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زندگی یک پاداش است نه یک مکافات
فرصتی است کوتاه!تا ببالی

بیابی،بدانی،بیندیشی
بفهمی و زیبا بنگری...

و در نهایت در خاطره ها بمانی...
مجموعـه گردآوری شـده شـامل سـواالت تالیفی برگرفتـه ازمتن چاپ سـیزدهم کتاب پروتز پارسـیل 
مک کراکن 2016 و سـواالت تفکیکی امتحانات ورودی دسـتیاری دندانپزشـکی تا سـال 1398، همراه با 
ذکـر پاسـخ صحیـح کـه درعین حـال یادآور نـکات مهم کتاب مرجع اسـت می باشـد. مطالعـه این کتاب 
نـه تنهـا راهنمـای خوبـی بـرای فـارغ التحصیـان دندانپزشـکی مایـل بـه ادامـه تحصیـات تخصصی 

اسـت بلکـه بـرای دانشـجویان عزیز مشـغول بـه تحصیل نیز بسـیار کمک کننده اسـت.
الزم به ذکر است که پاسخ سواالت تالیفی یا به صورت تشریحی و یا عینا بر اساس شماره صفحه مربوطه از 
کتاب مرجع )Mc Cracken's REMOVABLE PARTIAL PROSTHODONTICS 2016, 13th Edition( و 
پاسخ سواالت مربوط به آزمونها طبق پاسخنامه ارائه شده وزارت بهداشت می باشد. با توجه به اینکه احتمال 
وجود اشتباه در چنین مجموعه ای محتمل است، نظرات سازنده همکاران و دانشجویان عزیز را صمیمانه پذیرا 
خواهم بود. در پایان الزم می دانم از زحمات جناب آقای مهندس خزعلی و سرکار خانم آقازاده که با همکاری 

صمیمانه خود این تاش را تسهیل نمودند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.

دکتر سارا آیرملو       
متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت      

sairemlu@gmail.com            
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فصل اول

1- کدام عبارت در مورد از دست دادن دندان هاي دائمي صحيح مي باشد؟
الف( دندان هاي فک پايين زودتر از فک باال از دست مي روند. 

ب( دندان هاي قدامي فک پايين زودتر از قدامي فک باال از دست مي روند. 
ج( دندان هاي خلفي فک باال زودتر از قدامي فک باال از دست مي روند. 

د( دندان هاي کانين فک پايين زودتر از کانين فک باال از دست مي روند. 

2- کدام عبارت در مورد وضعيت تحليل استخواني در دو فک صحيح مي باشد؟
الف( در فک پايين> فک باال   

ب( در قدام < خلف
ج( به دنبال تحليل استخوان، فک پايين در خلف عريض تر مي شود.

د( به دنبال تحليل استخوان، فک پايين کوچکتر مي شود.

3- کدام پديده براي بيماران پارسيل مهمتر است؟ 
ب( از دست رفتن زيبايي الف( از دست رفتن فانکشن   

د( عدم توانايي در صحبت کردن ج( از دست رفتن ارتفاع صورت   

4- بيشترين input هاي حسي هدايت کننده حرکات فک پايين کدام يک از موارد زير مي باشد؟
TMJ ب( گيرنده هاي حسي موجود در الف( گيرنده هاي حسي موجود در لثه  
د( گيرنده هاي حسي موجود در مخاط       PMRs )ج

5- کدام يک از جمالت زير در مورد اثرات فيزيولوژيک از دست رفتن دندان ها صحيح مي باشد؟
الف( با از دست رفتن دندان ها گيرنده هاي محيطي توانايي خود را در راهنمايي عضالت از دست مي دهند. 

ب( با از دست رفتن دندان ها فانکشن جويدن به طور کلی از دست ميرود. 
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ج( از آنجايي که الگوي حرکات جويدن در CNS توليد شده، با از دست رفتن دندان ها فانکشن جويدن مطلقاً از بين 
نمي رود فقط نوع آن عوض مي شود. 

