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2فصل 

محیط دهان

سؤاالت تألیفی

نیست؟ یات ساختاري عاج کدام یک از خصوص-1
. یولوژیک و زنده استبعاج داراي ساختار ترکیبی )الف
.ردعاج ساختمانی هیدراته دا)ب
. تشکیل شده استType Iماتریکس آلی عاج عمدتاً از کالژن )ج
. ي عاج، کلسیم سیلیکات استدهندهماده معدنی اصلی تشکیل)د

�دگزینه
. اتیت تقویت شده استپتشکیل شده است که با مواد معدنی کلسیم فسفات به نام آIپن تایعاج از ماتریکس آلی از کالژ

هاي مینایی حدوداً چند میکرون است؟ قطر منشور-2
mm7)دmn6)جmm5)بmm4)الف

�ب گزینه
. استmm5قطر منشورهاي مینایی 

نیست؟ صحیحdecussationکدام یک از موارد زیر در مورد حالت -3
. شودخورده و متقاطع رادهاي مینایی گفته مییچپبه نماي )الف
. شودی دیده میپساین حالت فقط در نواحی کا)ب
. این حالت فقط در مینا قابل مشاهده است)ج
. این حالت تأثیري در افزایش مقاومت ساختار به شکست ندارد)د

�د گزینه
شـود  شود و باعث افزایش مقاومت به شکسـت مـی  ی دیده میپي مینایی که در نواحی کاسخورده و متقاطع رادهایچپبه نواحی 

. گویندرادهاي مینایی میdecussationحالت 
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. هاي معدنی مینا را مشخص کنیدگزینه درست در مورد کریستال-4
. کنندیدا میپها نزدیک به مرکز منشور، انحراف این کریستال)الف
. شودي دم منشور کمتر میناحیهانحرافات در )ب
. وشیده شده استپروتئین پوشش نازکی از چربی یا پهر کریستال با )ج
. شودمینا میToughnessروتئینی باعث کاهش پوشش پاین )د

�ج گزینه
روتئینـی باعـث   پوشـش  پ. ي دم منشور بیشتر استانحرافات در ناحیه. کنندیدا میپها نزدیک به محیط منشور انحراف کریستال
.شودمیToughnessافزایش 

. نگ مینا را مشخص کنیدیي صحیح در مورد الگوهاي مختلف اچگزینه-5
. کندنوع الگوي مختلف در مینا ایجاد می3اچینگ مینا )الف
. شونداین الگوها همزمان با هم بر روي یک دندان تشکیل نمی)ب
. استاستحکام باند الگوهاي مختلف متفاوت)ج
. الگوهاي اچینگ مینا متأثر از عاج زیرین متفاوت است)د

�الفگزینه 
. شوند و تفاوت در استحکام باند الگوهاي مختلف ثابت نشده استاین الگوها همزمان ایجاد می

نیست؟ ناي اچ شده صحیح یمFrostyکدام یک در مورد نماي -6
. کندیدا میپfrostyي گیري الگوي اچینگ، مبنا نمابا شروع شکل)الف
. را ندارندfrostyتوانایی ایجاد نماي self etchهاي باندینگ)ب
اند، گستردگی میزان اچینگ به راحتی قابل هاي مینایی حل شدهي اچینگ که فقط کمی از کریستالدر مراحل اولیه)ج

. تشخیص است
. کندمل میبه عنوان یک شاخص کلی براي اچینگ کافی عfrostyنماي )د

�ج گزینه 
. ستردگی میزان اچینگ قابل تشخیص نیستگدر مراحل اولیه اچینگ، 

7-pismless enamel از چه چیزي تشکیل شده است؟
. اندي منظمی ایجاد کردهي سطح خارجی مینا که الیههاي زندهآملوبالست)الف
. اندلی ایجاد کردهشکي بیي سطح خارجی مینا که الیههاي زندهآملوبالست)ب
. اندي منظمی ایجاد کردهي سطح خارجی مینا که الیهشدههاي تخریبآملوبالست)ج
. اندشکلی ایجاد کردهي بیي سطح خارجی مینا که الیهي تخریب شدههاآملوبالست)د

�د گزینه 
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کدام یک در مورد خصوصیات مینا صحیح نیست؟ -8
. شودتر در دندان شیري مشاهده میمیناي بدون منشور بیش)الف
. سختی میناي سطحی بیشتر از میناي عمقی است)ب
. هاي غنی از فلوراید تشکیل شده استي سطحی مینا از کریستالالیه)ج
. ی سختی کمتري داردلی و اکلوزاپمینا معموالً در نواحی کاس)د

�د گزینه 
. ردبیشتري داسختیو اکلوزالی یپناي نواحی کاسیم

اتیت چیست؟ پفرمول هیدروکسی آ-9
Ca11(PO6)4(OH)2)بCa10(PO4)6(OH)2)الف

Ca11(PO4)6(OH2))دCa10(PO6)4(OH)2)ج

�الف گزینه 

ي هیدروکسـی  هاي ساختارهاي بلوري در مینا و عاج نسـبت بـه فرمـول سـاده    کدام گزینه در مورد تفاوت-10
نیست؟ اتیت صحیح پآ

. تري هستندکمCaداراي )الف
. داراي کربنات کمتري هستند)ب
. ممکن است در ترکیب آنها دیده شودNaو Mgهاي یون)ج
. ممکن است حاللیت بیشتري داشته باشند)د

�بگزینه 
. هاي کربنات بیشتري هستندداراي گروه

شود؟ هاي عاجی در کدام منطقه دیده میبیشترین تراکم توبول-11
سطح داخلی عاج تاجی )بعاج تاجی سطح بیرونی)الف

اي سطح عاج ریشه)داي سطح بیرونی عاج ریشه)ج

�ب گزینه 

کدام گزینه صحیح است؟ -12
. کنندیدا نمیپادامه DEJها تا زوائد ادنتوبالست)الف
. توبوالر به شدت مینرالیزه استريپعاج )ب
. وبوالر داراي کالژن به میزان زیادي استتريپاند عاج بعضی از مطالعات نشان داده)ج
. شوندتوبوالر از هم جدا میريپي عاج هاي عاجی به وسیلهتوبول)د

�بگزینه 
هاي توبول. توبوالر بدون کالژن استريپاند که عاج بعضی مطالعات نشان داده. کنندیدا میپادامه DEJها تا زوائد ادنتوبالست

