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فصـل 1

۱- کدام عبارت در مورد از دست دادن دندان های دائمی صحیح می باشد؟
الف( دندان های فک پایین زودتر از فک باال از دست می روند. 

ب( دندان های قدامی فک باال زودتر از قدامی فک پایین از دست می روند. 
ج( دندان های خلفی فک باال زودتر از قدامی فک باال از دست می روند. 
د( دندان های کانین فک پایین زودتر از کانین فک باال از دست می روند. 

2- کدام عبارت در مورد وضعیت تحلیل استخوانی در دو فک صحیح می باشد؟
الف( در فک پایین> فک باال

ب( در قدام > خلف
ج( به دنبال تحلیل استخوان، فک پایین در خلف عریض تر می شود.

د( به دنبال تحلیل استخوان، فک پایین کوچکتر می شود.

3- کدام پدیده برای بیماران پارسیل مهمتر است؟ 
الف( از دست رفتن فانکشن                                              

ب( از دست رفتن زیبایی
ج( از دست رفتن ارتفاع صورت                                        

د( عدم توانایی در صحبت کردن

 4- بیشترین input های حسی هدایت کننده حرکات فک پایین کدام یک از موارد زیر 
می باشد؟

الف( گیرنده های حسی موجود در لثه                        
TMJ ب( گیرنده های حسی موجود در

                                                          PMRs )ج
د( گیرنده های حسی موجود در مخاط
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5- کدام یک از جمالت زیر در مورد اثرات فیزیولوژیک از دست رفتن دندان ها صحیح می 
باشد؟

الف( با از دست رفتن دندان ها گیرنده های محیطی توانایی خود را در راهنمایی عضالت از دست می دهند. 
ب( با از دست رفتن دندان ها فانکشن جویدن نسبت به قبل مقداری کاهش می یابد. 

ج( از آنجایی که الگوی حرکات جویدن در CNS تولید شده، با از دست رفتن دندان ها فانکشن جویدن مطلقاً 
از بین نمی رود فقط نوع آن عوض می شود. 

د( با از دست رفتن دندان ها دقت inputهای حسی که از مکانورسپتورهای پریودنتالی منشاء می گیرند کمتر می 
شود.

6- کدام عبارت در مورد Mastication  صحیح می باشد؟
الف( texture غذا می تواند بر سطح chewing stroke تأثیر گذار باشد. 

ب( قطعات کوچکتر با سرعت بیشتری از لقمه های بزرگتر قطعه قطعه می شوند. 
ج( درافراد  با تماس اکلوزالی کمتر لقمه های غذایی کوچکتر بلعیده می شوند. 

د( توانایی جویدن در صورت حضور موالرها بیشتر از حضور پره موالرها در دهان می باشد. 

7- کدام عبارت در مورد توانایی جویدن صحیح می باشد؟ 
الف( بررسی های objective توانایی جویدن را بیشتر از تست های subjective نشان داده است.

ب( افزایش غلظت و سایز تکه های غذایی در افزایش آستانه بلع مؤثر است. 
ج( سایز-شکل و texture لقمه  غذایی در حرکات فک پایین نقشی ندارد. 

د( الف و ج 

8( کدام عبارت در مورد مشکالت استفاده از پروتز پارسیل صحیح می باشد؟ 
الف( فقدان ثبات در فک باال بیشتر از فقدان گیر مشکل ساز می باشد. 
ب( فقدان ثبات در فک پایین بیشتر از فقدان گیر مشکل ساز می باشد. 

ج( عدم استفاده از پروتز پارسیل در فک باال ۶ برابر بیشتر از فک پایین می باشد. 
د( ب و ج
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1- کدام یک از معایب پروتزهای پارسیل دارای کالسپ نیست؟
الف( افزایش strain به دندان پایه توسط کالسپ ها 

ب( فقدان زیبایی
ج( گسترش پوسیدگی زیر اجزای کالسپ

د( پخش نیروهای وارده بین دندان های پایه و بافت در صورت وجود فضای بی دندان زیاد

2- تنها مزیت پروتزهای دارای اینترنال اتچمنت به پروتزهای پارسیل کالسپ دار با طراحی 
خوب چیست؟

الف( توزیع بهتر نیروها روی ریج و دندان پایه                   
ب( ثبات بهتر

ج( زیبایی بهتر                                                            
د( کاهش پوسیدگی 

3- اولین قدم در درمان بیماران پروتز پارسیل کدام گزینه است؟
الف( تشخیص و طرح درمان                               

ب( تعیین ساپورت برای بیس پروتز
ج( آموزش بیمار                                              

د( طراحی اسکلت پروتز پارسیل

4- کدامیک از مراحل درمانی در پروتز پارسیل C III Mod I کاربرد ندارد؟
الف( مرحله آخر                                                  

