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به نام خدا

مقدمه

شـکر و سـپاس خـدای مهربـان را کـه توانایـی ارائـه مجموعه سـواالت ارتقاء دندانپزشـکی 
ترمیمـی بـا پاسـخ های تشـریحی آن را نصیبـم کرد.

آنچـه در پیـش رو داریـد، مجموعه سـواالت ارتقاء  ترمیمی از سـال ۱۳۹۳ تاکنون می باشـد 
و بـه دلیـل تغییـر رفرنس هـای ایـن آزمـون با ورود چـاپ جدیـد کتاب های مرجع ،سـواالت 

سـالهای ۹6 تا ۹8 برحسـب رفرنس های جدید ارائه شـده اسـت.
از آن جایـی کـه امتحـان ارتقـای سـال ۹۹ توسـط وزارتخانـه برگـزار نگردیـد ،سـواالت  

دانشـکده دندانپزشـکی شـاهد تهـران جهـت مطالعـه همـکاران قـرار داده شـد.
برتـری ایـن مجموعـه در ایـن اسـت کـه در پاسـخنامه هـر سـوال، عالوه بـر رفرنـس، کلیه 
نـکات مرتبـط بـا سـوال و گزینه ها بـرای حداکثر اسـتفاده همـکاران عزیز برای شـرکت در 
آزمـون دسـتیاری و بـورد تخصصـی تشـریح گردیده اسـت که امیـدوارم مفید فایـده قرار 

گیرد.
بـدون تردیـد، کتـاب حاضـر، علی رغـم بازبینی هـای مکرر و دقیـق ،خالی از اشـکال نبوده و 

صمیمانـه از پیشـنهادات و انتقـادات سـازنده خوانندگان محترم، اسـتقبال می کنم.
در پایـان از تمامـی اسـاتید محتـرم بخـش ترمیمی دانشـکده دندانپزشـکی شـاهد، بـه ویژه 
سـرکار خانـم دکتـر محمـدی بصیر و جنـاب آقای دکتـر رضوانی کـه با بردبـاری و متانت  
بـه مـن آموختنـد، صمیمانـه تشـکر و قدردانـی می نمایـم. همچنیـن از حمایت های ،دوسـت 
از مدیریـت و کارکنـان محتـرم  و همکارخوبم،سـرکار خانـم دکتـر طباطبایـی متشـکرم. 
انتشـارات شـایان نمـودار بـه سـبب تالش هـای خسـتگی ناپذیرشـان در امـر اعتـالی دانش 

دندانپزشـکی بسـیار سپاسگزارم.

دکتر مهدیه جمشیدیان        
             تابستان 1400
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آزمون ارتقاء سال 1393

1- براساس فرم پيشنهادي ADA براي ارزيابي خطر پوسيدگي افراد باالي شش سال، در معاينه كلينيكي 
يك فرد با خطر باالي پوسيدگي حداقل چند دندان پوسيده يا ترميم شده وجود دارد؟ )آرت(

ب( 3 دندان در 3 سال گذشته الف( 2 دندان در 3 سال گذشته   
د( 3 دندان در 2 سال گذشته ج( 2 دندان در 2 سال گذشته   

ترميم هاي  اكلوزال  در سطح  كاسپي  و شيب   پيت ها  اوليه،  كردن شيارهاي  براي مشخص  وسيله  كدام  2ـ 
آمالگامي مورد استفاده قرار مي گيرد؟ )آرت(

ب( انتهاي ديسكوئيد وسيله ديسكوئيد ـ كلوئيد الف( انتهاي كلوئيد وسيله ديسكوئيد ـ كلوئيد 
د( قاعده چاقوي آمالگام ج( كارور هولنبك    

3ـ توانايي ايجاد گير پين داخل عاجي در مقايسه با Slot چگونه است؟ )آرت(
ب( دو برابر بيشتر است الف( مشابه است    

د( كمتر است ج( يك و نيم برابر بيشتر است   

4ـ براساس تقسيم بندي ICDAS، پوسيدگي درجه سه به كدام مورد زير داللت دارد؟ )آرت(
ب( شكستگي مينا بدون عاج قابل مشاهده الف( ساختار سالم دنداني   

د( حفره مشخص با عاج قابل مشاهده ج( تغييرات اوليه بصري در مينا   

5ـ تمام گزينه ها در مورد DIAGNOdent صحيح است به جز: )آرت(
الف( براي بررسي پوسيدگي نيازمند سطح اكلوزالي تميز و خشك است.

ب( براساس مطالعات مرروي سيستماتيك، حساسيت اين روش بيشتر از روش هاي معمول تشخيص پوسيدگي است.
ج( احتمال وجود موارد منفي كاذب استفاده از اين وسيله تشخيصي را محدود مي سازد.

د( براساس اندازه گيري محصوالت باكتريايي و تغييرات ساختار دنداني در ضايعه پوسيده عمل مي كند.

6ـ كدام عبارت در مورد پوسيدگي حاد و مزمن صحيح است؟ )آرت(
الف( فاصله بين جبهه تهاجم باكتريايي و جبهه تغيير رنگ در پوسيدگي حاد در مقايسه با پوسيدگي مزمن بيشتر است.

ب( فاصله بين جبهه تهاجم باكتريايي و جبهه نرم شده در پوسيدگي مزمن در مقايسه با پوسيدگي حاد بيشتر است.
ج( در پوسيدگي حاد، جبهه تغيير رنگ يافته در مقايسه با جبهه نرم شده به پالپ دندان نزديك تر است.

د( در پوسيدگي مزمن، جبهه تهاجم باكتريايي در مقايسه با جبهه تغيير رنگ يافته به پالپ دندان نزديك تر است.
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7ـ بيشترين ميزان Brinell hardness مربوط به كدام يك از گزينه هاي زير است؟ )آرت(
د( مينا ج( اكسيد آلومينيوم    III ب( آلياژ طالي تيپ الف( كوارتز  

8ـ زاويه مطلوب فلز در لبه هاي اكلوزالي اينله فلزي چند درجه مي باشد؟ )آرت(
د( 60 ج( 40    ب( 30    الف( 20   

9ـ كدام ضخامت هاي رابردم )برحسب اينچ( براي كارهاي ترميمي توصيه مي شود؟ )شوارتز(
د( 0/012 و 0/014 ج( 0/010 و 0/012   ب( 0/008 و 0/010   الف( 0/006 و 0/008  

10ـ Resistance تامين شده با Slot محيطي با Resistance چند پين TMS برابري مي كند؟ )شوارتز(
  Minim ب( 3 پين     Minim الف( 4 پين
minikin د( 3 پين     minikin ج( 4 پين

11ـ در صورتي كه در فالوي سه ماهه فرد مستعد به پوسيدگي ريشه درجه تست باكتريايي استرپتوكوك 
موتانس بين صفر و يك باشد كدام اقدام زير انجام مي شود؟ )شوارتز(

ب( ادامه تجويز فلورايد و فالوي سه ماهه الف( قطع تجويز فلورايد و فالوي سه ماهه  
د( ادامه تجويز فلورايد و فالوي شش ماهه ج( قطع تجويز فلورايد و فالوي شش ماهه  

12ـ نيترات پتاسيم موجود در خميردندان براي برطرف كردن حساسيت ناشي از بيليچينگ به چه مقدار زمان 
نياز دارد؟ )شوارتز(

د( يك ماه ج( دو هفته   ب( يك هفته   الف( دو روز  

تقريبًا هميشه كاهش مي يابد؟  ونير  Try – in كدام خصوصيت  رزين  يا  از خمير  استفاده  13ـ در صورت 
)شوارتز(