. شوندرتوبوالر از هم جدا میي عاج اینتعاجی به وسیله
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شود؟ ذیري عاج نسبت به مینا میپکدام یک از خصوصیات زیر باعث افزایش قابلیت انحالل-13
تر، ساختار ناقص و محتواي کربنات بیشتر کریستال کوچک)الف
کمتر Caتر، ساختار ناقص و محتواي کریستال کوچک)ب
حتواي کربنات کمتر تر، ساختار کامل و مکریستال بزرگ)ج
بیشتر Caتر، ساختار ناقص و محتواي کریستال کوچک)د

�الف گزینه 

مرز عاج اولیه و ثانویه با استفاده از کدام خصوصیت قابل شناسایی است؟ -14
تغییر در محتواي آلی )بتغییر در محتواي معدنی )الف

ي عاجی هاگیري توبولتغییر در جهت)دتغییر در استحکام )ج

�دگزینه 

گیرد؟ کدام نوع عاج بیشتر تحت تأثیر اسید اچینگ قرار می-15
دنتین رهپ)دعاج اسکلروتیک )جتوبوالر ريپعاج )بعاج اینترتوبوالر )الف

�بگزینه 
. شودتوبوالر، حین اسید اچینگ، بخش بیشتري از این عاج برداشته میريپبه علت محتواي باالتر عاج 

شود؟ به چه علت ایجاد می) transparent dentin(ماي عاج شفاف ن-16
برداشته شدن بخش آلی عاج )ببرداشته شدن بخش معدنی عاج )الف

تشکیل مجدد ماتریکس کالژنی )دي معدنی هاي عاجی با مادهر شدن توبولپ)ج

�ج گزینه 
اند، باعث تغییر ضریب شکست نوري هاي مختلف دمینرالیزه شدهروسهپهاي عاجی با مواد معدنی که قبالً توسط ر شدن توبولپ

. کنندها شده و نماي شفاف در آنها ایجاد میتوبول

17-Transparent Dentin شود؟ نمیدر کدام شرایط کلینیکی زیر ایجاد
Rampant Caries)دNCCLضایعات )جري یپ)ببراکسیسم )الف

�د گزینه 

شود؟ تغییراتی در عاج اینترتوبوالر ایجاد میبا افزایش سن، چه-18
کاهش خصوصیات االستیک، کاهش حساسیت به شکست )الف
افزایش خصوصیات االستیک، کاهش حساسیت به شکست )ب
ثابت ماندن خصوصیات االستیک، افزایش حساسیت به شکست )ج
کاهش خصوصیات االستیک، افزایش حساسیت به شکست )د

�ب گزینه 
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در مقایسه با خصوصیات فیزیکی عاج نسبت مینا، کدام گزینه صحیح است؟-19
بیشتر Fracture toughnessکمتر، MOEسفتی کمتر، )الف
بیشتر Fracture toughnessکمتر، MOEسفتی بیشتر، )ب
کمتر Fracture toughnessبیشتر، MOEسفتی بیشتر، )ج
کمتر Fracture toughnessکمتر، MOEسفتی کمتر، )د

�الف گزینه 
. کمتر استMOEسفتی کمتر، معادل 

شود؟ میStrain rate sensitivityکدام خصوصیت در عاج باعث ایجاد خاصیت -20
هاي عاجی ي قرارگیري توبولنحوه)الف
اتیت پلورهاي هیدروکسی آبوجود )ب
وجود ماتریکس کالژنی )ج
قرارگیري در مجاورت مینا )د

�ج نه گزی
ـ آن وابسته به زمان است، elastic recoveryعاج داراي خاصیت ویسکواالستیک است، یعنی  س عـاج بـه سـرعت اسـترین     پ

. یکس کالژنی استرشود که به دلیل وجود ماتاطالق میStrain rate sensitivityحساس است، به این خاصیت 

الك پـ هـاي دیگـر، حـین ایجـاد     ور را براي بـاکتري تپتوکوك، بیشترین رسپرهاي استکدام گونه از باکتري-21
میکروبی دارند؟ 

اسپترتوکوك میتیس )باسپترتوکوك گوردونی )الف
ی ئاسپترتوکوك فالژ)داسپترتوکوك سنگوئیس )ج

�ج گزینه 
هـاي دیگـر   نـه تور را براي اتصال گوپهاي اسپترتوکوك اورالیس و اسپترتوکوك سنگوئیس، بیشتر رس، باکتري2-14طبق شکل 

. ها به دندان دارندباکتري
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الك میکروبـی محسـوب   پـ ها هنگام اتصال به ي باکتريهاي ثانویههاي زیر، جز کلونیکدام یک از باکتري-22
شود؟ نمی
ارانفلوالنزا پهموفیلوس )بورینه باکتریوم آکنس پ)الف

اسپترتوکوکوس گوردونی )دکا یپویونال اتی)ج

�دگزینه 
هاي باکتري هستند کـه بـر   هاي اسپترتوکوك سنگوئیس، گوردونی، میش و اورالیس جز اولین کلونی، باکتري2-14طبق شکل 

. یابندالك دندانی اتصال میپروي 
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الك میکروبی دارد؟ پیک از خصوصیات سطحی مرتبط با تأثیر بیشتري در تجمع کدام-23
خشونت سطح )بمیزان انرژي سطحی )الف

هیدروفیل بودن سطح )دهیدروفوب بودن سطح )ج

�ب و ج گزینه 
ـ عامل انرژي سطحی باال، هیدروفیل بودن سطح و خشونت سطحی باال، در افزایش تجمـع   الك میکروبـی نقـش دارنـد کـه     پ

. خشونت سطحی تأثیر بیشتري نسبت به عوامل دیگر دارد

شود؟ هاي ثانویه میگیوسیدپکدام ویژگی مواد ترمیمی، باعث شیوع بیشتر -24
خشونت سطحی )بانرژي سطحی باالتر )الف

هیدروفیل بودن سطح )دمیممواد موجود در تر)ج

�الف گزینه 
. شودهاي ثانویه میوسیدگیپانرژي سطحی باالتر مواد ترمیمی نسبت به مینا، باعث افزایش شیوع 

اي است؟ ه گونهبیوفیلم اتصال یابنده به دنچر، بیشتر شامل چ-25
کاندیدا )بتوکوك موتانس پاستر)الف

