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 6و  4فصل 

  رفرنس  10 -4آمالگام/ فصل  یها میترم ینیبال یها کیتکن -دندان یساز اصول آماده

 

 یمیترم حفره کالس کدام ال،یماگز لترال دندان یوالینجیج سوم کی نیهمچن و یپاالتال تیپ یرو حفره هیته -1

 (96 یاریدست( )چپ به راست از بیترت به) شود؟ یم یتلق

 5-5( د   3-5( ج   5-3( ب   5-1( الف

 

 ( 94 ارتقاء) است؟ کدام چپ به راست از بیترت به extra coronal و intra coronal یهاتراش یکل فرم -2

 box like و Stump like( ب    Stump like و box like( الف

  Stump like و Stump like( د    box like و box like( ج

 

 است؟ صورت چه به بیترت به یمریپل و یستالیکر یپل مواد با میترم یبرا حفره یساز آماده -3

 درجه 90 هیزاو با یها وارهید -یدگیپوس برداشت فقط( ب  یدگیپوس برداشت فقط -درجه 90 هیزاو با یها وارهید( الف

 یدگیپوس برداشت فقط -یدگیپوس برداشت فقط( ج  درجه 90 هیزاو با یها وارهید -درجه 90 هیزاو با یها وارهید( ج

 

 گردد؟ ینم حفره سیکاووسورف هیزاو در رییتغ سبب ریز موارد از کی کدام حفره تراش یکل اصول در -4

 (90یاریدست)

 یینایم یمنشورها جهت( ب   دندان یرو سیکاووسورف هیزاو محل( الف

 دندان نوع( د     یمیترم ماده نوع( ج

 

 است؟ حیصح نهیگز کدام پُرمس آمالگام( دهیچیپ) کمپلکس میترم اتمام و یدهشکل استقرار، هنگام -5

 (94یاریدست)

 .دارد تریطوالن کارکرد زمان و داشته یشتریب هیاول استحکام یکرو اژیآل( الف

 .دارد ییباال هیاول یفشار استحکام کسدیادم اژیآل( ب

 .کندیم لیتسه را مناسب یمالیپروگز تماس به یابیدست و شده کندانس یکمتر فشار با کسدیادم اژیآل( ج

 .کندیم فراهم یینها نگیکارو و نوار برداشتن کردن، کندانس یبرا یکاف زمان کسدیادم اژیآل( د

 

 (96 ارتقاء) است؟ کدام دهیچیپ حفرات میترم جهت آمالگام نوع نیبهتر -6

 Spherical high copper( ب   Admixed high copper( الف

 Admixed low copper( د    Lathe cut high copper( ج
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 برابر چند احتمال نیا است؟ شتریب میترم کدام کنار در high riskدر افراد  راجعه یدگیپوس رخداد احتمال -7

 است؟

 برابر 3 -تیکامپوز( د  برابر 3 -آمالگام( ج  برابر 2 -تیکامپوز( ب  برابر 2 -آمالگام( الف

 .است  …دندان ساختار از/به تیکامپوز به نسبت و است دندان برابر… آمالگام یخط یحرارت انبساط بیضر -8

 کترینزد -برابر 2.5( د  دورتر -برابر 1.5( ج  کترینزد -برابر 1.5( ب  دورتر -برابر 2.5( الف

 

 (93 یاریدست) است؟ کدام Bonded و sealed آمالگام میترم تفاوت -9

 Bonded میترم در وریک تیال ویادهز از استفاده( الف

 Bonded میترم در( dual) وریک دوال ویادهز از استفاده( ب

 Sealed میترم در فقط عاج در دیبریه هیال لیتشک( ج

 Bonded میترم در فقط عاج در دیبریه هیال لیتشک( د

 

 (98ارتقاء) است؟ متریلیم چند شهیر سطح در الیاگز وارهید عمق حداقل آمالگام کانونشنال حفره هیته در -10

 5/0( د   2/1( ج   1( ب  75/0( الف

 

 است؟ کدام بیترت به یمرکز اریش هیناح و الیشیف وارهید در هیاول عمق آمالگام، میترم یبرا دندان یساز آماده در -11

