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پیشگفتار

نـــگار وجـــود و عدم حقیقت  بـــه نـــام خداوند لـــوح و قلم

کتابی که پیش رو دارید شامل مجموعه ای از سواالت تالیفی از کتاب مواد دندانی پاورز-واتاها )منبع آزمون دستیاری 
تخصصی دندانپزشکی( می باشد�کتاب مذکور با هدف مرور و فراگیری سریع مطالب مهم شامل بیش از 600 تست 
می باشد که در اختیار دانشجویان و دندانپزشکان محترم قرار می گیرد� در نگارش این کتاب سعی شده تمام سواالت 
مهم به همراه پاسخنامه تشریحی آورده شود� مرجع پاسخ های تشریحی کتاب مواد دندانی پاورز-واتاها چاپ سال 1399 
از انتشارات رویان پژوه می باشد� بدون شک، کتاب حاضر، علی رغم بازبینی های مکرر و دقیق، خالی از اشکال نبوده و 
صمیمانه از پیشنهادات و انتقادات سازنده خوانندگان محترم استقبال می شود� در پایان از پدر و مادر عزیزم که مرا در راه 
رسیدن به اهدافم یاری نموده اند، تشکر و قدردانی می کنم، همچنین از مدیریت و کارکنان محترم انتشارات رویان پژوه 

به ویژه آقای مهندس امامی زاده سپاسگزارم�

دکتر نفیسه فاضلیان
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

هیئت علمی دانشگاه
بهار 1400



مقدمه: واحدهای سازنده ی مواد دندانی ترمیمی

1- عالوه بر عملکرد های قبلی، امروزه چه نقشی از مواد دندانی انتظار می رود؟
ب( نقش درمانی  الف( جانشین ساختار های از دست رفته 
د( گزینه ب و ج ج( تطابق با شرایط دهان  

2-بلوک های ساختمانی مواد دندانی چیست؟
ب( اتم ها  الف( یون ها  

د( پیوند اتم ها ج( عناصر  
3-خصوصیت منحصر به فرد هر یک از مواد دندانی، ناشی از ............................. است.

ب(ماهیت پیوندها الف(ترتیب اتم ها 
د(گزینه الف و ب ج(تشکیل شبکه کریستالی 
4-تفاوت عناصر مختلف ناشی از تفاوت در کدام جزء ساختاری است؟

ب( پروتون ها  الف( نوترون ها  
د( مجموع پروتون ها و ابرالکترونی ج( الکترون ها  

5-کدام جمله در مورد جدول تناوبی عناصر صحیح نیست؟
الف( فقط رفتار شیمیایی یک عنصر و نحوه تعامل با سایر عناصر از جدول تناوبی پیش بینی می شود� 
ب( هر عنصر دارای یک یا دو حرف نمادی است، حرف اول همیشه بزرگ و حرف دوم کوچک است�

ج( جدول تناوبی تقریبا به فلزات و غیرفلزات تقسیم می شود� که غیرفلزات تمایل دارند الکترون بپذیرند�
د( اخیرا 109 عنصر در جدول تناوبی وجود دارد و مواد دندانی حدود 40 مورد یا بیشتر تشکیل شده اند�

6-رفتار کلینیکی مواد ترمیمی دندانی را چه عاملی تعیین می کند؟
ب( پیوندهای یونی  الف( پیکربندی ابرهای الکترونی  

د( نوع عناصر ج( پیوندهای کواالنسی  
7-در سرامیک های دندانپزشکی کدام نوع پیوند متداول است؟

ب( پیوندهای یونی  الف( پیوندهای کوواالنسی  
د( پیوندهای فلزی ج( پیوندهای الکترونی  
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8-کدام گزینه در مورد پیوندهای یونی صحیح نیست؟
الف( پیوند های یونی بسیار جهت دار هستند و اجازه ی حرکت حداقِل اتم های پیوندی را نمی دهند�

ب( در پیوند یونی، دهنده ی الکترون oxidized و گیرنده الکترون reduced نامیده می شوند�
ج( در پیوند یونی، یک اتم می تواند پیوند های یونی متعددی را با سایر اتم ها تشکیل دهد�

د( پیوند یونی قوی ترین نوع پیوند است و می تواند آرایشی از اتم ها را تشکیل دهد�
9-تفاوت پیوند های یونی و پیوند های کوواالنسی در چیست؟