الکتوباسیل )دئیسپتوکوك سنگوتراس)ج

�ب گزینه 
رسـد ممکـن اسـت    شود، کاندیـدا اسـت، هـر چنـد بـه نظـر مـی       اي در بیوفیلم اتصال یافته به دنچر مشاهده میبیشترین گونه

. شودها قبل از اتصال کاندیدا به سطح متصل میتوکوكپاستر

الك میکروبی به درستی ذکر نشده است؟ پکدام خصوصیت مواد ترمیمی براي کاهش امکان تجمع -26
وجود نقره در ساختار ¬آمالگام )بسازي فلوراید آزاد¬گالس آینومر )الف

خشونت سطحی کمتر ¬سرامیک )دخاصیت باکترواستاتیک طال ¬طال )ج

�بگزینه 
. ن جیوه در ساختار آمالگام، با خاصیت باکتریواستاتیک آن در ارتباط باشدرسد وجود یونظر میبه

سؤاالت بورد و ارتقا

کلونیزه شونده اولیه و نهاییهاي با باکتريco-aggregation bridgeکدام میکروارگانیسم قادر به تشکیل -27
)92ارتقا (؟ باشدمی
هااسترپتوکوك )بپورفیروموناس جینجیوالیس)الف

گونه کاندیداهاي مخمر)دفوزوباکتریوم نوکلئاتوم)ج
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�گزینه ج 
رسـد نقـش   مـی همچنـین بـه نظـر   .داردها فوزوباکتریوم نوکلئاتوم توانایی منحصر به فردي در اتصال به انواع زیادي از باکتري

کلـونیزه  هـاي  بین بـاکتري ) دهندهل اتصالپ(co-aggregation bridgeتواند به عنوانمیحیاتی در بالغ شدن بیوفیلم دارد و
.عمل کندشونده اولیه و نهایی

منیـزیم و سـدیم جـایگزین کـدام مـورد     فلـزي هـاي  در جایگزینی عناصر در آپاتیت نسوج دنـدانی، یـون  -28
)92ارتقا (؟ شوندمی
گروه هیدروکسیل)دکربنات)جفسفات)بکلسیم)الف

�گزینه الف
.مثل منیزیم و سدیم ، ممکن است جایگزین کلسیم شوندفلزي هاي یون

)93بورد (؟ شودمیکدام یک از عوامل زیر باعث حاللیت بیشتر هیدروکسی اپاتیت عاج در مقایسه با مینا-29
در هیدروکسی اپاتیت میناها بیشتر بودن کربنات)بدر هیدروکسی اپاتیت عاج ها بیشتر بودن کربنات) الف

در هیدروکسی اپاتیت عاجها کمتر بودن فسفات)ددر هیدروکسی اپاتیت عاجها ودن فسفاتبیشتر ب)ج

�گزینه الف
هـا، اندازه کوچکتر کریستال. کربنات هستند%5تا 4آپاتیت عاج نسبت به آپاتیت موجود در مینا، کوچکتر و حاوي هاي کریستال

.شودمییش قابلیت انحالل عاجمنجر به افزا،ساختار ناقص و محتواي بیشتر کربنات

)93ارتقا (؟شودمیدر چه مورد استفادهdecussationاصطالح -30
نها آمینایی و متقاطع شدن هاي پیچ خوردن منشور)ببه محیط منشور مینایی ها انحراف کریستال) الف

به سطح میناDEJاز ها آرایش متراکم کریستال)دمیناییهاي از خالل منشورها عبور آب و یون)ج

�گزینه ب
هسـتند، بجـز در   DEJعمـود بـر   تقریبـاً  تا سطح مینا کشیده شدند وDEJاز ،متراکمکامالً منشورهاي مینایی در یک آرایش

کـه .شودمیشناختهdecussationکنند که این حالت به عنوان میکه منشورها پیچ خورده و همدیگر را قطعها نواحی کاسپ
.اعث افزایش مقاومت به شکست شودتواند بمی

)93ارتقا (؟نقش حیاتی داردbiofilm maturationکدام میکروب در -31
کوکوباسیل)باسترپتوکوك میتیس) الف

ویبریوسل)دفوزو باکتریوم نوکلئاتوم)ج

�گزینه ج
رسـد نقـش   مـی همچنـین بـه نظـر   .داردها باکتريفوزوباکتریوم نوکلئاتوم توانایی منحصر به فردي در اتصال به انواع زیادي از 

.حیاتی در بالغ شدن بیوفیلم دارد
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آپاتیت مینا در مقایسه با عاج به ترتیـب کـدام جملـه صـحیح     هاي در مورد اندازه ترکیب و مقدار کریستال-32
)94بورد (؟ است

.مقدار کمتر است،ربنات کمتراندازه کوچکتر، ک)ب.مقدار بیشتر است،اندازه بزرگتر، کربنات کمتر)الف
.مقدار بیشتر است،اندازه کوچکتر، کربنات بیشتر)د.مقدار کمتر است،اندازه بزرگتر، کربنات بیشتر)ج

�گزینه د
هـا، اندازه کوچکتر کریستال. کربنات هستند%5تا 4آپاتیت عاج نسبت به آپاتیت موجود در مینا، کوچکتر و حاوي هاي کریستال
.شودمیمنجر به افزایش قابلیت انحالل عاج،ناقص و محتواي بیشتر کربناتساختار 

33- +Co-aggregation95بورد (؟شود و در چه موردي استمیزیر اطالقهاي به کدام یک از پدیده(
.استcellular interactionو در مورد single molecule- mediated communication) الف
. استphysical proximityو در موردmetabolic exchange)ب
biofilmو در مــورد specific cell to cell recognition between genetically distinct cell types)ج

formationاست.
.استsingle molecule mediated communication )د

�گزینه ج
.مطرح شدKolenbranderتوسط2006در سال Co-aggregationاین توصیف براي 

)94ارتقا(در کدام حالت بیشتر است؟ Peri-implantitisاحتمال -34
Ra= 4 um )دRa= 3 um)جRa= 2 um)بRa= 1 um) الف

�گزینه د
.شودمیبیوفیلم بر روي مواد دندانیمیکرونی منجر به تجمع بیشتر2/0از حد آستانه ) Ra(افزایش پارامتر خشونت سطحی 