 1.5-1.5( د   2-1.5( ج   1.5-2( ب   2-2( الف

 

 دارند؟ ییایزوا چه آل دهیا یآمالگام و یینایم نیمارج -12

 درجه 90 قاًیدق آمالگام-درجه 90 قاًیدق نایم( الف

 شتریب یکم ای درجه 90 آمالگام -کمتر یکم ای درجه 90 نایم( ب

 کمتر یکم ای درجه 90 آمالگام -شتریب یکم ای درجه 90 نایم( ج

 .ندارد یتیاهم آمالگام و نایم تماس هیزاو( د

 

 کنند؟ یم جادیا را آمالگام مقاوم فرم ریز موارد از کیکدام -13

 فیضع یکاسپها داکشنیر( ب   حفره یداخل یایزوا کردن گرد( الف 

 وپالپالیاگز هیزاو کردن گرد( د     یاناملوپالست( ج

 

 ؟ستین حیصح کاسپ یساز کوتاه نیقوان مورد در ریز موارد از کیکدام -14

 .ستین کاسپ پوشش به یازین نباشد، شتریب فاصله نصف از کاسپ نوک به یاصل اریش کی از گسترش اگر( الف

 .باشدیم مدنظر آن پوشش و کاسپ یسازکوتاه است، فاصله سوم دو تا نصف از گسترش اگر( ب

 .شودیم هیتوص آن پوشاندن و کاسپ یسازکوتاه است، فاصله سوم دو یورا گسترش اگر( ج

 .ردیگ یم قرار نظر مد کاسپ یساز کوتاه باشد، فاصله نصف حدود در کاسپ نوک به یاصل اریش کی از گسترش اگر(  د
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 شود؟ رها تواند یم تیکامپوز با شونده میترم یقدام یدندانها در ماندهیباق ینایم صورت چه در -15

 شکننده ریغ و ساپورت بدون ینایم( ب   رشکنندهیغ و یکاف ساپورت با ینایم( الف

  ب و الف( د   شکننده و ساپورت بدون ینایم( ج

 

 ؟شود ینم آمالگام رداریگ شکل جادیا سبب موارد از کیکدام -16

 متقارب یعمود یوارهاید( ب    یسطح یها ینامنظم( الف

 یاناملوپالست( د     کاو و اریش( ج

 

 مرحله کدام به مربوط مجاور، یهادندان با Clearance form جادیا جهت یمالیپروگز یهالبه گسترش-17

 ( 96 ارتقاء) است؟ حفره هیته

  Retention form( ب    Outline form( الف

  Convenience form( د    Resistance form( ج

  

 شود؟ یم رها محل در دندان یساز آماده مرحله در یمیقد یمیترم ماده صورت چه در -18
   میترم اطراف در یدگیپوس( ب    ریگ شدن مخدوش( الف

  میترم نیمارج در firm عاج( د     ییبایز ئلمسا( ج

 

 است؟ نادرست ریز عبارات از کیکدام -19

 .است اعتماد رقابلیغ یبرداشت عاج زانیم نییتع جهت ییتنها به رنگ از استفاده( الف

 .شود برداشته دینبا کیاسکلروت عاج ،یدگیپوس حذف پروسه در( ب

 .کند یم کمک یپالپ کیتحر یمحدودساز به متناوب و کم فشار با یروتار یهانسترومنتیا و زیت یقاشق یتورهایاکسکو از استفاده( ج

  . است اعتمادتر قابل یدست از یروتار لیوسا عاج، برداشت تیکفا درمورد قضاوت یبرا( د

 

 است؟ نادرست ریز جمالت از کیکدام -20
 .شود یم داده قرار RMGIگالس از متریلیم  0.75 – 0.5دارد، وجود مانده یباق عاج متریلیم 1.5-1 که یهنگام( الف

 . شود یم داده قرار دیدروکسایه میکلس نریال از  متریلیم 0.75 – 0.5 دارد، وجود مانده یباق عاج متر یلیم 0.5 از کمتر که یهنگام( ب