الف( پیوندهای یونی بر خالف پیوندهای کوواالنسی نسبتا قوی و جهت دار هستند�
ب( اتم ها در پیوندهای یونی بر خالف پیوندهای کوواالنسی پیوندهای یونی متعددی تشکیل می دهند�
ج( تعداد عناصر تشکیل دهنده پیوندهای کوواالنسی بسیار گسترده تر از عناصر پیوندهای یونی هستند�

د( پیوندهای یونی زیرگروه های مختلفی از پیوندهای کوواالنسی دارند که باعث خصوصیات متنوع می شود�
10-اشتراک الکترون ها بین اتم ها کدام پیوند را ایجاد می کند؟

ب( پیوند فلزی  الف( پیوند یونی  
د( پیوند الکترونی ج( پیوند کوواالنسی  

11-کدام گزینه تفاوت کریستال ها با مولکول ها نیست؟
الف( آرایش اتم های موجود در یک کریستال شامل عناصر کمتری نسبت به یک مولکول هستند�

ب( آرایش کریستالی هیچ محدودیت مرزی مشخصی ندارند�
ج( سلول واحد در کریستال ها یک الگوی تکرار شونده است نه یک ساختار اتمی مجزا�

د( کریستال ها دارای جرم یا وزن مولکولی مشخص هستند�
12-کدام نوع پیوند ها در آرایش کریستالی بسیار متداول هستند؟

ب( فلزی و کوواالنسی  الف( فلزی و یونی  
د( اتمی و کوواالنسی ج( یونی و کوواالنسی  

13-خصوصیت نوری فلزات چیست و ناشی از کدام مورد است؟
ب( نیمه اپک، حضور ابر الکترونی الف( اپک، عدد اتمی باالی آنها  

د( اپک، حضور ابر الکترونی ج( نیمه اپک، عدد اتمی باالی آنها  
14-کدام گزینه توصیف کننده ی آلیاژ است؟

ب( عناصر مختلف در آرایش فلزی یکسان الف( عناصر یکسان در آرایش فلزی یکسان  
د( عناصر مختلف در آرایش فلزی متفاوت ج( عناصر یکسان در آرایش فلزی متفاوت  

15-پیوند های یونی باعث ایجاد کدام خصوصیت در سرامیک ها نمی شوند؟
ب( شکنندگی  الف( استحکام  
د( درخشندگی ج( دمای ذوب نسبتا باال  

16-متنوع ترین گروه مواد ترمیمی دندان کدام گزینه است؟
ب( سرامیک ها  الف( آلیاژ ها  
د( کامپوزیت ها ج( پلیمرها  
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17- اگر ماده ای از تعداد و نسبت خاصی از اتم ها تشکیل شده باشد، چه نوع ساختاری را تشکیل 
می دهد؟ )خودآزمایی فصل( 

ب( شبکه الف( کریستال 
د( شبکه فلزی ج( شبکه کریستالین 

هـ( مولکول
از طریق...............با هم ترکیب می شوند.  اتمهایی تشکیل می شوند که  از  پلیمرها  به طور کلی   -18

)خودآزمایی فصل( 
ب( پیوندهای کوواالنسی الف( پیوندهای یونی 
د( همه این نوع پیوندها ج( پیوندهای فلزی 

19- آلیاژها کدام ویژگی ساختاری را ندارد؟ )خودآزمایی فصل( 
الف( از عناصر فلزی ساخته شده اند�

ب( توسط پیوندهای کوواالنسی به هم متصل شده اند�
ج( شبکه کریستالی تشکیل می دهند�

د( عموماً چکش خوار و داکتایل هستند�
20- سرامیک ها کدام ویژگی )ها( را ندارند؟ )خودآزمایی فصل( 

ب( عموماً شکننده هستند� الف( متشکل از فلزات و غیر فلزات ها هستند�  
د( عموماً اپک هستند� ج( توسط پیوندهای یونی به هم متصل شده اند� 

هـ( مولکولهای بزرگی تشکیل می دهند�
21-کامپوزیت ها در دندانپزشکی ترمیمی از................ تشکیل شده اند. )خودآزمایی فصل( 

ب( پلیمرها و فلزات الف( سرامیکها و پلیمرها  
ج( فلزات و سرامیک



1- گزینه »د« صحیح است.
ÁÁدومÁپاراگرافÁ،اولÁ9-ستونÁصفحه

ما از مواد انتظار داریم تا هزاران سال به عنوان جانشین ساختارهای missing دهانی عمل کنند� اما امروزه، ما به طور 
فزاینده از مواد انتظار داریم که نقش درمانی داشته باشند و یا خود را بطور خودکار با شرایط دهانی وفق دهند�

2- گزینه »ب« صحیح است.
ÁÁدومÁپاراگرافÁ،دومÁ9-ستونÁصفحه

اتم ها: بلوک های سازنده مواد دندانی�ساختمان اصلی کلیه مواد ترمیمی دندان، اتم است�

3- گزینه »د« صحیح است.
ÁÁسومÁپاراگرافÁ،دومÁ9-ستونÁصفحه

ترتیب اتمها و ماهیت پیوندها در بین آنها به فلزات خاصیت رسانایی الکتریکی، به سرامیکها خاصیت ترانسلوسنسی و به 
االستومرها خاصیت کشسانی را می دهد�

4- گزینه »ب« صحیح است.
ÁÁاولÁپاراگرافÁ،اولÁ10-ستونÁصفحه

تعداد پروتون ها )عدد اتمی( هویت اتم را تعیین می کند - خواه مس، طال یا کربن و غیره- اتمهایی با تعداد مختلف 
پروتون، عناصر مختلف نامیده می شوند� زیر نویس شکل 1-0:تعداد پروتونها هویت اتم را در جدول تناوبی عناصر مشخص 

می کند و به عنوان عدد اتمی شناخته می شود�

5- گزینه »الف« صحیح است.
ÁÁدومÁپاراگرافÁ،دومÁ10-ستونÁصفحه

هر عنصر دارای یک یا دو حرف نمادی است�حرف اول همیشه حرف بزرگ است� اگر حرف دوم وجود داشته باشد، از 
حروف کوچک است� بطور قابل توجه، از این جدول می توان رفتار فیزیکی و شیمیایی یک عنصر و روشهای کلی نحوه 
تعامل آن با سایر عناصر را پیش بینی کرد�به عنوان مثال، جدول تناوبی تقریباً به فلزات و غیر فلزات تقسیم می شود� فلزات 
تمایل دارند که الکترون های خود را به سایر عناصر اهدا کنند�غیر فلزات ها تمایل دارند الکترون ها را بپذیرند� در حال 
حاضر، در جدول تناوبی حدود 109 عنصر وجود دارد، اما مواد دندانی که هر روز از آنها استفاده می کنیم فقط از حدود 

40 مورد یا بیشتر تشکیل شده است�

پاسخنامه مقدمه
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6- گزینه »الف« صحیح است.
ÁÁسومÁپاراگرافÁ،دومÁ10-ستونÁصفحه

الکترون های اتم ها و پیکربندی ابرهای الکترونی تعیین کننده پیوند بین اتم ها و در نهایت رفتار کلینیکی مواد ترمیمی 
دندانی هستند�

7- گزینه »ب« صحیح است.
ÁÁچهارمÁپاراگرافÁ،دومÁ10-ستونÁصفحه

در مواد دندانی، پیوندهای یونی اغلب بین عناصر اهدا کننده ی الکترون و عنصر اکسیژن شکل می گیرند�پیوندهای یونی 
در سرامیک های دندانپزشکی متداول هستند و از قویترین نوع پیوندها هستند�

8- گزینه »الف« صحیح است.
ÁÁاولÁپاراگرافÁ،اولÁ11-ستونÁصفحه

پیوندهای یونی در سرامیک های دندانپزشکی متداول هستند و از قویترین نوع پیوندها هستند�همچنین پیوندهای یونی، 
بسیار جهت دار هستند و حرکت حداقلی اتمهای پیوند خورده را تحمل می کنند�یکی از جنبه های منحصر به فرد پیوند 
یونی این است که دهنده ی الکترون بار مثبت پیدا می کند که آن را "اکسیده شده oxidized" می نامیم و گیرنده الکترون 
بار منفی می گیرد و به آن احیا شده گفته می شود�عالوه بر این، یک اتم می تواند پیوندهای یونی متعددی را با سایر اتم ها 

تشکیل دهد�این امر می تواند آرایشی از اتم ها را تشکیل دهد�

9- گزینه »ج« صحیح است.
ÁÁدومÁپاراگرافÁ،اولÁ11-ستونÁصفحه

مانند پیوندهای یونی، پیوندهای کوواالنسی نسبتاً قوی و جهت دار هستند� همچنین اتمها می توانند پیوندهای کوواالنسی 
متعدد با سایر اتمها، مشابه اتمهایی که پیوندهای یونی تشکیل می دهند، تشکیل دهند� اما تعداد عناصر تشکیل دهنده 
پیوندهای کوواالنسی بسیار گسترده تر از آن هایی است که پیوندهای یونی را تشکیل می دهند�عالوه بر این، اتمهای مرتبط 
با پیوندهای کوواالنسی، بار را تبادل نمی کنند� پیوندهای کوواالنسی زیرگروه های مختلفی متفاوت از پیوندهای یونی 