هاي زیاد در و داراي رنگدانهRMGIانجام شده با Vکالس هاي براي کاهش میزان خشونت سطحی ترمیم-35
باال پس از جرم گیري اولتراسونیک و کاربرد سند بالسـت آلومینـایی پنجـاه میکرونـی     هاي سطح باکال پره مولر

)95بورد(توان به کار گرفت؟ میزیر راهاي کدامیک از تکنیک
DBAکاربرد نسل چهارم )دمیکروابریژن)جPerma sealکاربرد)بماکروابریژن)الف

�گزینه ج

)95ارتقا (؟مینایی صحیح استهاي کدام عبارت زیر در مورد اینترفیس بین منشور-36
.متفاوت استprism sheathsبا ) الف
. اصلی استراکچر مینا استinorganicحاوي ترکیبات ) ب
.باندینگ اهمیت چندانی نداردهاي سیستمروسه اچینگدر پ)ج
.در پروسه پوسیدگی اهمیت زیادي دارد)د
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�گزینه د
. کنـد میو به عنوان معبري براي آب و جنبش یونی عملینترفیس بین منشورها یا میناي بین منشوري حاوي اجزاي آلی بودها

این مناطق در فرایند اچینگ مـرتبط بـا بانـدینگ و    . شناخته شده اندنیز ) prism sheaths(این نواحی به عنوان غالف منشور 
.اهمیتی حیاتی دارندها،دمینرالیزاسیون مانند پوسیدگیهاي سایر فرایند

)96بورد (؟صحیح استDEJکدام یک در مورد خصوصیات ناحیه -37
.باشندمیدامینایی جهاي از کریستالکامالً عاجیهاي است که کریستالاي همنطق) الف
.باشدمیکه تحدب آن به سمت عاجscallopبه صورت مرز )ب
.باشدمیي قدامیهادنداني مولر کوچکتر ازهادندانبعد از برداشتن مینا درscallopsاندازه )ج
اناتومیکتغییر تدریجی خصوصیات در این ناحیه از سمت مینا به عاج باعث افزایش پهناي فانکشنال نسبت به پهناي )د

.شودمی

�گزینه د
DEJدالبري شکل است ،با تقعر خود به سمت مینا .DEJ  داراي خصوصـیات ،یک اینترفیس مدرج است که با فاصـله زیـادي

اسـت و باعـث  DEJاین حالت تا حدي به علت حالت دالبري شـکل  . باشدمیmantle dentinمتفاوت از خصوصیات مینا و
انـدازه  . شـود مـی بسیار بیشتر از ظاهر آناتومیک آن باشد و باعث کاهش بیشتر اسـترس آن DEJشود که عرض فانکشنال می

.ي قدامی استهادنداني مولر بیشتر ازهادنداندر، بعد از برداشتن میناها یا اسکالوپها دالبر

ارتقـا  (؟ه استمراحل و الگوي کلونیزاسیون میکروبی روي ایمپلنت نسبت به دندان طبیعی به ترتیب چگون-38
97(
متفاوت–متفاوت )دمشابه-متفاوت)جمتفاوت –مشابه )بمشابه –مشابه )الف

�گزینه ب
امـا  ،سـت هادندانو تشکیل بیوفیلم بر روي ایمپلنت مشابه تشکیل آن بر رويمراحل کلونیزاسیون میکروبی،براساس مطالعات

.الگوهاي اولیه کلونیزاسیون متفاوت استدر

)97بورد (؟کدام یک از موارد زیر در مورد خصوصیات عاج صحیح است-39
.یابدمیبا کاهش خاصیت االستیک عاج اینترتوبوالر به مرور سن استعداد به شکست افزایش)الف
.رودمیبدون تغییر خصوصیات عاج در شرایط آزمایشگاهی به کارها دنداناتوکالو)ب
.اج کمتر از مینا استعflexuralاستحکام برشی و )ج
.گرددمیآپاتیت عاج نسبت به مینا باعث حاللیت اسیدي بیشتر آنهاي محتوي کربنات باالتر کریستال)د

�گزینه د
مطالعات نشان دادند که خصوصیات االستیک عاج اینترتوبوالر با افزایش سـن تغییـري نمـی کنـد، هرچنـد کـه ممکـن اسـت         

در نتیجـه بـراي عـاج    ،شـود ها مـی باعث تغییر در خصوصیات پروتئینهادنداناتوکالو. دحساسیت به شکست ساختار تغییر کن
عاج بیشتر از مینا استحکام برشی و خمشی،بر اساس جدول کتاب. قرار دهدتأثیر مطلوب نیست و ممکن است مینا را هم تحت

.است
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)98بورد (؟باشدها میدنداندر کدام ناحیه از ساختارdecussationپدیده -40
نواحی نزدیک پالپ )دسمنتوم ریشه)جهانواحی کاسپ)بDEJناحیه ) الف

�گزینه ب
هسـتند، بجـز در   DEJعمـود بـر   تقریبـاً  تا سطح مینا کشیده شدند وDEJاز ،متراکمکامالً منشورهاي مینایی در یک آرایش

کـه شـود میشناختهdecussationنند که این حالت به عنوان کمیکه منشورها پیچ خورده و همدیگر را قطعها نواحی کاسپ
.تواند باعث افزایش مقاومت به شکست شودمی



3فصل 

طراحی درمان مبتنی بر مواد 

سؤاالت تألیفی

باشد؟ زشکی مبتنی بر شواهد کدام مورد میپاولین مرحله در فرایند تشخیص و درمان طبق دندان-1
Clinician experience) بScientific evidence)الف

Systematic assesment)دPatient Conditions)ج

�جگزینه 
ـ ، سـتون دوم،  23ص . (باشدزشکی او میپزشکی مبتنی بر شواهد مشاهده نیاز بیمار و سابقه دندانپاولین مرحله از دندان اراگراف پ

) اول

: جزوانند دخیل باشند بهتدر ایجاد ابفرکشن سرویکالی همه عوامل می-2
GERD)دشرایثط اسیدي )جمسواك زدن شدید )باکلوژن سنگین )الف

�دگزینه 
. باشدعوامل مؤثر در ایجاد افرکشن سرویکالی شامل اکلوژن سنگین، مسواك زدن شدید و وجود شرایط اسیدي می

تـرین تشـخیص   محتمل. کندلوژنی مراجعه میها بدون سابقه تروماي اکبیمار با نماي بالینی سایش کل دندان-3
چیست؟ 