 . ندارد تیاهم آن از پس میترم و نیدنت یکل لیس اندازه به نریال عنوانبه شده استفاده ماده نوع( ج

 .ندارد را آمالگام کردن نسنداک یروینبرابر در  مقاومت یبرا یکاف توان ییایمیش نگیست با شونده سخت دیدروکسایه میکلس نریال( د

 

 شود؟ یم پوشانده گلس سیب با علت چه به بیترت به تیکامپوز و آمالگام میترم ریز در دیدروکسایه میکلس نریال -21
 اچانت توسط هیتجز از یریجلوگ -زمان یط نریال انحالل از یریجلوگ( الف

 اچانت توسط هیتجز از یریجلوگ -اچانت توسط هیتجز از یریجلوگ( ب

 زمان یط نریال انحالل از یریجلوگ -زمان یط نریال انحالل از یریجلوگ( ج

 زمان یط نریال انحالل از یریجلوگ -اچانت توسط هیتجز از یریجلوگ( د
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 است؟ نادرست ریز عبارات از کیکدام -22

 .است الزم MOD حفرات در ای اکلوزال یاچلچله دم  Outline با مواکلوزالیپروگز حفرات در رداریگ اریش جادیا( الف

 .شودیم هیتوص دارند کاسپ داکشنیر به ازین که ییهادندان ای یمالیپروگز عیوس یهاباکس با حفرات در رداریگ یارهایش( ب

 .شودیم Envelopment اثر قیطر از شکست به مقاومت شیافزا سبب Skirt( ج

 .شود یم مقاوم و رداریگ شکل شیافزا سبب step (د

 

 است؟ حیصح ریز عبارات از کیکدام -23

 .است کننده کمک ادیز زانیم به دندان یعمود ساختمان رفتن دست از در نیپ آمالگام( الف

 . است مؤثر متوسط زانیم به دندان یعمود ساختمان رفتن دست از در یافق slot( ب

 .است کننده کمک یفلز نیپ متوسط، زانیم به دندان یعمود ساختمان رفتن دست از در( ج

 .شود یم مدت یطوالن در مقاومت و ریگ شیافزا سبب یتاج داخل یهامیترم در نگیباند یهاستمیس از استفاده( د

 

 باشد؟ یم حیصح حفره والینجیج سیکاووسورف هیزاو با رابطه در ریز یها نهیگز از کیکدام -24

 . باشد داشته 15-20 یکالیاپ بیش ستیبا یم شه،یر چه و تاج یرو بر چه یآمالگام حفرات در باکس والینجیج کف( الف

 .شود بول ستیبا یم یتیکامپوز حفرات در شهیر یرو بر باکس والینجیج کف( ب

 .باشد داشته درجه 90 هیزاو ستیبا یم شهیر یرو بر آمالگام و تیکامپوز حفرات در والینجیج سیکاووسورف هیزاو( ج

 .ستین بول جادیا به یلزوم یتاج داخل یختگیر یفلز یهامیترم در( د

 

 شود؟ یم استفاده ریز لیوسا از کیکدام از یینایم بول جادیا یبرا -25

 ج و ب( د  مریتر نالیمارج( ج  یینایم هچت( ب  دییکلو دییسکوید( الف

 

 است؟ حیصح دندان میترم یبرا تونل کیتکن با رابطه در ریز یها نهیگز از کیکدام -26

 .شود یم انجام مالینگوپروگزیل هیناح از عهیضا به یدسترس کیتکن نیا در( الف

 .شود میترم آمالگام با یتونل حفره است بهتر( ب

 .باشد داشته وجود ماندهیباق یدگیپوس ستا ممکن کیتکن نیا در( ج

 .شود یم هیتوص و است کارانه محافظه اریبس کیتکن نیا( د

 

 ؟ستین حیصح شونده باند آمالگام کیتکن مورد در ریز عبارات از کیکدام -27

 .شود یم عیوس یها میترم در رداریگ و مقاوم فرم سبب شونده باند آمالگام( الف

 . شود یم یساز آماده یتیکامپوز میترم کیتکن مشابه حفره شونده، باند آمالگام کیتکن در (ب