د( وليو ج( كروما    ب( سختي    الف( استحكام  

14ـ هنگام كار بر روي انسيزورها و سطح مزيال كانين ايزوالسيون كدام دندان ها توصيه مي شود؟ )آرت(
الف( دندان شماره چهار همان سمت تا دندان چهار سمت مقابل

ب( دندان شماره سه همان سمت دندان تا سه سمت مقابل
ج( دندان شماره چهار همان سمت تا دندان سه سمت مقابل 

د( دندان شماره پنج همان سمت تا دندان دو سمت مقابل
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15ـ اثر سينرژيسم كدام درمان ها در كنترل پوسيدگي ريشه مفيدتر است؟ )شوارتز(
ب(  NaF و كلرهگزيدين الف( وارنيش فلورايد و كلرهگزيدين   

د( NaF و ليزر آرگون ج( APF و ليزر آرگون   

16ـ كاسپ هاي Cupped out و ترميم هايي كه باالتر از سطح اكلوزال دندان قرار گرفته اند، تشابه چه نوع 
سايشي است؟ )شوارتز(

Ablation )د  Chemical erosion )ج   Abrasion )ب    Attrition )الف

17ـ كدام يك از ويژگي  دندان مسن مي باشد؟ )شوارتز(
ب( لوستر زياد الف( وليو زياد    

د( surface texture زياد ج( كروماي كم    

18ـ در كدام نوع از سراميك ها حتي بعد از سمان  كردن شيوع Fracture باال است؟ )آرت(
 Hot press )ب     CAD/CAM )الف

Feldspathic porcelain )د    Glass – Ceramic )ج

19ـ ميزان سايش اوليه در نقاط تماس اكلوزالي كدام نوع كامپوزيت بيشتر است؟ )آرت(
د( نانوفيل ج( ميكروفيل   ب( كانونشنال   الف( هيبريد  

20ـ اگر وسايل برنده چرخشي با سرعت پايين استفاده شود، كدام وضعيت روي نسج دندان اتفاق مي افتد؟ 
)آرت(

ب( تغييرات پالستيكي قبل از شكستن    Ductile Fracture )الف
د( ايجاد ترك    Brittle Fracture )ج

21ـ در شكل زير زاويه Rake  و Edge تيغه فرز به ترتيب از راست به چپ كدام است؟ )آرت( 

B , A )الف
C, D )ب
D, B )ج
C , A )د



مجموعه سواالت ارتقاء دندانپزشكي DPQ دندانپزشكي ترميمي8

22ـ ساختار Lamina limitans چيست و چه اثري بر شعاع فانكشنال توبول دارد؟ )آرت(
الف( آلي آمورف و كاهش شعاع فانكشال توبول 
ب( آلي فيبروزه و كاهش شعاع فانكشنال توبول
ج( آلي آمورف و افزايش شعاع فانكشنال توبول
د( آلي فيبروزه و افزايش شعاع فانكشنال توبول

23ـ در ارزيابي خطر پوسيدگي كدام يك از دو عامل ذكر شده از اهميت يكساني برخوردارند؟ )آرت(
Brown spot با White spot )ب الف( بيوفيلم و پالك قابل مشاهده با پيت و شيار عميق 
د( آب فلورايد با خميردندان فلورايد ج( مصرف الكل با مصرف تنباكو    

24ـ كدام يك از خصوصيات كاسپ ساپورتينگ مي باشد؟ )آرت(
الف( سطح Outer incline كاسپ تمايل به برقراري تماس دارد.

ب( فاصله آن از مركز Facio – Lingual دندان زياد است.
ج( با دندان مقابل در Maximum intercuspal تماس ندارد 

د( محافظت از بافت هاي نرم زبان و گونه را عهده دار است.

25ـ در فرضيه باندينگ االستيك چه ضخامتي از اليه باندينگ سبب كاهش استرس هاي ناشي از شرينكيج 
مي گردد؟ )شوارتز(

د( 125 ميكرومتر ج( 75 ميكرومتر   ب( 50 ميكرومتر   الف( 25 ميكرومتر  

26ـ كدام يك از گزينه هاي زير روش صحيح براي كاهش تعداد باكتري در دهان است؟ )آرت(
الف( استفاده از دهانشويه كلرهگزيدين و خميردندان فلورايد بدون سديم لوريل سولفات

ب( استفاده دوبار در روز دهان شويه حاوي هيپوكلريت سديم همراه با زايليتول
ج( استفاده از دهان شويه كلرهگزيدين

د( همه موارد

27ـ نماي Patina like در ترميم پرداخت شده كدام كامپوزيت مشهود است؟ )آرت(
Packable )د   Hybride )ج   Microfiled )ب  Conventional )الف

28ـ كدام گزينه در مورد فلورايد صحيح است؟ )آرت(
الف( استانوس فلورايد، حاوي 8% فلورايد بوده و Shelf lie طوالني دارد.
ب( اسيدوليت فسفات فلورايد طعم فلزي دارد و shelf life اندكي دارد.
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ج( براي تأثير بيشتر كاربرد فلورايد موضعي، استفاده از پاميس روي دندان توصيه مي شود.
د( حين كاربرد وارنيش فلورايد، ايزوالسيون كامل محيط دهان الزم نيست.

29ـ براي بازسازي كاسپ لينگوال اولين پرمولر فك پايين، ميزان كوتاه سازي دندان و ترميم آن با آمالگام 
به ترتيب چه قدر است؟ )آرت(

1/5 mm 1/5 ـ mm )ب    1/5 mm 1-0/5 ـ mm )الف
2 mm 2ـ mm )د    1 mm 0/5 ـ mm )ج

30ـ كداميك در مورد نوارهاي ماتريكس سكشنال پري كانتور صحيح است؟ )آرت(
الف( اين نوارها به دليل كانتورشان در ترميم هاي آمالگام كاربرد زيادي دارند.

ب( استقرار آن در ناحيه تماس به راحتي امكانپذير است.
ج( در اولين پرمولرهاي منديبول و ديستال كانين ماگزيال كاربرد دارد.
د( در پرمولر اول ماگزيال و سطح ديستال كانين منديبول كاربرد دارد.

31ـ كدام گزينه در مورد ونير صحيح است؟ )آرت(
الف( ونير غالباً براي دندان هاي قدامي پايين و باالي تغيير رنگ يافته كاربرد دارد.
ب( طرح window در بيماران با اكلوژن Canine guidance استفاده مي شود.

ج( كامپوزيت ميكروفيلد صرفاً بهترين ماده انتخابي براي ونيرهاي پارسيل مستقيم هستند.
د( طرح Butt Joint انسيزال در صورت نقص در سمت لينگوال نيز استفاده مي شود.

