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مقدمه

مـواد دندانـی یکـی از قدیمی تریـن رشـته های زیر مجموعـه علوم دندانپزشـکی به شـمار می رود و 
سال هاسـت کـه اغلـب پیشـرفت ها و نوآوری ها در علم و حرفه دندانپزشـکی به این رشـته وابسـته 
یـا بـا آن در ارتبـاط اسـت. کتاب هـای متعددی در زمینه زیسـت مواد دندانی نگاشـته شده اسـت که 
تعـداد محـدودی از آنهـا بـه زبـان فارسـی برگردانـده و به چاپ رسـیده کـه غالبا به دلیـل محتوای 
علمـی محـض و دوری از مباحـث علمـی دندانپزشـکی چنـدان مـورد توجـه دانش آموختگان رشـته 
دندانپزشـکی و علـوم مرتبـط قـرار نگرفته انـد. در سـال های اخیـر بـه همـت اسـاتید ایـن حـوزه در 
ایـران، کتـاب Foundation and application) Denatl materials( بـه قلـم J M.Powers بـه عنـوان 
کتـاب مرجـع بـرای مطالعـه بـه دانشـجویان دندانپزشـکی معرفـی شده اسـت کـه به حـق یکـی از 
شـیواترین و رسـاترین متون نگاشـته شـده در زمینه مواد دندانی به شـمار می رود. کتاب حاضر، 
 Introduction to dental مجموعـه سـواالت مربـوط به فصول منتخب این کتـاب و ۴ فصل از کتـاب
  materials نوشـته van noort و همکارانـش می باشـد کـه بـه عنـوان منابع آزمـون رزیدنتی برای 

دانشـجویان دندانپزشـکی سراسـر کشـور معرفی شده اند.
 سـواالت ایـن کتـاب طبـق اهدف آموزشـی طراحـی شـده اند و توصیه می شـود حتی پـس از یافتن 
گزینـه صحیـح، سـایر گزینه هـای موجود را نیز بـا دقت مطالعه نمایید. در سـواالتی که درخواسـت 
شـده گزینـه درسـت یـا نادرسـت را انتخـاب نماییـد، هـر یـک از گزینه هـا حـاوی یـک نکته درسـی 

هسـتند کـه می توانـد بـه مـرور یا بـه خاطر سـپاری مباحـث مربوطه کمـک نماید.  
بـه عنـوان گردآورنـده کتـاب حاضـر ضـروری می دانـم تاکید کنـم که مطالعه سـوال و پاسـخ دهی 
بـه آنهـا، پـس از مطالعـه و درک متـون اصلـی مربوطـه، به عنوان یک روش شـناخته شـده و مورد 
تاییـد بـرای درک بهتـر و عمیق تـر مباحـث علمی توصیه می شـود ولـی نمی توان آنها را بـه تنهایی 

بـه عنـوان منبع مطالعـه یا آمـوزش معرفی و توصیـه نمود. 
و در انتها الزم اسـت از مجموعه انتشـاراتی شـایان نمودار به واسـطه همت و تالشـی که برای دسترسـی 

جامعه دندانپزشـکی کشـور به متون و کتاب های مرجع این رشـته دارند، سپاسـگزاری نمایم.

مریم پیرمرادیان        
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فصل دوم

 ۱- انقباض )تغییرات ابعادی منفی( در مواد دندانی به کدام یک از دالیل زیر روی نمی دهد؟
ب( واکنش های شیمیایی الف( کاهش دما     

د( جذب آب ج( تولید محصول جانبی    

۲- کدام یک از عبارات زیر در مورد تغییرات ابعادی درست نیست؟
الف( تغییرات ابعادی حجمی اندازه گیری ساده ای دارد.

ب( تغییرات ابعادی حجمی ۳ برابر تغییرات ابعادی خطی است.
ج( غالباً در مواد دندانی تغییرات ابعادی حجمی گزارش می شود.

د( تغییرات ابعادی به صورت درصدی از طول یا حجم اصلی بیان می شود.

۳( کدام یک از عبارات زیر درست است؟
 الف( ضریب انبساط حرارتی طالی مذاب با ضریب انبساط حراتی شمش طال برابر است.

ب( ضریب انبساط حرارتی موم در دمای ۱۰ درجه سانتی گراد با ضریب انبساط حرارتی همان موم در دمای ۶۰ درجه 
سانتی گراد برابر است.

ج( ضریب انبساط حرارتی در مایعات باالتر از جامدات است.
د( برای توصیف مواد دندانی غالباً از ضریب انبساط حرارتی حجمی استفاده می شود.