 . شودیم باند آمالگام، به و شودیم داشته نگه ف،یضع یدندان ساختمان شونده، باند آمالگام حفره هیته در( ج

 .دهد یم کاهش را یدگیپوس عود احتمال شونده باند آمالگام کیتکن( د
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 6و  4پاسخنامه فصل 

 113 صفحهدرسنامه علم و هنر  -” الف“نه یگز -1

 

 Iکالس 

 دارند:شور یت و فیپ یهایدگیپوساز به درمان یکه ن ییهایسازآماده یهمه

نگوال ی( سطوح ل3نگوال مولرها، )یال و لیشیسطوح ف ی( دو سوم اکلوزال2مولرها، )( سطوح اکلوزال مولرها و پره 1)

 ال.یماگز یزورهاینسایا

 یخلف یدندانهامال یسطوح پروگز یریدرگ IIکالس 

 زالیانس یلبه یریبدون درگ یقدام یهامال دندانیسطوح پروگز یریدرگ IIIکالس 

 زالیلبه انس یریهمراه با درگ یقدام یهاان نددمال یسطوح پروگز یریدرگ IVکالس 

 هادندان ینگوال همهیال و لیشیسطوح فوال ینجیک سوم جیوب یع Vکالس 

 یخلف یهانوک کاسپ اکلوزال دندانا ی یقدام یهازال دندانیانس یلبه یریدرگ VIکالس 

 

 114 درسنامه علم و هنر صفحه -” الف“نه یگز -2

 (. Box likeشود )یده مینام یداخل تاج یسازآمادهکند یر میرا درگ یکینیاز تاج کل یدندان که بخش کوچک یسازآماده

 (.Stump like درخت و یده شدهی)مانند تنه بر یخارج تاج یسازآمادهشود یک را شامل میتاج آناتوم یکه همه یسازآماده

 

 114 درسنامه علم و هنر صفحه -” الف“نه یگز -3

خم شدن بدون  یبرا یمحدود ییتوانا( کیا گلس سرامی یآمالگام دندانطور مثال )به یستالیکریت پلیبا ماه یمیمواد ترم

ن مواد تا حد یا یس براین کاووسورفیمارجهستند.  متریلیم 2تا  5/1حداقل ضخامت  ازمندین مواد عموماً نیدارند. ا یشکستگ

 .شودیم یطراح درجه 90ممکن 

حفره  یسازدارند. عموماً آمادهخم شدن بدون شکستن  یبرا یشتریب ییتوانان( یت رزی)مثل کامپوز یمریپلت یبا ماه یمیمواد ترم

 Minimally، یاز نظر طراح یمریمواد پل یهایسازاست. آماده دهیپوس یفقط مستلزم برداشت نسج دندانن مواد یا یبرا

invasive  شود.یدر نظر گرفته م 
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 114  علم و هنر صفحهدرسنامه  -” د“نه یگز -4 

مال یا پروگزیسطح اکلوزال  یشه باشد و در تاج هم بر رویا ریتاج  ینکه رویدندان بسته به ا یس بر رویه کاووسورفیمحل زاو

 باشد متفاوت است.

  باشندنا داشته یم یدرجه با سطح خارج 90حداقل  یهیزاو یسازآماده یهاوارهین است که دینا مستلزم ایت ساختار میماه

د که یآیوجود مبه یتر در حالتمقاوم یینایم یوارهیک دیاکلوزال مقاومت کنند.  یهایحاصل از بارگذار یروهایدر برابر نتا 

 ت و محکم شوند. یحفره تقو یسازتر در سمت آمادهکوتاه یینایم یتمام قد توسط رادها یینایم یمنشورها

هستند و  در مواد  درجه 90س یکاووسورف هیازمند زاوین یستالیکریت پلیبا ماه یمیترم موادت دارد. یز اهمین یمینوع ماده ترم 

 است.  دهیپوس یفقط مستلزم برداشت نسج دندانحفره  یسازآماده یمر یپل

 

 173 درسنامه علم و هنر صفحه -” د“نه یگز -5

که از باشدیفشرده شدن ن یبرا یشتریفشار ب شود یم ل نامنظم ذرات موجود در توده  موجبک: شکسدیادم آمالگام