اسید باال در رژیم غذایی )دمسواك زدن شدید)جGERD)بabfraction)الف

�بگزینه 
. مانند بیماري ریفالکس معده به مري باشدSystemicتواند یادآور یک اختالل ها میسایش کل دندان

باشد؟ لمی کدام مورد میبهترین نوع مامالت هنگام جستجوي شواهد ع-4
Case Contral)دCase studies)جRCT)بCohort)الف

�بگزینه 
. و حداکثر اعتبار را در بین سایر مطالعات دارندbiasکارآزمایی کنترل شده تصادفی حداقل 
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باشد؟ اولین مرحله ارزیابی زیبایی در مگزیال کدام می) زشکیپریزي درمان دندانبرنامه(طبق جدول -5
میدالین و زاویه انسیزورها )بموقعیت انسیزورها نسبت به لب باال )الف

لن اکلوزالی پ)داي انسیزورها حد لثه)ج

�الفگزینه 
. باشداولین مرحله طبق حدول براي مگزیال بررسی موقعیت انسیزورها نسبت به لب باال می

باشد؟ ین مرحله ارزیابی در مندیبل آرام میاول) زشکیپریزي درمان دندانبرنامه(طبق جدول -6
میدالین )بایین پموقعیت انسیزورها نسبت به لب )الف

اي انسیزورها حد لثه)دزاویه )ج

�ب گزینه 
. باشداولین مرحله طبق جدول براي مندیبل بررسی میدالینم می

در فک باال ) زشکیپریزي درمان دندانهبرنام(کدام گزینه تترتیب درست مراحل بررسی زیبایی طبق جدول -7
کند؟ را بیان می

Gingival level)الف ¬ Posterinr occlusion ¬ midline ¬ Incisor relative to upperlip
Gigival level)ب ¬ Posterior acclusion ¬ midline ¬ Irncisor relative to upperlip
Posterior acclusion)ج ¬ Incisor relative to upperlip ¬ midline ¬ Gingival level
Posterior occlusion)د ¬ Gingival level ¬ midline ¬ zncisor relative to upperlip

�الفگزینه 
. باشدمراحل در فک باال طبق ترتیب گزینه الف می

ضـوع مـورد بحـث قـرار     در انتخاب ماده ترمیمی هنگام بررسی فـاکتور ارتبـاط سـنترال بالـب بـاال کـدام مو      -8
گیرد؟ نمی
light & Reflextion)بSurface charectristics)الف

adhesion cement)دwear)ج

�ج گزینه 
. گیردکه در دندان از دست رفته و بررسی اکلوژن خلفی مورد توجه است مورد بحث قرار میwearجز تمام موارد فوق به

باشد؟ نمیم ارزیابی در انتخاب مواد دندانی داراي اهمیت در کداforce & wearبراي عامل -9
Biologic factor)بmissing teeth)الف

Pasterior acclusal plan)دCentral Incisor relative to upper lip)ج

�ج گزینه 
force & wearباشددر تمامی مواد فوق به جز ارتباط انسیزورها بالب باال مورد اهمیت می .
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تواند مورد استفاده قرار گیرد؟ در کدام فاکتور زیر میGIماده -10
Gingival level)بmissing teeth)الف

Biologic factor)دCentral Incisor relative to upper lip)ج

�بگزینه 
GIفاده استگردد، قابل استاي به عنوان فاکتور مورد ارزیابی بررسی میتنها در مواردي که سطح لثه .

سؤاالت بورد و ارتقا

بـورد  (باشـد؟  ترین سطح اعتبار مربوط به کدام یک از موارد زیر مـی هنگام جستجوي شواهد علمی، پایین-11
99(
کوهورت ) بکارآزمایی کنترل شده تصادفی ) الف

مقاالت مروري نظامند ) دمتاآنالیز کارآزمایی کنترل شده تصادفی ) ج

�گزینه ب
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اصول علم مواد

سؤاالت تألیفی

شود؟ آن محسوب میCharectristicکدام ویژگی نیرو جهت اعمال جز ویژگی -1
مددت اعمال نیرو )دنقطه اعمال نیرو )جدامنه نیرو )بجهت اعمال نیرو )الف

�الف گزینه 
آن Charectristicکه در این بینم جهت اعمال نیرو ویژگـی  نیرو داراي سه مولفه شامل جهت، دامنه و نقطه اعمال نیرو بوده 

. باشدمی

باشند؟ روتز کامل کدام میپارسیل، پروتز پترتیب حداکثر نیروهاي اکلوزالی در دنتیشن طبیعی، به-2
100، 235، 3500)د50، 800، 3500)ج100، 400، 3500)ب50، 100، 200)الف

�د گزینه 
. باشدنیوتن می40-100و کامل 65-235ارسیل پ، 200-3500نتیشن طبیعی محدود نیورها در د

درستی اشاره باشند در کدام گزینه بهها به نوعی ترکیبی از این دو میدو نوع اصلی استرس که سایر استرس-3
شده است؟ 

Tension ،Torsion)دAxial ،Tension)جShear ،Axial)بShear ،Tension)الف

�بگزینه
. باشندمی) محوري(axialو ) برشی(Shearدو نوع استرس شامل 

باشد؟ گزینه غلط میکدام-4
. طور معمول بهتر است به جاي نمودار نیرو ـ تغییر شکل از نمودار استرس ـ استرین استفاده شودبه)الف
. شودل و استرین مینظر از دامنه و نوع نیرو منجر به تغییر شکاعمال هر نیرویی به جسم صرف)ب
. باشندترین نیروها میکنند جز مخربرس به دلیل سطح بزرگ و نیروي اکلوزالی باالیی که وارد مییشپهاي تماس) ج
. دهندحد تناسب و حد االستیک در یک ماده االستیک خطی در کشش و فشار اعداد متفاوتی نشان می)د
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�جگزینه 
. شودتري به دندان وارد میچک بوده و در نتیجه استرس بیشرس سطح مقطع کویشپهاي در تماس

مقدار تغییر شکل دائمی در استحکام تسلیم به طور قراردادي چه مقدار گزارش شده است؟ -5
درصد 05/0)ددرصد 5/0)جدرصد 02/0)بدرصد 2/0)الف

