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پیشگفتار

به نام خداوند لوح و قلم
علم زيست مواد دندانی يكی از علوم پايه در دندانپزشكی و همچنین به روز ترين علم مرتبط با اين رشته می باشد.

مواد مورد استفاده در دندانپزشكی مانند انواع فلزات و آلیاژ ها، سمان ها، كامپوزيت ها، رزين ها، سرامیک، مواد 
پركننده ريشه و ... نیازمند فراگیری اين علم گسترده می باشد.

يک دندانپزشک در عصر حاضر بايد دارای مهارت كافی در شناخت پتانسیل مواد جديد باشد كه اين مستلزم داشتن 
دانش بیشتر و به روزتر در رابطه با مواد دندانی است.

كتابی كه پیش رو داريم مجموعه ای تلفیقی از سواالت و پاسخ تشريحی منابع آزمون دستیاری دندانپزشكی )پاورز 
و ون نورت( می باشد. 

با توجه  به استفاده دانشجويان دوره عمومی و فارغ التحصیالن داوطلب آزمون دستیاری، سعی بر اين بوده تا سواالت 
تالیفی بصورت خط به خط و جامع با ترتیب موضوعی طبق رفرنس طرح شود تا سبب تفهیم بیشتر و يادگیری 

آسان تر مطالب گردد.
همچنین در اين كتاب تالش بر اين بوده كه از كلیه صفحات و سر فصل ها سواالت الزم طراحی گردد و ريز نكات 

در هر گزينه سوال وجود داشته كه با دقت و مطالعه كافی در هر سوال نكات ضروری فراگرفته شود.
امید بر اين است كه كتاب پیش رو استفاده كامل و بهینه ای برای دانشجويان محترم و ساير همكاران عزيز در 

آزمون های مربوط به مواد دندانی و آزمون های دستیاران تخصصی داشته باشد.
شكر شايان نثار ايزد منان كه توفیق را رفیق راهمان ساخت تا با امید بر ثمربخش بودن، اين كتاب را بتوانیم جهت 

استفاده خوانندگان عالقه مند و پويا تالیف نمايیم.

دکتر پردیس اکبری
دکتر سید علی آبایی



بخش اول:  پاورز



فصل 2: خواص مواد

1-چرا بررسی و شناخت خواص مختلف مواد دندانی مهم است؟
الف( مواد دندانی ترمیمی دائما تحت فشار مكانیكی جويدن قرار دارند

ب( خصوصیات اين مواد بايد در برابر تركیب شیمیايی موجود در دهان و يا شوينده ها بهینه باشد
ج( ماده دندانی به كار برده شده برای هر درمان بايد استانداردهای الزم را داشته باشد

د( همه موارد

2-کدام یک از موارد زیر هدف موسسه استاندارد ملی آمریکا و انجمن دندانپزشکی آمریکا را توصیف 
می کند؟ 

الف( مشخصات خواص بالینی مواد را برای ايجاد حداقل استاندارد ها اندازه گیری می كند.
ب( مشخصات فیزيكی و مكانیكی مواد را برای ايجاد حداقل استاندارد ها اندازه گیری می كند.

ج( آشنايی با موادی كه حداقل نیازها برای موفقیت بالینی را تضمین می كنند.
د( آشنايی با موادی كه حداقل نیازها برای كنترل كیفیت را تضمین می كند و در انتخاب مواد برای عمل 

دندانپزشكی مفید است.

3- کدامیک از موارد زیر درباره dimensional changes صحیح نمی باشد؟
الف( تنها تحت تاثیر عوامل فیزيكی مانند تغییرات مكانیكی و حرارتی رخ می دهد.

ب( بخشی از طول اولیه ماده است كه افزايش يا كاهش يافته.
ج( میزان تغییرات حجم اولیه ماده می باشد.

د( معموال به درصد بیان می شود.

4- انتخاب مواد در دندانپزشکی باید بر چه اساس صورت گیرد؟
ب( كیفیت و رنگ مواد الف( تاثیر بر بافت های دهان 

د( همه موارد ج( اثرات سمی مواد 

5- بیشترین ضریب انبساط حرارتی خطی مربوط به کدام ماده است؟
Inlay wax )ب  Ceramic )الف

Dental amalgam )د  Composites )ج



گزینه »د« صحیح است.- 1
مواد دندانی مختلف خواص مختلفی دارند و بسته به ويژگی هايشان مانند مقاومت در برابر نیروهای مكانیكی جويدن، 
اثراتی كه تركیبات شیمیايی موجود در حفره دهان بر آنها می گذارند و تاثیر مواد شوينده و پالیشینگ می توانند 
كاربردهای مختلفی داشته باشند. در همین راستا سازمان های جهانی استانداردهايی را برای اين مواد تعريف كرده اند.

گزینه »د« صحیح است.- 2
هدف ANSI و ADA آشنايی با موادی است كه حداقل نیازها برای كنترل كیفیت را تضمین می كند و در انتخاب 

مواد برای عمل دندانپزشكی مفید هستند.

گزینه »الف« صحیح است.- 3
تغییرات ابعادی يا dimensional changes در اثر عوامل شیمیايی مختلف نیز ممكن است رخ دهند. ساير گزينه ها 

صحیح اند.

گزینه »د« صحیح است.- 4
انتخاب مواد در دندانپزشكی بر اساس تمام موارد باال صورت می گیرد.

گزینه »ب« صحیح است.- 5

گزینه »الف« صحیح است.- 6

پاسخنامه فصل 2


