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 1فصل 

 رفرنس 9فصل / تیکامپوز

 ها نیست؟ یک از ترکیبات زیر نوعی از کامپوزیتکدام  -1

 های سخت دندانی مثل مینا و عاج بافت الف(

 س اینومرهااینومرها و رزین مدیفاید گال گالس ب(

 آلیاژ برنج ج(

 های همبندی استخوان، سلول و بافت د(

اینومری  های گالس اینومر نسبت به سمان های رزین مدیفاید گالس کدام یک از عبارات زیر از مزایای سمان -2

 روند؟ کانونشنال به شمار می

 آزادسازی فلوراید الف(

 های دندانی چسبندگی به بافت ب(

 االترتامین زیبایی ب ج(

 مواردۀ هم د(

 شود؟ شده با فایبر استفاده می های البراتواری تقویت های زیر از رزین کامپوزیت در کدام یک از کاربری -3

 های سه واحدی بریج الف( 

 های اندودنتیک های پس از درمان اپ کور بیلد ب(

  روکش ج(

 الف و ج د(

 کند؟ پذیری و زیبایی را تامین می پالیش های زیر کدام یک باالترین در میان رزین کامپوزیت -4

 ها نانوکامپوزیت الف(

 های البراتواری کامپوزیت ب(

 های میکروفیلد کامپوزیت ج(

 های فلوابل کامپوزیت د(

های بالک فیل هنوز نگران کننده است و اطمینانی در مورد  های زیر در مورد کامپوزیت یک از ویژگی کدام -5

 کفایت ان وجود ندارد؟

 پالیش پذیری لف(ا

 سایش باال ب(

 تطابق مارجینال ج(

 کفایت کیور در اعماق باال د(
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ها به ترتیب مسئول به جریان انداختن  کدام جز از ساختار شیمیایی مونومرهای موجود در رزین کامپوزیت -6

 پلیمریزاسیون و کدام یک مسئول تطابق ضریب شکست نور است؟

 های سیلیکایی درون مونومرها ها، شباهت ساختاری گروه ر انتهای مولکولهای کربنی دوگانه د باند الف(

 کربن در انتهای زنجیرهۀ های دوگان های آروماتیک درون ساختار، باند ه گرو ب(

 های حلقوی سایلوکسان کربن در انتهای زنجیره، گروۀ های دوگان باند ج(

 آروماتیک درون ساختار های ه کربن در انتهای زنجیره، گروۀ های دوگان باند د(

رزین   های متاکریالتی دو سر مونومر در جز رزینی، میان گروهۀ افزایش فاصلۀ های زیر نتیج  کدام یک از گزینه -7

 ها است؟ کامپوزیت

 الف: کاهش انقباض پلیمریزاسیون و استرس ناشی از آن

 مونومر صفتیافزایش  ب(

 کاهش تراکم کراس لینک ج(

 مواردۀ هم د(

های زیر برای رسیدن به این هدف  ونومر زیر به عنوان یک مونومر با انقباض کم از کدام یک از مکانیسمم -8

 کند؟ یماستفاده 

 
 الیفاتیک های سیکلو واحد الف(

 های دایمر استفاده از اسید ب(

 photocleavableهای  واحد ج(

 رانی های اکسی گرو د(

 کند؟ ان را ناپایدار میهای با بیس سایلور چه عاملی کامپوزیت -9

 های سایلوکسای گروه الف(

 رانی های اکسی گرو ب(

 ویژهۀ کنند تسریع -گر های اغاز سیستم ج(

 های معدنی ماندن خاصیت قلیایی در سطح فیلر باقی د(

 ها درست است؟ های معدنی رزین کامپوزیت کدام عبارت زیر در مورد فیلر -10

ژل، ســیلیکای میکروفـاین و یــا     -های مشــتق از ســل   معدنـی مانند گالس، کوارتز یا سـرامیکذرات فیلـر اغلـب از مـواد  الف(