�الف گزینه 

باشند؟ الستیک میپالستیک به دهنده انتقال از رفتار اکدام دو ویژگی زیر نشان-6
Fracture Strengthحد تناسب، )بحد تناسب، حد االستیک )الف

yeild stragth ،ultimate strength)دyeild strtengthحد االستیک، )ج

�ج گزینه 
ه تعیین حـد االسـتیک   افتد اما با توجه به اینکالستیک اتفاق میپیا استحکام تسلیم مقداري تفسیر شکل yeild strengthدر 

السـتیک  پهاي انتقال از حالـت االسـتیک بـه    کنندهشود که این دو را تعیینباشد معموًال استحکام تسلیم گزارش میسخت می
. کنندمعرفی می

کند؟ گزین هبرآوردي از زمان شروع تغییر شکل دائمی را بهتر بیان میکدام-7
yeild strength)بProportional limit)الف

fracture strength)دultimate strength)ج

�ب گزینه 
دهنده زمان شروع تغییر شـکل دائمـی آن مـاده    باشد زیرا نشانتر از استحکام نهایی ماده میطور معمول استحکام تسلیم مهمبه

. باشدمی

8-necking نشان دهنده چیست؟
. تفاوت استمیزان استحکام نهایی و استحکام شکست ماده م)الف
. میزان حد تناسب از حد االستیک متفاوت است)ب
. تر از استحکام نهایی ماده استمیزان استحکام تسلیم خیلی بیش)ج
. تر استحکام نهایی ماده استمیزان حد تناسب خیلی کم)د

�الف گزینه 
رویی بیش از استحکام نهایی دچار تغییر شکل س از وارد شدن نیپدر مواردي که میزان استحکام نهایی و شکست متفاوتند ماده 

. گرددمیneckingگلویی شدن یا 

شود؟ محسوب می...... درصد جز مواد 1اي با ازدیاد طول ماده-9
malleableکم، elongation)بBrittelزیاد، elongation)الف

malkeableزیاد، elongation)دBrittleکم، elongation)ج



21اصول علم مواد  :4فصل 

�جگزینه 
. شوداین ماده تغییر طول کمی داشته و در نتیجه شکننده محسوب می

10-Elastic modulusباشد؟ دهنده کدام ویژگی در ماده مینشان
hardness)دmalleable)جBrittleness)بStiffness)الف

�الف گزینه 

باشد؟ میHooke's lawدهنده کدام گزینه نشان-11

s)الف
e

msFN)دmqp2)جE.e)ب

�الفگزینه 
. گرددباشد که از تقسیم استرس بر استرین حاصل میقانون هوك همان معادله ضریب کشسانی می

و مقدار ضریب کشسانی تحت کشش ....... ترتیب حد تناسب و حد االستیک در یک ماده االستیک خطی به-12
باشد؟ می..... و فشار

متفاوت ـ مشابه )دمتفاوت  ـ متفاوت )جمشابه ـ متفاوت )بمشابه ـ مشابه )الف

�د گزینه 
. باشددر ضریب کشسانی با توجه به اینکه به نیروي جاذبه داخلی ماده وابسته است تحت نیروهاي مخمتلف یکسان می

باشد؟ نمیصحیح Elastic modulusکدام جمله در مورد -13
. شودبراي تعیین مقدار آن از قانون هوك استفاده می)الف
. معموالً براي یک ماده تحت کشش و فشار مشابه است)ب
. مستقل از هرگونه عملیات حرارتی و مکانیکی بوده است)ج
. باشدمستقل از ترکیب ماده می)د

�د گزینه 
. باشدکامالً وابسته به ترکیب ماده می

ترینم ضریب کشسانی بین مواد زیر کدام است؟ تیب باالترین و کمتربه-14
مینا، عاج )باالستومر سیلیکونی، آمالگام )الف

آمالگام، عاج )دکروم کبالت، االستومر سیلیکونی )ج

�ج گزینه 
االستومر سیلیکونی ¬عاج ¬مینا ¬آمالگام ¬کروم کبالت : ترتیببه
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..... .واسون معادل پضریب -15

)الف
استرس	جانبی

استرس	محوري
)ب

استرین	جانبی

استرین	محوري
)ج

استرس	محوري

استرس	جانبی
)د

استرین	محوري

استرین	جانبی

�بگزینه 

دارند؟ ...... و ....... واسون پنبه ضریب پبه ترتیب طال و چوب -16
ایین پباال، )دباال، باال )جایین پایین، پ)بایین، باال پ)الف

�الف گزینه 
. نبه  که تغییر اندازه کمی دارد ضریب باالیی دارندپواسون کم و چوب پخواري مثل طال ضریب مواد چکش

باشد؟ میyeild strengthکدام مورد نمایانگر داکتالیتی تقسیم بر -17
malleablilty)دToughness)جBurnishing index)بResilience)الف

�بگزینه
. آیددست میذیري یا سهولت برنیش شدن که از تقسیم سیم شوندگی بر استحکام تسلیم بهپبرنیش

18-Resilienceباشد؟ معادل کدام گزینه می
Plastic deformation)بelastic deformation)الف

malleability)دductility)ج

�الفگزینه 
. باشدنم منحنی استرس ـ استرین میارتجاعیت معادل قسمت االستیک دفورمیش

باشد؟ واحد کدام دو ویژگی زیر با هم مشابه می-19
Resilienceو Toughness)بStressو Strain)الف

Forceو Toughness)دStressو Force)ج

�بگزینه 
. باشدمیmMPa/mیا MMN/m3مشابه هم و معادل Resilienceو Toughnessواحد 

کدام است؟ Fracture Toughnessمله صحیح در مورد ج-20
. شودبه توانایی تغییر شکل االستیک بدون شکستن گفته می)الف
. تري براي شکست الزم استتر باشد استرس بیشبزرگflawهرچه )ب
. شودالستیک ماده بدون آنکه بشکند میپافزودن فیلر منجر به افزایش توانایی تغییر شکل )ج
. شوندبه طور اثبات شده منجر به کاهش آن میagingدماي باال و )د

�ج گزینه 
الستیک پ¬الف 
تر کم¬ب 
. هنوز اثبات نشده است¬د 
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.) اسخ صحیح را انتخاب کنیدپها با مقایسه گزینه(باشد؟ میDuctileو Stiffکدام نمودار مرتبط به جسمی -21

)ب)الف

)د)ج

�ج گزینه 
شـود از طرفـی هرچـه    تر محسوب مـی stexibleتر تر و هرچه کمStiffبوده که هرچه زیادتر stiffnessشیب منحنی معادل 