32ـ كدام ماتريكس متالوپروتئيناز )MMP( در عاج نقش ژالتيناز دارد؟ )آرت(
د( 9 و 20 ج( 2 و 8    ب( 8 و 20   الف( 2 و 9  

33ـ كدام خاصيت ماده كف بندي جهت حمايت ترميم آمالگام كليدي است؟
Compressive strength )ب    Tensile strength )الف

Hardness )د    Modulus of elasticity )ج

34ـ تفاوت اساسي ونيرهاي سراميكي فلدسپاتيك با سراميك هاي پرس شده در چه موردي است؟ )آرت(
د( مراحل تراش ج( باندينگ     Try in )ب الف( عمق تراش  

35ـ كدام گزينه در مورد محصوالت كروژن در آمالگام Conventional صحيح مي باشد؟ )شوارتز(
  CuO CuCl−2 2 ب(       CuO SnO−2 2 الف( 

 CuO Sn(OH) Cl−2 2 د(       SnCl SnO−2 2 ج( 
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36ـ در Attrition چه نوع عاجي ترشح مي شود؟ )آرت(
الف( عاج ثالثيه با ساختاري متفاوت از عاج اوليه و ثانويه 

ب( عاج اسكلروتيك واكنشي با ساختاري متفاوت از عاج اوليه و ثانويه
ج( عاج اسكلروتيك واكنشي با ساختاري مشابه از عاج اوليه و ثانويه

د( عاج ثالثيه با ساختاري مشابه عاج اوليه و ثانويه

37ـ كدام يك در مورد استفاده از كامپوزيت Preheated در ترميم حفرات صحيح است؟ )آرت(
الف( گرم كردن كامپوزيت تا دماي 86 درجه سانتيگراد باعث افزايش تطابق با حفره مي شود.

ب( گرم كردن كامپوزيت تا دماي 68 درجه سانتيگراد باعث افزايش ويسكوزيتي ماده مي شود.
ج( بهبوت تطابق و كاهش ريزنشت به دنبال گرم كردن كامپوزيت مربوط به نوع كامپوزيت مي باشد.

د( گرم كردن كامپوزيت باعث افزايش چسبندگي كامپوزيت به وسيله حين قرار دادن آن مي شود.

38ـ كدام يك در مورد تراش حفره با ليزر Erbium صحيح است؟ )شوارتز(
الف( با ايجاد دمينراليزاسيون سطحي و دهانه باز توبول هاي عاجي، باند ادهزيو را بهبود مي بخشد.

ب( با ايجاد ميكروفركچرها در مينا و عاج، باعث كاهش استحكام باند ادهزيوها مي شود.
ج( با ايجاد اليه كالژني دناچوره و فيوز شده در ضخامت 8-5 ميكروني عاج، باعث كاهش باند ادهزيوها مي شود.

د( عدم وجود اليه اسيد، نياز به اسيد اچينگ براي ايجاد دمينرليزاسيون عاج را كاًل منفي مي كند.

39ـ كدايك از موارد زير باعث كاهش استحكام باند بعد از اچينگ عاجي مي شود؟ )شوارتز(
الف( برداشتن اليه ژلي امورف در باالي شبكه كالژني اكسپوز شده.

ب( عدم توانايي رزين در نفوذ به عمق عاج دمينراليزه شده
ج( باقي ماندن برخي كريستال هاي هيدروكسي آپاتيت در شبكه كالژني اكسپوز شده

د( تشكيل اليه مهار اكسيژني در سطح ادهزيو كيور شده

40ـ كدام يك در مورد حساسيت بعد از عمل در ترميم هاي كامپوزيت صحيح است؟ )شوارتز(
الف( خمش كامپوزيت تأثيري در ايجاد آن ندارد.

ب( بروز آن با احتمال وقوع شكست ترميم درآينده ارتباطي ندارد.
ج( تكنيك قرار دادن اليه اي و Rebonding باعث كاهش وقوع آن مي شود.

د( كاربرد گالس آينومر تأثيري در بروز آن ندارد.
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41ـ كدام يك در مورد فرزهاي كاربايد و الماسي مخصوص پرداخت كامپوزيت صحيح است؟ )شوارتز(
الف( كاربرد خشك آنها براي پرداخت ترميم باعث ايجاد حرارت بيش از حد ترميم شده و تجويز نمي شود.

ب( كاربرد خشك آنها بدون ايجاد حرارت، براي سرعت بيشتر انجام پرداخت توصيه مي شود.
ج( نوع الماسي تخريب كمتري در كامپوزيت هاي ميكروفيلد ايجاد مي كند.

د( كاربرد همراه با آب آنها، از تخريب مارجين هاي ترميم جلوگيري مي كند.

42ـ عوامل زير در ايجاد گير بهتر ترميم هاي كامپوزيت با استفاده از ادهزيو سلف اچ دخالت دارد؟ )آرت(
الف( تراش حفره با فرز الماسي با ايجاد اليه اسمير نازك تر 
ب( تراش حفره با فرز كاربايد با ايجاد اليه اسمير نازك تر

ج( تراش حفره با فرز الماسي با ايجاد سطح صاف تر 
د( تراش حفره با فرز كاربايد با ايجاد سطح خشن تر

43ـ عدم سازگاري بين برخي ادهزيوها و كامپوزيت هاي Dual – cure مربوط به كدام عامل است؟ )آرت(
الف( آمين هاي اسيدي در ادهزيو و آمين هاي سه گانه در كامپوزيت باعث عدم سازگاري مي شود.

ب( واكنش اسيد ـ باز بين ادهزيو اسيدي و سيستم كاتاليزور كامپوزيت باعث عدم سازگاري مي شود.
ج( افزودن كاتاليزورهاي شيميايي به كامپوزيت مانع از اين عدم سازگاري مي شود.

د( كيورينگ جزء اليت كيور كامپوزيت به دنبال اين ناسازگاري به مخاطره مي افتد.

44ـ كدام يك در مورد ادهزيوهاي self-etch در مقايسه با etch and rinse صحيح است؟ )آرت(
الف( ادهزيو سلف اچ حساسيت كمتري به درجات مختلف رطوبت عاجي و ثبات هيدروليتيك باالتري دارند.

ب( نوع mild سلف اچ بر روي مينا تراش خورده اچينگ برابري را ايجاد مي كند.
ج( منومر فسفاته سلف اچ، باند شيميايي پايداري به هيدروكسي آپاتيت برقرار مي كند.

د( ميزان حساسيت بعد از عمل در مطالعات كلينيكي جديد در سلف اچ پايين تر گزارش شده است. 

45ـ كدام يك در مورد استحكام باند ادهزيوهاي سلف اچ mild و aggressive صحيح است؟ )آرت(
الف( در نوع mild: استحكام باند عاجي ضعيف و باند مينايي ضعيف تر

ب( در نوع aggressive استحكام باند عاجي ضعيف و باند مينايي ضعيف تر
ج( در نوع aggressive استحكام باند عاجي ضعيف و باند مينايي مناسب

د( در نوع mild: استحكام باند عاجي و مينايي مناسب
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 Dual – با سيمان رزيني   Prime & Bond NT ادهزيو  باعث سازگاري در  از موارد زير  46ـ كدام يك 
Cure مي گردد؟ )آرت(

ب( منومر اسيدي فسفاته در ادهزيو الف( منومر PENTA در ادهزيو   
د( كاتاليزور آميني سلف كيورينگ در سيمان رزيني ج( كاتاليزور Sulfinic acid در ادهزيو  

47ـ كدام يك در مورد Water – tree در سيستم هاي ادهزيو صحيح است؟ )آرت(
الف( نانوليكيج در اليه هيبريد ادهزيوهاي self – etch و etch rinse  است.

ب( ناشي از نفوذ ناقص رزين به داخل عاج دمينراليزه مي باشد.
ج( نشانگر نفوذپذيري در اليه ادهزيو پليمريزه ادهزيوهاي سلف اچ one – step مي باشد.

د( باعث شروع تخريب باند در اليه هيبريد مي شود.

48ـ كدام يك در مورد فعاليت آنزيم هاي ماتريكس متالوپروتئيناز )MMPs( صحيح است؟ )آرت(
الف( در نخريب عاج دمينراليزه بدون پوشش رزيني در كف اليه هيبريد دخالت دارد.