ب( مرحله دوم 
ج( مرحله سوم                                                     

د( مرحله اول

فصـل 2
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5- هر کدام از اعمال زیر جزو کدامیک از مراحل سرویس دهی پروتزهای پارسیل می باشند؟
)periodic recall -سوروی کردن- تصحیح تغییرات ناشی از پخت -  Mouth preparation(

الف( 4-۳-۳-۲                                                   
 ب( ۵-4-۱-۲

ج( ۶-۵-۲-۲                                                        
د( ۶-۵-۲-۳

6- برقراری روابط اکلوزالی هماهنگ و چیدن دندان ها جزء کدامیک از مراحل سرویس دهی 
پروتز پارسیل می باشد؟
الف( 4-۳                        

ب( ۵-4                              
ج( 4-4                       

د( ۲-4

7- بعد از معاینه کامل و انتخاب پروتز پارسیل متحرک به عنوان درمان، طرح درمان بر اساس 
چه جزئی طرح ریزی می شود؟

الف( ثبات            
ب( ساپورت               

ج( گیر                
د( طول فضای بی دندانی 

corrected impression )8 در کدام یک از مراحل سرویس دهی پروتز پارسیل انجام و در 
کدام یک از انواع طبقه بندی کندی کاربرد دارد؟

                                   C III Mod I -4 )الف
C  II  Mod I -4 )ب

                                       C III Mod I -۳ )ج
C I -۳ )د
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1- اساس طبقه بندی کندی بر مبنای کدام یک از موارد زیر می باشد؟
الف( طول ناحیه ی بی دندانی                                 

ب( وضعیت اکلوژن
ج( وضعیت دندان های پایه                                    

د( موقعیت ناحیه بی دندانی 

2- بیشترین و کمترین شیوع بی دندانی پارسیل بر اساس طبقه بندی Skinner  کدام کالس 
است؟

                                      IV و III الف( کالس
V و III )ب

                                          V  و II  ج( کالس
IV و II )د

3- کدام یک از انواع بی دندانی پارسیل در دو سیستم طبقه بندی Skinner و Kennedy مشابه 
می باشند؟

الف( Class III Mod I کندی و Class V اسکینر
ب( Class III  کندی و Class III اسکینر

ج( Class II  کندی و Class V اسکینر
د(  IV Class  کندی و Class V اسکینر

4- کدام یک از عبارات زیر در مورد طبقه بندی کندی صحیح است؟
الف( همیشه قدامی ترین ناحیه بی دندانی تعیین کننده نوع طبقه بندی است. 

ب( طول نواحی Modification بیشتر از تعداد آنها مهم می باشد. 
ج( بی دندانی ناحیه قدام که از Midline عبور کرده به همراه ۲ ناحیه بی دندانی اضافی )Modification( در 

طبقه بندی کندی به صورت Class III Mod II بیان می شود. 
د( حضور دندان موالر دوم برعکس موالر سوم در طبقه بندی کندی همیشه باید در نظر گرفته شود. 

فصـل 3
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5-کدام عبارت زیردر مورد قوانینApplegateدرکالسیفیکاسیون کندی صحیح می باشد؟
)عمومی اسفند 7۹(

الف( همیشه خلفی ترین ناحیه بی دندانی مشخص کننده طبقه بندی نمی باشد. 
ب( تعداد ناحیه بی دندانی مهم نیست بلکه طول نواحی بی دندانی باید در نظر گرفته شود. 

ج( اگر دندان مولر سوم وجود ندارد و جایگزین نمی شود در طبقه بندی در نظر گرفته نمی شود. 
د( کالس III و IV معموالً Modification  ندارند. 

 
حضور دارند کالس کندی این قوس فکی  6- در یک قوس فکی دندان های  7 3   4 5 6 7 

را مشخص نمائید؟ )اختصاصی اسفند8۱(
                                          Class I Mod I )الف

Class II Mod I )ب
  Class III Mod I )ج

Class IV Mod I )د

7- در یک قوس بی دندانی پارسیلی دندان های  38 2 1  1 2 3 4 6  حضور دارند جایگزینی 
دندان های  7 و 8   منظور نشده است  از دندان  8   به عنوان پایه پارسیل استفاده نخواهد شد. 