۴( از نظر ضریب انبساط حرارتی کدام یک از ارتباطات زیر درست است؟
 الف( پلیمرهای فاقد فیلر < دندان < سرامیک های دندانی  

ب( آمالگام < پلیمرهای فاقد فیلر < سرامیک های دندانی
ج( پلیمرهای فاقد فیلر < دندان < سرامیک های دندانی
د( کامپوزیت < پلیمرهای فاقد فیلر < بافت های دندانی

۵( پدیده percolation  به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟
 الف( رابطه ضریب انبساط حرارتی دندان و ماده ترمیمی 

 ب( قدرت باند میان بافت های دندانی و ماده ترمیمی
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 ج( پر شدن فضای اینترفیس بین دندان و ماده ترمیمی 
 د( همه موارد

۶( کدام یک از مواد ترمیمی زیر به مرور زمان Percolation اش کاهش می یابد؟
 الف( رزین کامپوزیت ها     ب( گالس آینومر

 ج( آمالگام      د( رزین مدیفاید گالس آینومر

۷- کدام یک از روابط زیر در مورد رساناییت حرارتی مواد ذکر شده درست است؟
 الف( آمالگام < طال < گالس آینومر    ب( کامپوزیت دندانی < آمالگام < وارنیش ها

 ج( طال < وارنیش ها < الینرها      د( طال < آمالگام  < بافت های دندانی

۸- کدام یک از مواد زیر به عنوان عایق حرارتی کاربرد ندارند؟ 
د( زینک فسفات الف( زینک اکساید اوژنول  ب( گالس آینومر   ج( کوپال وارنیش  

۹- یک ماده قالب گیری ارتفاع ۸ میلی متری از یک دندان را ثبت نموده است. اگر این ماده دچار ٪۰.۵ 
تغییرات ابعادی شود به این معنی است که دچار چه میزان از تغییرات ابعادی شده؟

د( ۰.۰۲ میلیمتر ج( ۰.۴ میلیمتر   ب( ۰.۲ میلیمتر    الف( ۰.۰۴ میلیمتر  

۱۰- کدام یک از عبارات زیر در مورد یک سلول گالوانیک ایجاد شده در محیط دهان درست است؟ 
الف( تنها در صورت تماس مستقیم دو ماده ترمیمی فلزی غیر یکسان ایجاد می شود.

ب( تنها در صورت حضور دو فلز با پتانسیل الکترودی متفاوت ایجاد می شود.
ج( در صورت وقوع پدیده گالوانیسم هر دو فلز موجود دچار آسیب می شوند.

 د( فلزی که دچار خوردگی می شود خشونت های سطحی اش را از دست می دهد.

۱۱- کدام یک از عبارات زیر در مورد تارنیش آمالگام درست است؟
 الف( در اثر واکنش امالگام با سولفید ها و کلریدها ایجاد می شود. 

 ب( باعث تخریب توده ای امالگام می شود.
 ج( باعث براقیت سطحی و جالی ترمیم آمالگامی می شود. 

د( منجر به افت شدید خواص فیزیکی و مکانیکی  آمالگام می شود.
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۱۲- کدام یک از عبارات زیر درست است؟ 
الف( در محیط آزمایشگاهی حاللیت مواد دندانی بیشتر از محیط دهان است.

ب( دلیل تفاوت در نتایج حاللیت مواد دندانی در محیط بالینی و محیط آزمایشگاهی مجاورت مواد دندانی در محیط 
دهان با پالک باکتریال است.

ج( رتبه بندی به دست آمده از ارزیابی مواد در محیط بالینی و محیط آزمایشگاهی از نظر میزان حاللیت با یکدیگر 
متفاوت است.

د( ب و ج

۱۳. کدام یک از عبارات زیر درست است؟ 
الف( هرچه بزاق غلیظ تر باشد، گیر دنچر در اثر پدیده مویینگی باالتر است.

 ب( هرچه زاویه تماس آب بر روی بیس دنچر بیشتر باشد گیر دنچر باالتر است.
 ج( هرچه زاویه تماس آب بر روی بیس دنچر کمتر باشد گیر دنچر باالتر است.

د( هرچه زاویه تماس یک مایع بر روی یک جامد بزرگ تر باشد، آن مایع بهتر قادر به تر کردن جامدات است.

۱۴. تر شوندگی یک سطح فلزی توسط یک مایع به کدام یک از پارامترهای زیر بستگی دارد؟
 الف( انرژی سطحی جامد     ب( کشش سطحی مایع

ج( جاذبه بین مولکولی میان ملکول های جامد و مایع   د( همه موارد

۱۵ کدام یک از موارد زیر در مورد توالی انرژی سطحی مواد درست است؟
ب( کامپوزیت های دندانی < تفلون < فلزات  الف( تفلون < پلیمر ها < فلزات    
د( کامپوزیت های دندانی < فلزات < تفلون ج( فلزات < کامپوزیت های دندانی < موم   

۱۶. کدام یک از توالی های زیر از نظر میزان نیروی اعمال شده به هر یک از دندان ها در دهان یک فرد بالغ 
دارای یک بریج در دندان ۶ درست است؟ 

ب( مولر طبیعی < پره مولر < بریج الف( مولر طبیعی < بریج < پره مولر   
د( مولر طبیعی < بریج< کانین ج( مولر طبیعی < کانین < بریج    

۱۷. بیماران دارای دنچر چند درصد نیروی دندان های طبیعی را می توانند اعمال نمایند؟
د( ٪۱۰  الف( ۵۰٪   ب( ۱۹٪    ج( ۸۰ ٪   

 ۱۸. کدام یک از پارامترهای زیر در زمان اعمال نیروی فشاری و کششی در یک ماده یکسان است؟ 
د( رزیلینس )ارتجاعیت( ج( مدول االستیک   ب( حد االستیک   الف( استحکام تسلیم  
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