ب( كلرهگزيدين از طريق فعاليت آنتي باكتريال از تخريب اليه هيبريد جلوگيري مي كند.
ج( كلرهگزيدين از طريق افزايش استحكام باند اوليه ادهزيوها، باعث ثبات باند مي گردد.

د( MMP9 در ماتريكس عاجي مينراليزه به صورت فعال عمل مي كند.

49ـ موارد زير در مورد سيمان هاي رزيني سلف اچ و سلف ادهزيو صحيح است، به جز؟ )آرت(
الف( سيمان سلف ادهزيو نياز به آماده سازي سطح دندان تراش خورده و ترميم غيرمستقيم ندارد.

ب( در سيمان سلف اچ، اچينگ با اسيد فسفريك در لبه هاي مينايي تجويز مي شود.
ج( باند مينايي مناسب سيمان هاي سلف ادهزيو ثابت نشده است.

د( كيورينگ نوري هر دو سيمان با اكسپوژر متعدد از جهات مختلف تجويز مي شود.

50ـ جهت كاهش اثرات منفي C-Factor در حفرات كالس I تمام روشها مناسب هستند، به جز: )آرت(
ب( استفاده از روش قراردهي اليه اليه   unfilled الف( استفاده از باندينگ

د( استفاده از الينر گالس آينومر رزين موديفايد   Flowable ج( استفاده از الينر كامپوزيت

51ـ كدام يك از تركيبات زير سبب ثبات بهتر باندينگ در مقابل رطوبت مي شود؟ )شوارتز(
TEGDMA )د ج( اسيد پلي آلكنوئيك  ب( اسيد مالئيك     HEMA )الف
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52ـ نماي هيستولوژيك Edge Phenomenon نشان دهنده كدام وضعيت در معاينه چشمي پوسيدگي هاي 
اكلوزاليست؟ )شوارتز(

الف( اپاسيتي يا تغيير رنگ مينا كه با air drying قابل تشخيص است.
ب( اپاسيتي يا تغيير رنگ مينا كه بدون air drying قابل تشخيص است.

ج( عدم تغيير يا تغيير جزئي در ترانسلوسنسي مينا با air drying بيش از 5 ثانيه
د( تغيير رنگ خاكستري ناشي از دنتين زيرين

53ـ بول در نواحي كه زيبايي مدنظر باشد، چگونه است؟ )شوارتز(
ب( چمفر و كوتاه  الف( چمفر و بلند     

د( mm 0/5 عرض و كوتاه ج( Scalloped و بلند    

54ـ كدام كراون، سايش كمتري در دندان هاي مقابل ايجاد مي كند؟ )شوارتز(
Pressable ب( كراون    Traditional Feldspatic الف( كراون

Milled د( كراون     Infiltrated ج( كراون

55ـ كدام يك صحيح است؟ )شوارتز(
الف( هر چه فاصله بين توبول ها بيشتر باشد، عمق دمينراليزاسيون در اسيد اچينگ بيشتر مي شود.

ب( محتمل ترين محل بروز Collagen bonding عاج اينترتوبوالر است.
ج( كاربرد اسيد نيتريك در باندينگ ABC Enhanced به عنوان etchant، نيازي به شستشو ندارد.

د( افزايش غلظت اسيد تا 40% تغييري در عمق اچينگ ايجاد نمي كند.

56ـ كدام مورد صحيح است؟ )شوارتز(
الف( اسمير الير در Laser ablation بسيار نازك است.

ب( Sono abrasion براي تراش حفره در ضايعات پروگزيمال كوچك مناسب نمي باشد.
ج( air abrasion احتمال آسيب به بافت لثه زياد است.

د( در كاربرد Nd-YAG تشكيل اسمير الير اتفاق مي افتد.

57ـ كدام مورد در اينله/ انله هاي غيرمستقيم صحيح است؟ )شوارتز(
الف( انتخاب اول در پرمولرهاي داراي حفرات MOD با پهناي متوسط اينله سراميكي است.

ب( مطلوب ترين اكلوژن براي انله سراميك، اكلوژن Group function است.
ج( وجود عادات پارافانشكنال عدم تجويز مطلق براي انله سراميكي مي باشد.

د( بهترين مورد تجويز در مولر با ارتفاع اكلوزوژنژيوال كم، انله سراميكي است.
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دوره  در  پوسيدگي  وقوع  ريسك  پيش بيني  در  كلينيكال  فاكتور  مهمترين   Powell مطالعه  براساس  58ـ 
دنداني early permanent )سن 21ـ14 سال( كدام است؟ )شوارتز(

ب( ميزان استرپتوكوك موتانس       DMFS )الف
د( وضعيت پريودنتال ج( ضايعات اوليه سطوح صاف    

59ـ از نظر Lynch بهترين پيش بيني كننده فعاليت ميكروبي در ضايعات ريشه كدام است؟ )شوارتز(
د( راديوگرافي   Texture )ج   Tactile )ب الف( رنگ   

60ـ بهترين راه تشخيص پوسيدگي سطح ريشه كدام است؟ )شوارتز(
ب( راديوگرافي بايت وينگ  الف( تشخيص چشمي    

د( حس لمس با اينسترومنت    caries – disclosing agen )ج

61ـ در كدام يك از محيط هاي دهاني فلورهاي باكتريال استرپتوكوك ميتيس و استرپتوكوك سانگوئيس 
نسبت انتشار تقريبي برابر دارند؟ )آرت(

ب( پالك كرونال و زبان  الف( پالك كرونال و جينجيوال    
د( پالك مخاط باكال و كرونال ج( پالك مخاط باكال و جينجيوال   

62ـ دشوارترين روش استقرار رابردم كدام است؟ )شوارتز(
Winged clamp in dam )ب     Dam over clamp )الف

Dam under clamp )د     Clam after dam )ج

63ـ در صورت تجويز روكش تمام تاجي )فول كراون( در دندان هاي قدامي اندو شده، كدام دندان ها خصوصًا 
نيازمند تجويز پست نيز هستند؟ )شوارتز(

ب( الترال فك باال ـ سانترال فك پايين الف( سانترال فك باال ـ الترال فك پايين   
د( سانترال فك پايين و كانين فك پايين ج( الترال فك باال ـ كانين فك پايين   

64ـ كدام گزينه در مورد Conservative bridge صحيح است؟ )آرت(
الف( Adhesion bridge همان طرح روچت است.  

ب( طرح روچت technique sensitivity بيشتري نسبت به مريلند دارد.
ج( در نوع مريلند سطح اچ شده فلز با چشم غيرمسلح قابل رؤيت است.

د( در Adhesion bridge الكتروليتيك اچينگ سطح فلز انجام مي شود.
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65ـ افزايش ضخامت كامپوزيت روي پس زمينه سفيد سبب افزايش كدام يك از پارامترهاي زير مي شود؟ 
)كريگ(

Excitation purity )ب      Lightness )الف
Opacity )د    Dominant wave length )ج

66ـ ماده مؤثر اوژنول در سيمان ZOE سبب چه تأثيري بر بافتهاي دنداني مي شود؟ )كريگ(
الف( سلول ها را تثبيت و افزايش تنفس سلولي را باعث مي شود.

ب( انتقال عصبي را كاهش و ساخته شدن پروستاگالندين را سبب مي شود.
ج( ساخته شدن آنزيم هاي ضد التهاب پروستاگالندين و لوكوترين را مهار مي كند.

د( هفته اول در حفرات تراش خورده سبب واكنش آماسي متوسط تا شديد مي شود.