د( با از دست رفتن دندان ها دقت inputهاي حسي که از مکانورسپتورهاي پريودنتالي منشاء مي گيرند کمتر مي شود.

6- کدام عبارت در مورد Mastication  صحيح مي باشد؟
الف( texture غذا مي تواند بر سطح chewing stroke تأثير گذار باشد. 

ب( قطعات کوچکتر با سرعت بيشتري از لقمه هاي بزرگتر قطعه قطعه مي شوند. 
ج( درافراد  با تماس اکلوزالي کمتر لقمه هاي غذايي کوچکتر بلعيده مي شوند. 

د( توانايي جويدن در صورت حضور پره مولرها به تنهايی بيشتر از حضورموالرها در دهان مي باشد. 

7- کدام عبارت در مورد توانايي جويدن صحيح مي باشد؟ 
الف( بررسي هاي objective توانايي جويدن را بيشتر از تست هاي subjective نشان داده است.

ب( افزايش غلظت و سايز تکه هاي غذايي در افزايش آستانه بلع مؤثر است. 
ج( سايز-شکل و texture لقمه  غذايي در حرکات فک پايين نقشي ندارد. 

د( الف و ج 

8( کدام عبارت در مورد مشکالت استفاده از پروتز پارسيل صحيح مي باشد؟ 
الف( فقدان ثبات در فک باال کمتر از فقدان گير مشکل ساز مي باشد. 

ب( فقدان ثبات در فک پايين بيشتر از فقدان گير مشکل ساز مي باشد. 
ج( عدم استفاده از پروتز پارسيل در فک باال 6 برابر بيشتر از فک پايين مي باشد. 

د( ب و ج

9( به دنبال از دست دادن دندان های مولر...
الف( chewing stroke بيشتر؛ اندازه متوسط ذرات قبل از بلع کوچکتر

ب( chewing stroke بيشتر؛ اندازه متوسط ذرات قبل از بلع بزرگتر
ج( chewing stroke کمتر ؛ اندازه متوسط ذرات قبل از بلع کوچکتر 

د( Chewing stroke کمتر؛ اندازه متوسط ذرات قبل از بلع بزرگتر

انجام  دندان  کدام  تا  دهان  بازسازی   )shortened dental arch( يافته  کاهش  دندانی  قوس  مفهوم  در   )۱۰
ميشود؟

د(مولر دوم ج(مولر اول   ب(پره مولر دوم   الف( کانين   
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۱۱( به دنبال کاهش مساحت سطح تماس اکلوزال در آستانه بلع چه اتفاقی ميافتد؟
الف( ذرات درشت غذايی با سرعت بيشتری از ذرات ريز خرد ميشوند

ب(اندازه متوسط ذرات غذايی قبل از بلع کوچکتر است
ج( ميزان کمتری از خرد کردن مواد غذايی وجود دارد  

د( هيچکدام

۱2( در جايگزينی پروتزی دندانها نزديک ترين فانکشن در مقايسه با دندانهای طبيعی کامل را کداميک از 
انواع پروتزهای زير دارند؟

الف( پروتز کامل    
ب(پروتز پارسيل ساپورت شونده با دندان 

ج( پروتز پارسيل ساپورت شونده با دندان و ريج باقيمانده
د( پروتز پارسيل ثابت

کامل  طبيعی  دندانهای  با  مقايسه  در  زير  های  پروتز  انواع  از  کداميک  دندانها  پروتزی  جايگزينی  در   )۱3
فانکشن بينابينی دارند؟

الف( دنچر پارسيل ثابت
ب( پروتز پارسيل ساپورت شونده با دندان

ج( پروتز پارسيل ساپورت شونده با دندان و ريج های باقيمانده
د( پروتز کامل 

۱4( بيشترين سود از کاربرد ايمپلنت های دندانی را کداميک از ويژگيهای کيفی ارزيابی دنچر ميبرد؟
د( هيچکدام ج( گير    ب( ساپورت   الف( ثبات   