دارند�این زیرگروه ها باعث ایجاد خصوصیات متنوع زیاد در اتم های پیوند خورده می شوند�

10- گزینه »ب« صحیح است.
ÁÁسومÁپاراگرافÁ،اولÁ11-ستونÁصفحه

وقتی الکترونها در بین بسیاری از اتمها به اشتراک گذاشته می شوند، پیوندهای فلزی ایجاد می شوند�در پیوند فلزی، همه ی 
اتمهای ماده برای تشکیل "اجتماعی community " از ابر الکترونی، الکترون ها را اهدا می کنند�ابرالکترونی پیوند محکمی 
بین اتمها ایجاد می کند، اما برخالف پیوندهای کوواالنسی و یونی، پیوندهای فلزی جهت دار نیستند و الکترونهای موجود 

در ابر به هیچ یک از اتمهای ماده "تعلق ندارند"� این ویژگی، خواص منحصر به فردی به ماده می دهد�

11- گزینه »د« صحیح است.
ÁÁاولÁپاراگرافÁ،دومÁ12-ستونÁصفحه

کریستال ها آرایش تکرار شونده گسترده ای از عناصر پیوند خورده هستند�بطور کلی، آرایش اتم های موجود در یک 
کریستال شامل عناصر کمتری نسبت به یک مولکول هستند، اما با یک الگوی تکرار شونده به نام سلول واحد در همه 
جهات گسترش می یابند� برخالف مولکول ها، آرایش کریستالی هیچ محدودیت مرزی مشخصی ندارند�سلول واحد 
نشان دهنده واحد تکرار شونده است، نه یک ساختار اتمی مجزا� بنابراین، بر خالف مولکول ها، کریستال ها جرم یا "وزن 

مولکولی" مشخص ندارند�
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12- گزینه »الف« صحیح است.
ÁÁدومÁپاراگرافÁ،دومÁ12-ستونÁصفحه

پیوندهای فلزی و پیوندهای یونی در آرایش کریستالی بسیار متداول هستند�

13- گزینه »د« صحیح است.
ÁÁدومÁپاراگرافÁ،اولÁ13-ستونÁصفحه

تمایل ابر الکترونی به پراکنده کردن نور باعث می شود فلزات اپک شوند�

14- گزینه »ب« صحیح است.
ÁÁسومÁپاراگرافÁ،اولÁ13-ستونÁصفحه

هنگامی که عناصر مختلف در یک آرایش فلزی یکسان قرار می گیرند، آن ماده را آلیاژ می نامیم� آلیاژها ممکن است ساده 
و فقط حاوی دو عنصر در آرایش باشند یا پیچیده و حاوی بیش از دهها عنصر باشند� آرایش کریستالی ممکن است ساده 

یا پیچیده باشد، و انواع مختلف سلول های واحد کریستالی را تشکیل دهد�

15- گزینه »د« صحیح است.
ÁÁاولÁپاراگرافÁ،دومÁ13-ستونÁصفحه

ماهیت جهت گیری قوی پیوندهای یونی به سرامیک ها استحکام، شکنندگی، rigidness و دمای ذوب نسبتاً باالیی 
می بخشد� عدم تحرک الکترون در پیوندهای یونی به سرامیک ها خاصیت عایق بودن می دهد� ماهیت تکرارشونده سلول 
واحد درون آرایش کریستالی اجازه می دهد تا نور مرئی به طور قابل پیش بینی منعکس شود و به سرامیک خصوصیات 

نوری مانند ترانسپرنسی یا ترانسلوسنسی را می دهد�

16- گزینه »ج« صحیح است.
ÁÁاولÁپاراگرافÁ،اولÁ15-ستونÁصفحه

پلیمرها متنوع ترین گروه مواد هستند زیرا ساختار واحد آنها مولکول است نه کریستال�تنوع زیاد پلیمرها ناشی از تنوع 
مولکولها با پیوندهای متنوع کوواالنسی و تنوع بسیاری از عناصر است�در بسیاری از پلیمرها، هر مولکول، به طور معمول 

با واحدهای تکرار شونده در درون آنها ممکن است هزاران جزءِ اتمی داشته باشد�

17- گزینه »هـ« صحیح است.

18- گزینه »ب« صحیح است.

19- گزینه »ب« صحیح است.

20- گزینه »د« صحیح است.

21- گزینه »الف« صحیح است.