67ـ رابطه اندازه گيري ميكرو هاردنس كامپازيت با اندازه فيلر چگونه است؟ )كريگ(
الف( ذرات فيلر كوچكتر از 1 ميكرومتر اندازه گيري دقيق را دچار مشكل مي كند.
ب( ذرات فيلر بزرگتر از 10 ميكرومتر اندازه گيري دقيق را دچار مشكل مي  كند.

ج( اندازه ذرات فيلر تأثيري بر روي اندازه گيري نمي گذارد.
د( ميزان ميكروهاردنس كامپازيت با ذرات ميكروفاين بيشتر از ذرات فاين مي باشد.

68ـ تفاوت انعطاف پذيري آلژينات با ويژگي Softset و Hard set در چيست؟ )كريگ(
د( نسبت گليكول ج( غلظت فيلر   ب( دماي آب مصرفي   الف( غلظت سديم فسفات 

69ـ ميزان استحكام كششي كدام نوع از آمالگام در پانزده دقيقه اول بيشتر است؟ )كريگ(
Admixed high copper )ب   Spherical low copper )الف

Uni compositional high copper )د    Admixed low copper )ج

70ـ شكستگي Castastrophic ريشه در كداميك از پست هاي زير بيشتر ديده مي شود؟ )شوارتز(
ب( پست هاي پيش ساخته فلزي  الف( پست هاي كربن فايبر   

FRC د( پست هاي ج( پست هاي زيركونيوم   

71ـ در ايمپلنت هاي تيتانيومي، كدام حالت بين ماده ايمپلنت و استخوان رخ مي دهد؟ )كريگ(
الف( Osseointegration به معني يكي شدن استخوان و ايمپلنت

ب( Biointegration به معني يكي شدن استخوان و ايمپلنت
ج( Osseintegration به معني نزديكي خيلي زياد )10 نانومتر( استخوان و ايمپلنت

د( Biointegration به معني نزديكي خيلي زياد )10 نانومتر( استخوان و ايمپلنت
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فاز  توزيع  داشته اند،  سرويس دهي  مدت  دهان  در  كه   Admixed High Copper آمالگام هاي  در  72ـ 
چگونه است؟ )كريگ(

β1كاهش مي يابد. γ1 افزايش و فاز  ب( فاز  β1 افزايش مي يابد    γ1 كاهش و فاز  الف( فاز 
β1 افزايش مي يابند. γ1 و  د( فاز  β1 كاهش مي يابند     γ1 و  ج( فاز 

73ـ كمترين ميزان باند سمان هاي گالس آينومر به .......... است. )كريگ(
ب( آلياژ تيتانيوم      Stainless steel الف( آلياژ
د( آلياژهاي نابل ج( سراميك هاي كور با استحكام باال   

74ـ كدام يك بر ميزان انبساط هيگروسكوپيك اينوسمنت كلسيم سولفات بايندر اثر كمتري دارد؟ )كريگ(
ب( سايز ذرات با بايندر الف( سايز ذرات رفركتوري    

د( نسبت آب به پودر  )Refractory/Binder( نسبت رفركتوري به بايندر )ج

75ـ كدام مورد صحيح است؟ )كريگ(
الف در آلياژهاي Heat treatment, Gold – based روش مناسبي براي ايجاد Order solution به منظور استحكام 

بخشي آلياژ نمي باشد.
ب( در آلياژهاي نابل، ايجاد فاز ثانويه از طريق heat treatment معموالً اثر مطلوبي بر خصوصيات آلياژ دارد.

ج( روش Grain refinement علي رغم افزايش استحكام كششي، Elongation را كاهش مي دهد.
د( براي تبديل آلياژ تايپ 3 به نابل، Heat treatment بايد به همراه quenching در آب باشد.

76ـ كدام مورد صحيح است؟
الف( آلياژ هاي نابل، انقباض Solidification كمتري از آلياژهاي بيس متال،  در پروسه ريختگي دارند.

ب(  دانسيته كمتر بيس متال ها نسبت به نابل ها، به عنوان يك ايراد در نظر گرفته مي شود.
ج( مكانيسم استحكام بخشي كروم ـ كبالت در ترميم هاي PFM از طريق carbide formation است.

د( ضخامت فريم ورك بيس متال ها مي تواند نصف فلزات نابل باشد.

77ـ كدام مورد درباره كامپوزيت هاي متاكريالتي low shrinkage در مقايسه با كامپوزيت هاي متاكريالتي 
معمول صحيح است؟ )كريگ(

الف( Stiffness مونومرها كمتر است.
ب( فواصل بين گرو ه هاي متاكريالت افزايش يافته است.

ج( تراكم كراس لينك در آنها بيشتر است.
د( مونومرهاي موجود در باندينگ هاي كاربردي با آنها مشابه با باندينگ هاي متاكريالتي معمولي نمي باشد.
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78ـ كدام مورد درباره نانوكامپوزيت ها صحيح است؟ )كريگ(
الف( نانومرهاي توليد شده با روش سل ـ ژل سايزهاي متفاوتي دارند.

ب( كاربرد نانوكالسترها در كامپوزيت اي Highly filled اثر نامطلوبي برخصوصيات رئولوژيك كامپوزيت دارد.
ج( نانو كالسترها به كار رفته در كامپوزيت ها، سايز مشابهي دارند.

د( سرعت سايش )shear pluking( نانو كالسترها مشابه ماتريكس رزيني اطرافشان است.

79ـ وجود كدام ماده باعث كاهش اپاسيتي سمان ست شده مي شود؟ )كريگ(
ب( آب   الف( مالئيك اسيد    

د( دكستروتارتاريك اسيد ج( ايتاكونيك اسيد    

80ـ كدام گزينه در مورد كاربرد CPP/ACP در ضايعات پوسيدگي مينايي صحيح است؟ )كريگ(
الف(  باعث رمينراليزاسيون ضايعات سطحي مينا مي شود.

ب( باعث تثبيت پيشرفت پوسيدگي مي شود ولي در بازگشت ضايعات پوسيدگي اوليه نقشي ندارد.
ج( به طور مكانيكي توبول هاي عاجي را سيل مي كند.

د( باعث تثبيت سطوح بااليي از يون هاي كلسيم و فسفر در سطح مينا مي شود.

81ـ greening پرسلن در كدام مورد رخ مي دهد؟ )كريگ(
ب( در برخي آلياژهاي بيس متال حاوي اكسيد نيكل الف( در برخي آلياژهاي نابل حاوي نقره  

د( در برخي آلياژهاي بيس متال حاوي اكسيد پتاسيم ج( در برخي آلياژهاي نابل حاوي اكسيد نيكل 

82ـ اصطالح Decussation در چه مورد استفاده مي شود؟ )كريگ(
الف( انحراف كريستال ها به محيط منشورهاي مينايي 

ب( پيچ خوردن منشورهاي مينايي و متقاطع شدن آنها
ج( عبور آب و يون ها از غالف منشورهاي مينايي  

د( آرايش متراكم كريستال ها از DEJ به سطح مينا

83ـ كدام ميكروب در biofilm maturation نقش حياتي دارد؟ )كريگ(
د( ويبريوس ج( فوزو باكتريوم نوكلئاتوم  ب( كوكو باسيل   الف( استرپتوكوك ميتيس 

84ـ در طراحي و انتخاب مواد دندانپزشكي كدام گزينه مهمتر است؟ )كريگ(
 Yield strength )ب    Ultimate strength )الف

Fracture strength )د    Fracture toughness )ج
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85ـ كدام تعريف در مورد ضريب پوآسان صحيح است؟ )كريگ(
الف( نسبت استرين اگزيال به لترال در محدوده االستيك 
ب( نسبت استرين لترال به اگزيال در محدوده پالستيك
ج( نسبت استرين اگزيال به لترال در محدوده پالستيك 
د( نسبت استرين لترال به اگزيال در محدوده االستيك

86ـ كدام گزينه صحيح است؟ )كريگ(
الف( كشش سطحي همه مايعات با افزايش دما كاهش مي يابد 

ب( زاويه تماس آب با امالگام كمتر از كامپوزيت است.
ج( Surfactant بر روي زاويه تماس اثري ندارد  

د( كشش سطحي فلزات در مقايسه با مايعات كمتر است.

stabilizerα عمل مي كند؟ )كريگ( − 87ـ در آلياژهاي تيتانيومي كدام عنصر به عنوان 
د( مس ج( پاالديوم   ب( واناديوم   الف( آلومينيوم  

88ـ كدام يك در مورد نانواينومرها صحيح است؟ )كريگ(
الف( قابليت پاليش و ويژگي اپتيكال بهتري در مقايسه با گالس آينومر نوري دارند.

