شـیري زود  زاپالینس براي جایگزینی انسی

از دست رفته کدام است؟ 
گیر ناکافی ) الف
کمبود همکاري کودك ) ب
بایت وجود دیپ) ج
الینس پاstabilityکمبود ) د

�. صحیح است) ب(گزینه 

الیـنس،  پهمکاري کـم کـودك در اسـتفاده و مراقبـت از ا    
. ترین محدودیت و کنترااندیکاسیون استاصلی

الینس پیک اfabricationبهترین زمان براي -29
هـاي  ثابت و متحـرك بـراي جـایگزینی دنـدان    

انسیزور شیري چیست؟
بالفاصـله  س از خارج کردن دندان ـ پهفته 6-8) الف

س از خارج کردن دندان پ
هفته 6-8س از خارج کردن دندان ـ  پهفته 6-8) ب

س از خارج کردن دندان پ
هفتـه  6-8س از خارج کردن دنـدان ـ    پبالفاصله ) ج

س از خارج کردن دندان پ
س پس از خارج کردن دندان ـ بالفاصله  پبالفاصله )د

از خارج کردن دندان 

�. صحیح است) ب(گزینه 

براي Nance likeالینس پکدام یک در مورد ا-30
هـاي شـیري از دسـت رفتـه     جایگزینی انسیزور

نیست؟ صحیح 
در طراحی این دستگاه، استفاده از بند به کـراون  ) الف

. استیل روي مولر شیري ارجح است
minimalالیـنس بـه ادجاسـتمنت در حـد     پاین ا) ب

. نیاز دارد
طـور  در طراحی دستگاه، قـرار گـرفتن دنـدان بـه    ) ج

مسـتقیم روي ریـج بـه طـرح داراي لثـه آکریلــی      
. ارجح است

هـا ممکـن اسـت سـبب تـداخالت      خم شدن سـیم ) د
. اکلوزالی شود

�. صحیح است) الف(گزینه 

.استفاده از کراون استیل روي مولر شیري ارجح است
)22-24شکل (
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ــنس پا-31 ــایگزینی  Hawley likeالی ــراي ج ب
انسیزورهاي شیري از دست رفته، از کدام سن بـه  

شود؟ بعد توصیه می
3) ب2) الف

5) د4) ج

�. صحیح است) ب(گزینه 

کدام یک علت نیاز به سمان کرد مجـدد بـه   -32
است؟ Nance likeهاي طور مکرر در دستگاه

شسته شدن سمان به مرور زمان ) الف
مداوم ناشی از جویدن كتور) ب
فشارهاي ناشی از انگشت کودك ) ج
یرامون بند پتورم و التهاب لثه ) د

�. صحیح است) ب(گزینه 

ونیـر شـده،   SSCدر صورتی که ونیر در یک -33
دچار شکستگی شود، چه باید کرد؟ 

کـردن کـراون ارجـح اسـت زیـرا گیـر       Replace) الف
. شودبیشتري فراهم می

کــردن کــراون ارجــح اســت زیــرا ســرعت repair) ب
. بیشتري دارد

کـراون ارجـح اسـت زیـرا سـرعت      کردن replace) ج
. بیشتري دارد

کردن کراون ارجح است زیرا نتایج زیبـایی  repair) د
. بهتري دارد

�. صحیح است) ج(گزینه 
replace   کردن سرعت بیشتري دارد و نتایج زیبـایی بهتـر

. است
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هاي استیل کردن روکشپعدم امکان کریم-34
ــر   ــأثیري ب ــده در ســطح باکــال چــه ت ونیــر ش

تاسیون و گیر دارد؟ پآدا
کاهش ـ بدون تأثیر ) الف
بدون تأثیر ـ بدون تأثیر ) ب
بدون تأثیر ـ کاهش ) ج
کاهش ـ کاهش ) د

�. صحیح است) الف(گزینه 

شود ولی اجازه بـه  این محدودیت، سبب کاهش درگیر نمی
. دهدتاسیون دقیق نمیپآدا

ارائـه  SMARTکدام یک تعریف درسـتی از  -35
دهد؟ می
SDFبا ARTترکیب ) الف

ITRبا SDFترکیب ) ب

ITRبا ARTترکیب ) ج

SDFبا Hallترکیب تکنیک ) د

�. صحیح است) الف(گزینه 

* * *

* * *

preventiveکدام روش ترمیمی ترکیبـی از  -36

بودن است؟ therapeuticبودن و 
CAR) بITR) الف

تکنیک Hall) دکراون Zr) ج

�. صحیح است) ب(گزینه 
Conservative adhesive restoration)CAR (
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آمالگام، کدام یک Iهاي یک کالس در تراش-37
صحیح است؟ 

. متر داخل داج استمیلی1ی پالپعمق کف ) الف
. تر از سطح دندان استمیلی2ی پالپعمق کف ) ب
. هاي کاووسورفیس نباید بول شوندمارژین) ج
هـاي مینـایی و   کـردن دیـواره  Smoothنیازي بـه  ) د

refineکردن فرم کلی حفره نیست .

�. صحیح است) ج(گزینه 

5/1متـر داخـل عـاج و    میلـی 5/0آل، ی ایدهپالپعمق کف 
)22-4باکس . (متر از سطح دندان استمیلی

* * *

* * *

errorترین کدام یک از موارد زیر، جزو شایع-38

نیست؟ Iها در ترمیم کالس 
کردن مارژینال ریج آندرکات) الف
هاي آمالگام flashحذف نکردن ) ب
وشاندن فیشورهاي مستعد پن) ج
ردن حفره خیلی کم عمق کآماده) د

�. صحیح است) د(گزینه 
تـرین  کردن حفره به شکل خیلی عمیق، یکی از شایعآماده

آمالگـام دیـده   Iهـاي کـالس   ایراداتی است که در تـرمیم 
. شودمی

ترمیم کالس Overcarvingبراي جلوگیري از -39
Iها چه باید کرد؟ آمالگام در کاووسورفیس

از کارورکلوئید دیسکوئید استفاده ) الف
س از کارو کردن پاستفاده از برنیشر بالفاصله ) ب
قرار دادن بخشی از کارور روي ساختار دندان ) ج
در کندانس کردن Firmاستفاده از ضربان ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
22-4باکس 
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مناسب است؟ CARکدام دندان براي انجام -40
وسیدگی کوچک پیت با پداراي دو ) الف
وسیده کوچک پتیپداراي یک ) ب
اکلوزالی moderate, discreteوسیدگی پداراي ) ج
روگزیمال پاینترsmall discreteوسیدگی پداراي ) د

�. صحیح است) ب(گزینه 
small discrete decay وSingle pit