یه میتوصکسد یادمآمالگام  یه یاول یهاهیال یمتراکم ساز یبرا کوچکتر یگردد. کندانسورها یم یمالیتماس بهتر پروگزسبب 

 .کسد باالتر استیادم اژیآلزمان کارکرد با است.  مقاوم تر یکسد به فشار متراکم سازیادمرا آمالگام یشود، ز

شود.  یم مکداخل حفره مترا ن فشاریمترکل ذرات، توده با کبه علت ش. باشد یم اژ گرد و کوچکیذرات آل یحاو یکرو آمالگام

ا یده و یچیپ یمثل آمالگام ها ار بزرگیبس یم هایترم یه براکند کیجاد میرا ا یا، مادهباال یه یام اولکاستحت همراه با ین مزیا

 است بزرگتر یکندانسور ازمندین است یکرو ذرات یحاو که یآمالگام یساز متراکمار مناسب است. ی، بسون(ی)فونداس یاهیپا

 .کنندیم سوراخ را یکرو آمالگام ی توده معموالً تر کوچک یکندانسورها چراکه

 

 174 درسنامه علم و هنر صفحه -” ب“نه یگز -6

ه کند کیجاد میرا ا یا، مادهباال یه یام اولکاستحت همراه با ین مزیشود. ا یم مکداخل حفره مترا ن فشاریمترکبا  یکرو آمالگام

ار مناسب است.ی، بسون(ی)فونداس یاهیپاا یده و یچیپ یمثل آمالگام ها ار بزرگیبس یم هایترم یبرا

 

 108 درسنامه علم و هنر صفحه -” ب“نه یگز -7

 Highدر افراد   ینیت رزیم کامپوزیراجعه مجاور ترم یدگیک پوسیاحتمال رخداد نشان داده است که  کیستماتیک مرور سی

risk  م آمالگام است.یترم دو برابرحداقل 

 

 4پاراگراف  174 درسنامه علم و هنر صفحه -” د“نه یگز -8

 است. تر کینزدت،  به ساختار دندان یامپوزکنسبت به است اما  برابر ساختار دندان  5/2 آمالگام یخط یب انبساط حرارتیضر
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 175 درسنامه علم و هنر صفحه -” ب“نه یگز -9

 
ن ی)آمالگام با رز نگ آمالگامیباند، B. عاج ییت زدایحساس، Aپس از استقرار آمالگام.  یت پالپیمحدود کردن حساس یروشها

 شود(. یم وریو اعمال شده و قبل از استقرار آمالگام کین ادهزی)رز یل عاجیس، Cشود(.  یم و ادغامیادهز
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 177 درسنامه علم و هنر صفحه -” الف“نه یگز -10

  و است  DEJداخل متر یلیم 2/0 ،شودینم استفاده رداریگ یهاگروو از که یهنگام الیاگز وارهید هیاول عمق

 سطوح یرو الیاگز یهاعمق. است DEJداخل متر یلیم 5/0 شود،یم استفاده رداریگ یها گروو از که یهنگام

 . باشند متر یلیم 1 تا 75/0 دیبا یا شهیر

 

  118   درسنامه علم و هنر صفحه -” ب“نه یگز -11

 نگوالیل و الیشیف شده یسازآماده یهاوارهید در متریلیم 2 یعنی ،یمتریلیم 3 فرز سر طول سوم دو باًیتقر هیاول عمق

 .است متر یلیم 5/1 همان ای( 245یشماره دیبا کار فرز خصوص به) فرز سر طول نصف ،یمرکز اریش محل در اما. است

 II و I کالس حفره در تراش هیاول عمق

 ای ،یمرکز اریش از متریلیم 5/1

 ای نگوال،یل ای باکال وارهید از متریلیم 2

 ؛DEJ داخل متریلیم 2/0

 شهیر سطح یرو متریلیم 8/0 تا 7/0

 DEJ داخل متریلیم 5/0 رداریگ اریش به ازین صورت در هیاول عمق

 