ب( آزادسازي فلورايد كمتري در مقايسه با گالس آينومر نوري دارند.
ج( حاوي پارتيكل هاي نانومرها و فاقد پارتيكل هاي نانوكالسترها هستند.

د( فاقد واكنش اسيد  ـ باز قابل توجهي مي باشند.

زير  مديفايد  رزين  آينومر  گالس  الينر  از  استفاده  همكاران  و   Karaman مطالعه  نتايج  براساس  89ـ 
 Oper Dent 2013,( چه تأثيري بر خمش كاسپي دندان هاي پرمولر داشت؟ Filtek Silorane كامپوزيت

)38 )3(: 282-9
ب( افزايش معني دار خمش كاسپي الف( كاهش معني دار خمش كاسپي  

د( كاهش غيرمعني دار خمش كاسپي ج( افزايش غيرمعني دار خمش كاسپي  

90ـ در مطالعه كلينيكي دو ساله Burgess و همكاران كدام عبارت زير در مورد كارآيي كلينيكي ادهزيوها 
)Oper Dent 2013, 38 )5(: 447-87( براي ترميم ضايعات سرويكالي غيرپوسيده صحيح است؟

الف( ادهزيو توتال اچ تك بطري كارايي كلينيكي بهتري نسبت به ادهزيو سلف اچ تك بطري نشان داد.
ب( ادهزيو توتال اچ تك بطري كارايي كلينيكي بهتري نسبت به ادهزيو سلف اچ دو بطري نشان داد

ج( ادهزيو سلف اچ تك بطري و دو بطري كارايي كلينيكي بهتري نسبت به ادهزيو توتال اچ تك بطري نشان داد.
د( كارايي كلينيكي ادهزيوهاي توتال اچ تك بطري و سلف اچ دو بطري تفاوت معني داري نداشت.
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91ـ  براساس نتايج آناليز اجزاي محدود )Finite element( كدام فينيش الين استرس كمتري ايجاد مي كند؟ 
)شيلينبرگ(

ب( راديال شولدر  الف( كالسيك شولدر    
د( ديپ چمفر و كالسيك شولدر ج( ديپ چمفر    

92ـ براساس تحقيقات RUDD، كدام يك از دندان هاي زير داراي حركت فاسيولينگوالي بيشتري است؟ 
)شيلينبرگ(

د( مولر اول باال ج( پرمولر اول باال   ب( پرمولر دوم باال   الف( مولر دوم باال  

93ـ كدام يك از گزينه هاي زير تا حدودي سبب Protect كردن دندان مي شود؟ )شيلينبرگ(
د( ونير سراميكي ج( آمالگام كمپلكس   ب( اينله فلزي   الف( اينله سراميكي  

94ـ One step self-etch adhesives كدام نسل هاي باندينگ را دربر مي گيرد؟ )شوارتز(
د( 6 و 7 ج( 7    ب( 5 و 6    الف( 4 و 5  

95ـ عمق Gingival cuff اطراف ايمپلنت ترجيحًا چند ميلي متر بايد باشد؟ )شيلينبرگ(
د( 3-4 ج( 2-3    ب( 1-2    الف( 0/5-1  

96ـ كدام مشكل در صورت استفاده از مواد باندينگ ناسازگار به وجود مي آيد؟ )آرت(
  Halo )ب     Void )الف

Inaccurate shade )د    Poor retention )ج

97ـ كدام يك در مورد روش هاي قالب گيري ايمپلنت صحيح است؟ )شيلينبرگ(
الف( براي قالب گيري نهايي تكنيك قالب گيري با تري بسته، توصيه مي شود.

ب( برخالف تكنيك استاندارد قالب گيري، مواد Heavy در اطراف كوپينگ هاي قالب گيري و مواد Medium در داخل تري 
قرار مي گيرد.

ج( براي ساخت كست تشخيصي اوليه قالب گيري با تري باز بيشتر مورد استفاده قرار است.
د( در روش تري بسته كوپينگ قالب گيري بعد از خارج كردن قالب از دهان، در داخل قالب باقي  مي ماند.

98ـ موارد زير باعث بهبود باند رزين به سراميك زير كونيا مي شود به جز: )آرت(
الف( پرايمرهاي حاوي منومر اسيد فسفونيك يا كربوكسيالت

ب( سيمان سلف ادهزيو حاوي منومر فسفاته
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ج( سندبالست با ذرات پوشيده با سيليكا به همراه سيالن 
د( اچينگ اسيد هيدروفلوريك به همراه سيالن

99ـ كدام گزينه در مورد In office bleaching صحيح است؟ )شوارتز(
الف( ليزر به عنوان يك منبع نوري براي فعال كردن ماده استفاده مي شود.

ب( ليزر آرگون كمترين اثر حرارتي در پالپ را ايجاد مي كند.
ج( ليزر CO2 به علت افزايش نفوذ پراكسايد به دندان و افزايش اندك دما توصيه مي شود.

د( ليزرها عالوه بر فعال كردن عامل سفيدكننده باعث تخريب پيگمان ها مي شود.

ـ چه ميزان از تغيير رنگ سطحي ناشي از فلوروزيس برحسب ميليمتر با استفاده از ميكروابريژن برداشته  100
مي شود؟

د( 0/5-0/7 ج( 0/3-0/5   ب( 0/2-0/3   الف( 0/1-0/2  
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گزينه د  )فصل 5 كريگ(. 74
اسـتفاده از Torque guage حيـن محكـم كـردن پيـچ اباتمنـت بـه منظـور جلوگيری از اعمـال بار اضافی و شكسـت 

احتمالـی چرخشـی در پيـچ توصيـه می شـود. )جـواب وزرات خانـه گزينه ج بوده اسـت(

گزينه ج )فصل 4 كريگ(. 75
جريان گالوانيك وابسته به تركيب و سطح دو ماده است. بسته به حساسيت بيمار می تواند ايجاد درد كند. 

گزينه ب)فصل 4 كريگ(. 76

گزينه الف )فصل 9 كريگ(. 77

گزينه ب )فصل 13 كريگ(. 78
مكانيسـم سـتينگ سـمان كلسـيم آلومينات تركيبی از واكنش اسـيد باز و انحالل و رسـوب اسـت. خواص مكانيكی آن 
مشـابه سـمان هـای سـلف ادهزيو اسـت. بـه دليل تشـكيل هيدروكسـيد آلومينيـوم به عنـوان ژل آمورف حذف سـمان 

اضافی تسـهيل می شـود. 