. باشدمیBrittleتر ماده باشد و هرچه کوتاهتر میDuctileتر جسم منحنی طوالنی

رد؟ امکان طراحی بولدر تراش حفره کدام ماده زیر وجود دا-22
زینک فسفات )دسرامیک )جطال )بآمالگام )الف

�ب گزینه 
. باشدها میمحسوب شده و نیاز به ضخامت کافی براي جلوگیري از شکست آنBrittleها جز مواد سایر گزینه

23-Poise باشد؟ اسکال میپواحد کدام ویژگی زیر بوده و معادل چند
Pa10وزیته، ویسک)بPa1/0ویسکوزیته، )الف

Pa10خزش، )دPa1/0خزش، )ج

�الف گزینه 

کند؟ الستیک و دیالتانت با افزایش سرعت چه تغییري میپترتیب ویسکوزیته مواد سودو-24
افزایش ـ کاهش )بافزایش ـ بدون تغییر )الف

بدون تغییر ـ افزایش )دکاهش ـ افزایش )ج
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�ج گزینه 
. یابدالستیک کاهش و دیالتانت افزایش میپتاب با افزایش سرعت ویسکوزیته مواد سودوبا توجه به نمودار ک

شود؟مواد دیالتانت محسوب میءکدام یک جز-25
فرنگی سس گوجه)بگیري االستومري تک فاز ماده قالب)الف

دنچر مایع رزینی بیس)دوزیت فلو پکام)ج

�د گزینه 
. باشندالستیک میپها جز مواد سودوینهسایر گز

ارگی آن چه پافزایش یابد استحکام cm/min25به cm/min5/2اگر سرعت بارگذاري قالب آلژینات از -26
کند؟ تغییري می

برابر کاهش 4)دبرابر کاهش 5/2)جبرابر افزایش 4)ببرابر افزایش 10)الف

�ب گزینه 
. شودد و قالب آلژینات با سرعت از دهان خارج میشوبه همین دلیل توصیه می

باشد؟ می....... در ماده تحت ....... Sstress Relaxtionترتیب به-27
کاهش استرین، استرس ثابت )بکاهش استرس، استرین ثابت )الف

افزایش استرین، استرس ثابت )دافزایش استرس، استرین ثابت )ج

�الف گزینه 

باشد؟ می...... در ماده تحت ....... Creepب ترتیبه-28
کاهش استرین، استرس ثابت )بکاهش استرس، استرین ثابت )الف

افزایش استرین، استرس ثابت )دافزایش استرس، استرین ثابت )ج

�دگزینه 

الستیکپسودو
نیوتونی

دیالتانت 

shear ratge

sk
ea

r
st

re
ss
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ارامترهـا  پم ترتیـب نمایـانگر کـدا   بـه 3و2و1مـرتبط بـا اعـداد    ) Creep compliance(رو طبق نمودار روبه-29
باشند؟ می
استرین االستیک، استرینم غیراالستیک، استرین ویسکوز )الف
استرین ویسکوز، استرین االستیک، استرین غیراالستیک )ب
استرین غیراالستیک، استرینم االستیک، استرین ویسکوز )ج
استرین االستیک، استرین ویسکوز، استرین غیراالستیک )د

�الف گزینه 
تـر معـادل اسـترین    نمایانگر بازگشت تا آهسته2ک نمودار نمایانگر کاهش سریع استرین یا استرین االستیک، قسمت قسمت ی

. دهدباشد را نشان میدهنده استرینم ویسکوز میمانده که نشانمعادل استرین دائمی باقی3غیراالستیک و قسمت 

مـدول  هـاي الزم بـراي تعیـین    ترتیـب تکنیـک  الستیک بـه طبق بررسی دینامیک براي مطالعه مواد ویسکوا-30
کدام هستند؟ ثابت االستیک، آزمایش ضربه، دینامیک

، اولتراسونیک force oscillation ،Torsion pendulum)الف
Force oscillation ،Torsion pendulumاولتراسونیک، )ب
، اولتراسونیک Torsion Pendulum ،Force oscillation)ج
Torsion pendulum، اولتراسونیک، force oscillation)د

�الف گزینه 
. گیردهم براي مواد شکننده مورد استفاده قرار میImpactتست 

کنند؟ االستومرهاي دندانی چه تغییري میتبا افزایش دما به ترتیب ضریب دینامیک و ارتجاعی-31
کاهش، افزایش )د، کاهش افزایش)جافزایش، افزایش )بکاهش، کاهش )الف

�دگزینه 
4-3طبق جدول 

3

2

1
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ترتیب چه تأثیري بر ضریب اصطکام دارند؟ ساز و تشابه مواد بهوجود ماده لغزنده-32
کاهش، افزایش )دافزایش، کاهش )جافزایش، افزایش)بکاهش، کاهش )الف

�د گزینه 

تند؟ لیمرها مستعد چه نوع سایشی هسپترتیب فلزات و به-33
جسمی ادهزیو، سه)دادهزیو، ابرزیو )جخستگی، ابرزیو )بابرزیو ـ ادهزیو )الف

�ج گزینه 
. شوندلیمرها دچار سایش ابرزیو و خستگی میپجسمی، خورنمده و فلزات معموالً دچار سایش ادهزیو، سه

...... . شود که به موادي گفته میCohereماده -34
غیرمشابه مثل گاز و مایع در تماس با هم )بقطعه فلز 2مشابه  مثل )الف

مایع یا گاز 2مشابه مثل )دغیرمشابه مثل اتصال مایع به جامد )ج

�الف گزینه 
. شودگفته میCoherبه دو قطعه جامد فلزي مشابه و کامالً فشرده شده به هم 

است؟ ترتیب درست کشش سطحی از زیاد به کم در کدام گزینه درست-35
اتر ¬جیوه ¬الکل ¬100°آب )بجیوه ¬الکل ¬اتر ¬25°آب )الف

اتر ¬جیوه ¬آب ¬الکل )داتر ¬الکل ¬76°آب ¬جیوه )ج

�ب گزینه 
. گیرندترتیب الکل، جیوه و اتر قرار میس از آن بهپآب در همه دماها باالترین کشش سطحی و 
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وي کدام سطح خواب داشت؟ را آب بر رwettingبهترین -36
لیمر پ)دآمالگام )جشیشه )بتفلون )الف