از نظر کالس بندی کندی و قوانین اپل گیت حاکم بر آن کدام گزینه صحیح است؟ ) ورودی 
مرداد8۹(

الف( کالس یک مشتق ۲                                              
ب( کالس سه مشتق۱

ج( کالس دو  مشتق ۲                                                  
د( کالس دو مشتق ۱
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1- کدام اجزا با حرکت اول پروتزهای پارسیل مقابله می کنند؟
الف( نگهدارنده غیر مستقیم                      

ب( اجزای ساپورت کننده قدامی
                             reciprocal arm )ج

د( نگهدارنده مستقیم واجزای ساپورت کننده قدامی

2- کدام گزینه نشان دهنده اجزای مقابله کننده با حرکت دوم پروتز پارسیل می باشد؟
الف( rigidity اتصال دهنده اصلی و فرعی           

ب( rigidity  نگهدارنده مستقیم 
ج( وجود stress breaker بین بیس انتهای آزاد واتصال دهنده  اصلی

د( rigidity بیس پروتز

3- کدام گزینه نشان دهنده اجزاء متقابل کننده با حرکت سوم پروتز پارسیل می باشد؟
الف( بیس پروتز                                  

ب( نگهدارنده مستقیم
ج( بازوهای متقابل                                 

د( رست اکلوزال

4- کدام حرکت در پروتزهای پارسیل tooth supported با احتمال کمتری وجود دارد؟
الف( حرکت اول                                                       

ب( حرکت دوم 
ج( حرکت سوم                                                         

د( هیچکدام
 

فصـل 4
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5- کدام حرکت از انواع حرکات پروتز پارسیل در همه انوع آن رخ می دهد؟
الف( اول و سوم                                                    

ب( دوم و سوم
ج( سوم                                                              

د( اول 

6- کدام یک از موارد زیر جزو وظایف intra coronal Rest می باشد؟
الف( تأمین ثبات افقی                                  

ب( تأمین گیر 
ج( تأمین ساپورت عمودی                            

 د( الف و ج 

7- در یک پروتز انتهای آزاد وجود رست دیستواکلوزال روی دندان پایه مجاور ناحیه بی 
دندانی و نگهدارنده مستقیم در اندرکات مزیوباکال، این پروتز به عنوان کدام نوع اهرم عمل 

خواهد کرد؟
I یا II )د                          IV)ج                       II )ب                   I )الف

8- برای کاهش اثر اهرمی نوع اول کانتی لور در یک پروتز پارسیل Class II Mod I کدام 
یک از راه کارهای زیر مؤثر است؟

الف( سطح راهنما روی سطح دیستال دندان مجاور انتهای آزاد- رست مزیو اکلوزال و نگهدارنده باری شکل 
ب( سطح راهنما روی سطح دیستال دندان مجاور انتهای آزاد- رست دیستواکلوزال و نگهدارنده حلقوی ریختگی

ج( سطح راهنما روی سطح دیستال دندان مجاور انتهای آزاد- رست مزیواکلوزال و نگهدارنده نوع سیم مفتولی 
د( الف و ج 

9- تغییر نکته اتکا )F( در پروتزهای پارسیل انتهای آزاد بر چه اساسی می باشد؟
الف( وسعت ناحیه انتهای آزاد                       

ب( ساپورت پریودنتال دندان پایه
ج( ممانعت از حرکت افقی بیس دنچر              

د( میزان اتصال پروگزیمال پلیت با صفحه راهنما 

10- در پروتزهای پارسیل انتهای آزاد رست اکلوزالی کدام وظیفه را بر عهده دارد؟
الف( فقط ساپورت اکلوزالی                            

ب( ساپورت اکلوزالی و افقی
ج( ممانعت از حرکت افقی بیس دنچر                  

د( ساپورت افقی



17مجموعه  سواالت تفکیکی دندانپزشکی - مک کراکن

11- بیشترین فایده در استفاده از ایمپلنت در پروتزهای پارسیل کدام مورد است؟
الف( افزایش ثبات                                       

ب( افزاش گیر
ج( افزایش ساپورت                                    

د( افزایش قدرت جویدن

12- الیاف پریودنتال بیشتر جهت مقابله با کدام نیروها فعالند؟
الف( نیروهای افقی      

ب( نیروهای عمودی     
ج( نیروهای مایل     

د( نیروهای افقی و مایل 

13- میزان حرکات افقی در پروتز پارسیل به کدام عامل بستگی دارد؟
الف( مؤثر بودن اجزای گیر                          

ب( مؤثر بودن اجزای ثبات دهنده
ج( مقدار نیروهای جانبی                              

د( ب و ج

14- در مورد حرکات احتمالی پروتز پارسیل با ساپورت دندانی کدام عبارت زیر صحیح نمی 
باشد؟

الف( حرکت بطرف نسج بوسیله رست ها خنثی می شود. 
ب( حرکت دور از نسج بوسیله نگهدارنده مستقیم خنثی می شود. 

ج( حرکت حول محور عمودی بوسیله رست ها خنثی می شود. 
د( حرکت حول محور طولی بسیار کم می باشد. 

فصل 4