گزينه ب)فصل 13 كريگ(. 79
با اليت كيور سـمان دوال كيور خواص مكانيكی بيشـتر ميشود،اسـترس پليمريزاسـيون بيشـتر شـده زيرا واكنش نوری 

سـريعتر از واكنش سـلف كيور اسـت.و اگر اسـترس فراتر از اسـتحكام باند شـود گپ ايجاد ميشـود

گزينه ج )فصل 15 شلينبرگ(. 80

گزينه الف )فصل1 آرت(  . 81
 هنـگام clenching حداكثـر فعاليـت عضـالت مسـتر و تمپـورال و فعاليت متوسـط عضلـه تريگوئيد داخلـی و خارجی 

فوقانـی وجود دارد. 

گزينه ج )فصل 5 كريگ(. 82

گزينه الف )فصل 12 كريگ( . 83
پلی اتر ها بهتر از سيليكون افزايشی جزئيات را ثبت می كنند.

گزينه الف)فصل 10 كريگ(. 84
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گزينه الف )فصل 15 كريگ(. 85
گـرد كـردن نـوك دندانـه ها جهت كاهـش نيروی برشـی و تغيير در زاويـه دندانه برای حداكثر رسـاندن فشـار ، كاهش 
ارتفـاع دندانـه بـه همـراه افزايـش فاصله منجر بـه پخش كردن بار گـذاری ايمپلنت روی سـطح تماس بزرگتـر و افزايش 

اسـتحكام بدنه ی ايمپلنت می شـود.  

گزينه ج )فصل 8 كريگ(. 86
مـواد جديـد مبتنـی بـر كلسـيم سـيليكات با هـدف حفاظـت پالـپ و امـكان رمينراليزاسـيون عـاج رويی بعنـوان الينر 
طراحـی شـدند.اغلب اليـت كيور بوده و دارای خواص مكانيكی و مقاومت در برابر انحالل مناسـبی هسـتند.ممكن اسـت 
بـا تحريـك سـلول هـای ادنتوبالسـت موجـب توليـد ماتريكس سـلولی اغازگـر فرايند مينراليزاسـيون شـوند و يـا باعث 

تمايـز سـلولهای تمايز نيافته به سـلولهای شـبه ادنتوبالسـت شـوند

گزينه  ج )فصل 16 كريگ(. 87

گزينه د/ )فصل 8 كريگ(. 88
سـيالنت هـای گالس آينومـر سـايش بيشـتر و گيـر كمتـری از سـيالنت هـای رزينـی دارنـد ولـی احتمـال حفاظـت 
پوسـيدگی نهفتـه بـه دنبـال از دسـت رفتن سـيالنت بيشـتر اسـت و ايـراد گالس آينرمر ويسـكوزيتی بـاالی آن و عدم 

نفـوذ بـه عمـق فيشـورها می باشـد.

گزينه ب )كريگ فصل 10(. 89

گزينه الف )فصل 9 كريگ(. 90

گزينه ج/ )فصل 11 آرت(. 91
در مقايسه با كامپوزيت ، آمالگام و گالس آينومر، MTA  پاسخ بافتی و تشكيل استخوان بسيار بهتری دارد.  

گزينه الف )فصل 6 كريگ(. 92

گزينه الف )فصل 6 كريگ(. 93
در تست های غربالگری گالس اينومر تازه تهيه شده توكسيسيتی mild دارد ولی در طول زمان افزايش ميابد

گزينه د )فصل 12 كريگ(. 94
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گزينه الف/ )فصل 2 آرت(. 95
اسـتفاده روزانـه از وسـايل شسـت وشـو دهنـده آبـی نمـی توانند بيوفيلـم را حذف كننـد ولی تركيـب بيوفيلـم را تغيير 
مـی دهـد. بهتريـن مـاده ترميـم ضايعات GI اسـت و بـرای متوقف كردن ضايعات پوسـيدگی ريشـه SDF موثر اسـت. 

گزينه الف )فصل 11 آرت(. 96

گزينه ب. 97

گزينه الف. 98

گزينه د. 99

گزينه د. 100



219 آزمون ارتقا

سواالت ارتقا 1399 دانشكده دندانپزشكی شاهد

در كريستالهای مينايی، عامل عدم ثبات كريستالها و مستعدت رين جزء به دمينراليزاسيون به ترتيب . 1
كدام هستند؟ )فصل 1 ساميت-ص 5(

د( كربنات-كربنات ج( كربنات-هيدروكسيل  ب( كربنات - فسفات   الف( هيدروكسيل – كربنات 

كدام مورد باعث بهبود استحكام باند به عاجaffected  می شود؟ )فصل 1 ساميت - ص 16( . 2
ب( زمان اچ كوتاهتر   الف( زمان اچ باالتر       

د( استفاده از سيستم سلف اچ  ج( استفاده از سيستم های سلف اچ همراه با اچ عاج 

عاج اسكلروتيك با چه ماده ای مسدود می شود؟ )فصل 1 ساميت – ص 16(. 3
الف( كريستالهای هيدروكسی آپاتيت و كالژن نرمال 

ب( كريستالهای هيدروكسی آپاتيت و كالژن نرمال دناتود ه 
ج( كريستالهای وايت لوكايت  و كالژن دناتوده   

د( كريستالهای وايت لوكايت و كالژن نرمال  

نمایcopped-out وamalgam island  به ترتيب در كدام نوع سايش ديده می شود؟ )فصل 2 ساميت . 4
– ص 48(

د(  ابرژن -اتريشن  ج( اروژن –اروژن   الف( اروژن -ابرژن     ب( اتريشن-اروژن  

كداميك دارای  ريسك بيشت ری جهت ايجادcrack  می باشد؟ )فصل 2 ساميت، ص 50(. 5
  IIو   Iالف( مواد تر ميم شده با كامپوزيت در حفرات كالس

  IIو   Iب(  مواد تر ميم شده با آمالگام در حفرات كالس
  Vج( مواد ترميم شده با كامپوزيت در حفرات كالس

  Vد(  مواد ترميم شده با آمالگام در حفرات كالس

رنگ هایMaverick  به كدام مورد اطالق می شود؟ )فصل 3 ساميت، ص 75(. 6
الف( كاهشchroma  از ژنژيوال به سمت انسيزال   

ب( بهHalo effect  لبه انسيزال اطالق  می شود. 
ج(  به تمركز رنگ در نقاط خاصی كه با ز مينه متفاوت است.

 د( به افزايش ترانسلوسنی به سمت لبه انسيزال گفته  می شود. 
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تغييرات بعدی رنگ ونيرهای پرسلن يك فرد پس از تغيير رنگ پوست از برنزه به روشن چگونه است؟ . 7
)فصل 3 ساميت، ص 75(

Bright-low in value )ب    Bright-High in value )الف
Yellow- low in value )د    Yellow- High in value )ج

كدام يك از ويژگی دندان مسن نيست؟ )فصل 3 ساميت ، ص 75(. 8
 surface texture )د ج( كرومای كم   ب( الستر زياد   الف( ولی و زياد  

در سيستم نشانه گذا ری رنگ CIELAB-  a  نشان دهنده چی ست؟ )فصل 4 ساميت ، ص 80(. 9
ج( رنگ زرد   د( رنگ آبی  ب( رنگ سبز   الف( رنگ قرمز  

در كداميك، راديوگرافی برای شناسايی پوسيدگی ها، ارزش تشخيصی حداقل دارد؟ )فصل 5 ساميت، ص 108(. 10
ب( پوسيد گی های مينايی و عاج سطحی اكلوزال الف( پوسيد گی های مينايی عميق  