  د.شون از نانو ذرات ساخته می اخیـراً

 د.باشـن های گالسی به منظور ایجاد رادیواپاسـیتی حاوی اکسـیدهای فلزی سـنگین ماننـد باریم یا روی می فیلر ب(

 د.ها هستن لوسنسی رزین کامپوزیت ترنسهای معدنی مسئول تامین  فیلر ج(

 مواردۀ هم د(

  



 رفرنس 9/ فصل تیکامپوز: 1فصل 

 

15 
  

 1پاسخنامه فصل 

 8درسنامه کریگ صفحه  ” ج“گزینه  - 1

 .طبق تعریف، مینا، عاج، استخوان و پلیمرهای تقویت شده مثال هایی از کامپوزیت ها هستند و آلیاژ برنج، کامپوزیت نیست

 25درسنامه کریگ صفحه  ” ج“گزینه  -2

هـای دنـدانی، توانسـتند مزیـت کیورینـگ بـا        رزین مدیفاید گالس اینومرها با حفظ مزیت آزادسازی فلوراید و امکان اتصال به بافت

 د.استفاده از نور و خواص زیبایی را نیز اضافه کنن

 ” د“گزینه  -3

واحـدی و   3هـای   شـود و بـرای سـاخت بـیج     ر استفاده میوهای ک اپ از کامپوزیت بیلدرو، برای ک8ۀ بر أساس اطالعات جدول صفح

 د.شو شده با فایبر استفاده می های تقویت های البراتواری از رزین کامپوزیت روکش

 جدول   9درسنامه کریگ صفحه” ج“گزینه  -4

 جدول   9درسنامه کریگ صفحه” ج“گزینه  -5

 10 درسنامه کریگ صفحه ” د“گزینه  -6

دو مونـومر   UDMA و BisGMA د.اکثـر مونومرهـای مورد اسـتفاده برای ماتریکس رزینـی ترکیبـات دی متـاکریالت هســتن   

در هـر دو مونومـر پیوندهـای فعـال دوگانـه کربـن در انتهـای زنجیره تحـت واکنش پلیمریزاسـیون  .درایـج مـورد اسـتفاده هسـتن

هــای آروماتیـک، باعـث تطابــق خـوب ضـریب        اسـتفاده از گــروه  د.گیرنـ الهـای آزاد قـرار میافزایشـی آغـاز شـده توسـط رادیک

  د.بخشـن شکسـت با گالسهـای رادیواپک شـده و بنابرایـن خواص نـوری را بهبود می

  10درسنامه کریگ صفحه ” د“گزینه  -7

 د.شــون  هـا اسـتفاده مـی  ـترس پلیمریزاسـیون کامپوزیتمونومرهـای متاکریالتی با انقباض کم جهـت کنترل انقباض حجمی و اس

لینــک و افـزایش ســفتی مونومرهـا      هـای متاکریالتـی در ایـن مونومرها منجـر به کاهـش تـراکم کـراس   افزایش فاصله بیـن گروه

 .دشـو می

  11درسنامه کریگ صفحه  ” الف“گزینه  -8

 11درسنامه کریگ صفحه  ” د“گزینه  -9

 -های مشـتق شـده از ســل  ها و سیسـتم دن هـر گونـه خاصیت قلیایی در سـطح فیلرهای اسـتفاده شـده )بعضی گالسباقـی مانـ

ادهزیو اختصاصـی -های آغازگر هـا سیسـتم برای اسـتفاده از این کامپوزیت د.شـو هـا باعـث ناپایـداری آنها می در ایـن کامپوزیت ژل

  .موردنیاز است

 11 سنامه کریگ صفحه در ”د“گزینه  -10

( تقویـت  1 :انــد شــامل   هـا را تشــکیل داده  ای از وزن یـا حجـم کامپوزیت عملکـرد فیلرهـا بـه عنـوان جزیـی کـه بخـش عمـده

 د.باشـ ( کنترل انقباض حجمی کامپوزیت در حین پلیمریزاسـیون می3(ایجاد ترانسلوسنسـی مناسـب 2ماتریکـس 