�ب گزینه 
. ترین زاویه تماس را با تفلون داردترین زاویه تماس آب با شیشه و بیشو کمwettingبهترینم 

) ترینترین به کماز بیش(ترتیب صحیح کشش سطحی بین فلزات در کدام گزینه صحیح است؟ -37
روي ¬سرب ¬جیوه ¬طال )بسرب ¬جیوه ¬روي ¬مس ¬طال)الف

طال ¬جیوه ¬سرب ¬روي )دطال ¬مس ¬روي ¬جیوه ¬سرب )ج

�الف گزینه 
4-6طبق جدول 

ترتیب با ویسکوزیته و کشش سطحی چه نسبتی دارد؟ نفوذ بهضریب-38
معکوس، مستقیم )دس مستقیم، معکو)جمعکوس، معکوس )بمستقیم، مستقیم )الف

�د گزینه 

39-luminous Reflectance باشد؟ ارامتر گراسمن میپمعادل کدام
ذیري پخلوص تحریک)دولیو )جهیو )بتروما )الف

�ج گزینه 
گراسمن ارامتر پluminious Reflextanceارامتر پاي از رنگ سیاه تا سفید بوده که تحت عنوان ولیو صفر تا صد معادل دامنه

. گرددمحسوب می

باشند؟ ها میمعادل کدام رنگb–و a+ترتیب بهLabcleطبق نمودار تنظیم رنگی -40
قرمز، زرد )دسبز، آبی )جسبز، زرد )بقرمز، آبی )الف

�الفگزینه 
+a : قرمز-b : سبز+b :زرد-b : آبی
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شـوند  راد و قابـل مشـاهده بـراي همـه درنظـر گرفتـه مـی       که به طور استاندارد توسط نیمی از افـ DEمقدار -41
باشد؟ ترتیب چند میبه

3، 1)د5/3، 5/1)ج3/3، 1)ب3، 1/1)الف

�بگزینه 

گراند سفید کدام اتفاق زیر نخواهد افتاد؟ وزیت روي بکپبا افزایش ضخامت کام-42
زایش ولیو اف)دکاهش روشنایی)جکاهش کروما )بسیته پافزایش ا)الف

�د گزینه 
اسـخ  پگرانـد سـیاه باشـد    یابد که اگـر بـک  سیته افزایش، خلوص و روشنایی کاهش میپبا افزایش ضخامت روي صفحه سفید ا

. برعکس خواهد شد

نظر خواهد رسید؟ وزیت ترمیم چگونه بهپطی سایش کام-43
تر تر، کروما کمروشن)بتر تر، کروما بیشروشن)الف

تر تر، کروما کمتیره)دتر تر، کروما بیشتیره)ج

�ب گزینه 
. تر به نظر خواهد رسیدتر و با کروما کمتر شده در نتیجه روشنطی سایش جزو رزینی سطح خشن

جسمی که طیف رنگی قرمز، نارنجی، زرد، آبی و بنفش را جذب کند چه رنگی به نظر خواهد رسید؟ -44
کهربایی )دسبز)جسفید )بسیاه )الف

�ج گزینه 
. نظر خواهد رسیدکند سفید بهها را منعکس ها را جذب کرده سیاه و جسمی که همه رنگجسمی که همه رنگ

چه رنگی به نظر خواهد Reflectedو Transmittedمیناي دندان به  ترتیب زیر نور سنسیپطبق ویژگی ا-45
رسید؟ 

قرمز اي ـقهوه)دقرمز ـ آبی )جآبی ـ زرد )بزرد ـ آبی )الف

�الف گزینه 
. رسدنظر میشده آبی بهاي و زیر نور منعکسلنس مینا زیر نور منتقل شده زرد ـ قهوهپدلیل ویژگی ابه

باشد؟ ترین ضریب شکست به مینا مربوط به کدام ماده مینزدیک-46
تز رکوا)باتی پرسلن فلوسپ)الف

آب )دصنوعی اتیت مپهیدروکسی آ)ج

�ج گزینه 
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اتیـت مصـنوعی معـادل    پترین ماده به آن هیدروکسی آبوده که نزدیک655/1مقدار ضریب شکست مینا 4-8با توجه به جدول 
. باشدمی649/1

رسد؟ نظر میراکندگی باال و ضریب جذب باال چگونه بهپوزیت با ضریب پترتیب کامبه-47
تر کپتر، اکپا)دترتر، لومنتنتسلو)جتر کپتر، انتسول)بتر نتستر، لوکپا)الف

�د گزینه 
. تري به نظر خواهد رسیدتر و با شدت رنگی بیشکپراکندگی باال و ضریب دجذب باال اپوزیت با ضریب پکام

باشد؟ ارافین و کارنائوبا صحیح نمیپیرامون منحنی آنالیز حرارتی افتراقی موم پکدام گزینه -48
. فرایندي گرماگیر است)لفا

. شوددرجه افزایش نقطه ذوب می28کارنائوبا باعث % 25افزودن )ب
. شودایین توسط فرایند ذوب موم کارنائوبا کنتررل میپنفوذ موم در دماهاي )ج
. یابدافزایش میSolid-Solidضریب انبساط حرارتی درست قبل از تبدیل )د

�بگزینه 
. دهددرجه افزایش می28وبا بدون تغییر در نقطه ذوب محدوده ذوب را افزودن موم کارنائ

تري نسبت به سایر فلزات دارد؟ کمHeat of fusionمورد کدام-49
مس )دکبالت )جآلومینیوم )بنقره )الف

�الف گزینه 
. ین مربوط به جیوه استترکم4-9باشد و طبق جدول تر از سایر فلزات میایینپگرماي ذوب طال، نقره و مس 
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50-Thermal Conductivity نیست؟ به کدام عامل زیر وابسته
جرم )ددما )جزمان )بضخامت ماده )الف

�د گزینه 
. باشدباشد که طبق آن به جرم وابسته نمیمیCa1/sec/cm2/(c/cm)واحد هدایت حرارتی 

باشد؟ ارتی در فلزات مربوط به کدام عناصر میترین هدایت حرایینپترتیب باالترین و به-51
طال ـ جیوه )دنقره ـ جیوه )ججیوه ـ نقره )بنقره ـ مس )الف

�ج گزینه 
. باشدترین آن مرتبط با جیوه میباالترین مربوط به نقره و کم4-10طبق جدول 