د( پوسيد گی های مينايی و عاج سطحی پروگزيمال   ج( پوسيد گی های عميق   

بعد از تهيه حفره دندان 4 باال ، سطح مزيا ل دندان 5 در يك فرد جوان دارای ضايعه مينايی با اپُسيته  . 11
سفيد است كه فقط با خشك كردن مشاهده می شود. آن را به چه نوع ضايعه ای می توان نسبت داد؟ )فصل 

5 ساميت، ص 102( 
ب( پوسيد گی فعال مينايی  الف( پوسيد گی تاDEJ  پيشرفته است  

د( پوسيد گی غيرفعال مينايی  ج( پوسيد گی فعال عاجی   

در هنگام پالپ كپ مستقيم، بی خطرترين ماده جهت كنترل خونريزی پالپ كدام است؟ )فصل 6 ساميت، ص 138(. 12
ب( آب يا سالين  الف(  هيپوكلريت سديم   

د(  مواد بندآورنده خونريزی مثل فريك سولفات  ج( كلرهگزيدين     

رستو ريشن  نهايی چه زمانی پس از پالپ كپ غی  ر مستقيم بهتر است انجام نشود؟ )فصل 6 ساميت، ص 144( . 13
د( 8-4 ماه   ج( 3-2 ماه   الف( 6-4 هفته   ب( 8-6 هفته  

نقش كلسيم هيدروكسايد در پروسه Indirect pulp cap چيست؟ )فصل 6 ساميت، ص 144( . 14
الف( حذف باكتری های باقی مانده و استريل سازی در محل  

ب( تشكيل پل عاج  
ج( كمك به ر مينراليزه كردن عاج دميزاليزه باقيمانده

د( تشكيل پالپ 
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كدام explorer از نظر شكل با بقيه متفاوت است؟ )فصل 7 ساميت ، ص 174(. 15
No.17 )د   cowhorn )ج   )CH(�3 )ب   Pig tail )الف

16. عيب وسايل دستی كاربايد نسبت به ساير وسايل دستی برای برداشتن اضافات كامپو زيت رزين  چيست؟ 
)فصل 7 ساميت، ص 170(

الف( احتمال شكستن دندان در لبه حفره   ب( بيشتر بودن خطر بريد گی لثه 
د( بيشتر بودن احتمال برداشتن مينای سالم  ج( بجای گذاشتن عالئم خاكستری بر روی تريم  

كالمپ شمارهW1A  برای چه دندانهايی به كار می رود؟ )فصل 8 ساميت، ص 189(. 17
الف( مولرها ی با حفره ديستالی عميق    ب( پره موالرهای با مارجين های زير لثه  

د( دندانهای مولر نيمه رويش يافته  ج( ثنايای كوچك      

دشوارترين روش استقرار رابردم كدام است؟ )فصل 8 ساميت، ص 197(. 18
Winged clamp in dam )ب    Dam over clamp )الف

Dam under clamp )د     Clamp after dam )ج

microscopic water filled blister در كدام سيستم و در چه مرحله ای ايجاد می شود؟ )فصل 9 ساميت، ص 228( . 19

ب( توتال اچ دو مرحله ای، نازك كردن ادهزيو الف( توتال اچ سه مرحله ای، اچ      
ج( در سلف اچ دو مرحله ای، قراردادن پرايمر   د( سلف اچ دو مرحله ای ، اچ انتخابی مينا 

Naocl در درمانهای ريشه است، زمانی كه قرار باشد از سمانهای . 20 كداميك جايگزين مناسبی به جای 
رزينی استفاده شود؟ )فصل 9ساميت، ص 238( 

ب( اسيد اسكوربيك %10  الف( خمير كلسيم هيدروكسايد   
 EDTA )ج(  كلر هگزيدين 2/ 0%    د

كداميك از معايب سيستم های سلف اچ-پرايمر می باشد؟ )فصل 9 ساميت  ، ص 241(. 21
ب( استعداد بيشتر به تخريب هيدروليتيك  الف( كاهش حساسيت به درجه رطوبت سوبسترا 

د( حذف كامل اسمير الير  ج( اچ بيش از حد مينا     

مرحله اول كانتورينگ ترميم های كامپوزيت  قدامی كدام است؟ )فصل 10 ساميت ، ص 273(. 22
ب( كانتور دادن امبراژورها الف( چك كردن اكلوژن    
 Characterization )ج(  ارزيابی طول تر ميم     د
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23. كداميك در مورد كاربرد فرزهای پاليش كاربا يد و الماسی در ترميم های كامپوزيتی صحيح است؟ )فصل 
10 ساميت، ص 272(

الف( هردو بدون آب برای پاليش استفاده  می شود. 
ب( فرز الماسی بدون آب برای پااليش استفاده  می شود. 

ج( فرز الماسی تخريب كمتری در سطح كامپوزيت ميكروفيلد ايجاد  می كند. 
د( فرز الماسی تخريب بيشتری در سطح كامپوزيت ميكروفيلد ايجاد  می كند. 

انتخاب . 24   ........ دنتين  كامپوزيت   ،stratified تكنيك  از  استفاده  با  وسيع    IIIترميم حفرات كالس در 
می شود و كامپوزيت انامل ...... قرار می گيرد. )فصل 10 ساميت ، ص 263(  

ب( تيره تر – در باكال و لينگوال  الف( تيره تر – در باكال    
د( روشن تر – در  باكال  و لينگوال  ج( روشن تر – در  باكال     

در مورد كم بودن انقباض پليمريزاسيون كامپوزيت های سلف كيور با وجودbulky  گذاشتن آنها ، كدام . 25
مورد صدق نمی كند؟ )فصل 11 ساميت، ص 283(  

ب( كم بودن سطح باند شونده به آزاد        porosityالف( وجود
د( كشيده شدن به سمت ديوارها در اثر پليمری زاسيون  ج( سرعت كند پليمريزاسيون     

از مهمترين متغيرهای موفقيت كلينيكی كامپوزيت ها كداميك صحيح است؟ )فصل 11 ساميت ص 286(. 26
د( ضريب االسيسيته  ج( محتوای فيلر   ب( انقباض پليمريزاسيون  الف( روش استقرار  

كداميك در مورد كاربرد تكنيكtunnel  در حفرات كالسII  صدق می كند؟ )فصل 11 ساميت، ص 314( . 27
الف( stiffness دندان را كمتر كاهش می يابد.  ب( ريزنشت را كاهش می دهد. 

د( الف و ب   ج( كاهش شكستگی مارژينال ريج     

افزايش ماتريكس رزينی در تركيب باعث بهبود كدام خاصيت می شود؟ )فصل 11 ساميت ، ص 286(. 28
ب( تطابق مارجينال به دليل افزايش جذب آب الف( كيورينگ به دليل افزايش انتشار گروه های فعال 

د( ثبات رنگ به دليل صاف تر   ج( مقاومت بهattrition  به دليل سطح صاف تر  

Resistance  تأمين شده باslot محيطی باResistance چند پين TMS برابری می كند؟ )فصل 12 ساميت، ص 344(. 29

 Minim ب( 3 پين     Minm الف( 4 پين
Mini kin 3 د( پين     Mini kin 4 ج( پين
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1. گزينه د

2. گزينه الف

3. گزينه ج

4. گزينه ج

5. گزينه ب

6. گزينه ج

7. گزينه د

8. گزينه ب

9. گزينه ب

10. گزينه ب

11. گزينه ب

12. گزينه ب

13. گزينه د

14. گزينه الف

15. گزينه الف
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32. گزينه د
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