 178   درسنامه علم و هنر صفحه -” ج“نه یگز -12

 اکلوزال سطح در شده یسازآماده یها وارهید. شوند جادیا شتریب ای درجه 90 درحد دیبا نایم سیاووسورفک یها نیمارج

 جادیا یآمالگام یها نیمارج جهینت در ؛(یینایم نیمارج نیتر یقو دهنده نشان) دارند منفرجه یینایم یها نیمارج معموالً

 .است درجه 90 از کمتر یکم که شودیم

 

 178 درسنامه علم و هنر صفحه -” د“نه یگز -13

 :از عبارتند موثرند دندان شکستن از یریشگیپ در که مقاوم الکاش

  یسازآماده یهاوارهید یشده کنترل گسترش .1

 ( استرس تجمع کاهش) شده گرد یاندک یداخل یخط یایزوا .2 

 .اندشده یسازآماده دندان یطول محور بر عمود که یافق نسبتاً پالپال و والینجیج یهاوارهید .3

4. Reduction ندارند کارآمد یعاج ساپورت که ییهاکاسپ. 

 .متریلیم 5/0 از کمتر فاصله با یخارج حدود دو ردنک وصل بهم توسط یینایم فیضع وارهید حذف .5

 .یاناملوپالست یریارگکب .6 

 .لزوم صورت در یسازآماده یینها یمرحله در دندان در هانیپ و هاslot یگذاریجا .7

 :از عبارتند موثرند آمالگام شکست از یریجلوگ در که مقاوم فرم یها یژگیو

 یبرا یاکلوزال ضخامت حداقل .یستالیکریپل یمیترم یماده از یکاف ضخامت یریقرارگ یاجازه. 1  
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 آمالگام یالیاگز ضخامت حداقل  و است متریلیم 2 کیسرام -گلس یبرا و متریلیم 2 تا 5/1 آمالگام

 حداقل فاقد( هانیرز تیکامپوز مثل) یمریپل یمیترم مواد یبرا. است متریلیم 0,75 شهیر یدبر رو

 .است ضخامت

 .درجه 90 آمالگام نیمارج .2

 .کندیم جادیا را آمالگام از سانکی ضخامت که ،مانند سکبا یساز آماده .3

 .II کالس یهایسازآماده در وپالپالیاگز شده گرد یها انگل نیال .4

 . دیآ یم دست به 245 ای 330 فرز از استفاده با مقاوم فرم یها یژگیو نیا از یاریبس

 

 باکس 120 درسنامه علم و هنر صفحه -” د“نه یگز -14

 آن پوشش و کاسپ یسازکوتاه قانون 

  ؛ستین کاسپ پوشش به یازین ،نباشد شتریب فاصله نصف از کاسپ نوک به یاصل اریش کی از گسترش اگر

  ؛باشدیم مدنظر آن پوشش و کاسپ یسازکوتاه ،است فاصله سوم دو تا نصف از گسترش اگر

 .شودیم هیتوص آن پوشاندن و کاسپ یسازکوتاه ،است فاصله سوم دو یورا گسترش اگر

 

 باکس 121 درسنامه علم و هنر صفحه -” د“نه یگز-15

 انتظار مورد میترم و است حداقل استرس که یزمان یقدام یهادندان در رشکنندهیغ اما ساپورت بدون ینایم

 .شود گذاشته یباق تواندیم ییبایز لیدالبه است، شونده باند تیکامپوز

 

 179 درسنامه علم و هنر صفحه -” د“نه یگز -16

 : شودیم جادیا ریز موارد توسط آمالگام رداریگ شکل

 (.هیاول ریگ) متقارب اکلوزال جهت در یعمود یهاوارهید .1

 یخارج یهاوارهید در مثالً(. هیثانو ریگ) ها نیپ ،coves، slots ،ارهایش مانند رداریگ یساختارها .2

 .دارند تباعد که  V و III کالس حفرات

 . سطح یها ینامنظم در آمالگام کاربردن به .3

 جادیا 330 ای 245 شماره شکل یگالب یالماس ای دیکاربا فرز همچون یلیوسا از استفاده با هیاول رداریگ یساختارها

 .شود یم

 

 


