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مجموعه سو االت بورد 1397

1ـدرهنگامبستهشدنفک،کدامعضلهباعثکشیدهشدندیسکبهحالتاولدرجلویکندیلمیشود؟
ب( تمپورال الف( ماستر    

د( قسمت تحتانی پتیگوئید خارجی ج( قسمت فوقانی پتیگوئید خارجی  

2ـدربازسازیدندانهایخلفیباالوپایینازیکآرتیکوالتورنیمهقابلتنظیماستفادهشدهاستبرای
 progressive و ............ condylar parth ازجداییدندانهایخلفیدرحرکاتغیرمرکزی، اطمینان

side shiftرا...............ازبیمارتنظیممیکنیم.
د( بیشتر و بیشتر ج( کمتر و بیشتر   ب( بیشتر و کمتر   الف( کمتر و کمتر  

3ـکدامموردازملزوماتاولیهبرایدرماناکلوزالیموفق،مقدمبرسایرموارداست؟
ب( دندان های قدامی در هماهنگی با محدوده فانکشن الف( تعیین ارتباط صحیح فیزیولوژیک فکی  

د( دندان های خلفی فاقد تداخل با راهنمای خلفی ج( دندان های خلفی فاقد تداخل با راهنمای قدامی 

4ـکدامیکازروشهایزیربرایایجادجداشدگیخلفی،احتمالمحدودیتfunctional pathراافزایش
میدهد؟

ب( پایین آوردن پلن اکلوزال در خلف الف( تنظیم اکلوزالی    
د( افزایش شیب راهنمای قدامی ج( ارتودنسی    

5ـدندانهایخلفیپاییندرحرکتبسمتکارگرکداممسیرراپیرویمیکنند؟
 rotatinh ب( کندیل    orbiting الف( کندیل

anterior guidance )د     side shift )ج

6ـطرحدرمانبیماریباسایششدید،تمامدندانهایفکباالوپایینومبتالبهبراکسیسمشبانهدرتمام
مراحلخواب،عضالتحجیمشدهواگزوستورهامتعدداستخوانآلوئولونمایرادیوگرافیکترابکولهای

کوچکاستخوانبسیارمتراکموزوائدطویلشده،بدونوجودفضایترمیمچیست؟
ب( افزایش VDO و طول تاج و بازسازی کامل الف( افزایش طول تاج و بازسازی با رستوریشن 

د( بازسازی با راهنمای قدامی مسطح و سطح اکلوزال طال ج( نایت گارد با تماس بر روی تمام دندان ها  
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7ـجلوگیریازlispingوwhisiteبهکداممرحلهازتعیینلبهانسیزالپایینمربوطمیشود؟
horizontal position of the incisial edge )ب   hight of the incisal plane )الف

contour of the incisal edge )د   curvature of the incisal plane )ج

8ـکدامشاخصسفالومتریکپلنمرجعبرایبیسهایدنچراست؟
A-PO line )ب     facial plane )الف

nasiion perpendicular )د     esthetic plane )ج

9ـدربیماریCRوACPتأییدشدهاندودردبیمارمربوطبهعضالتیاتداخلاکلوزالیاستبیماردر
طبقهبندیDawsonدرچهکالسیاست؟

IV )د    A II )ج     III )ب    I )الف

10ـکدامیکازحاالتزیردربیمارانبامشکلDelta stage bruxismدیدهنمیشود؟
ب( براکسیسم مداوم در تمام مراحل خواب الف( التهاب پریودنتال در دندان های ساییده شده 

د( اگزوستوز متعدد استخوانی ج( TMJ سالم    

11ـآخرینمرحلهتعیینموقعیتوکانتوردندانهایقدامماگزیالباتلفظکدامحرفقابلارزیابیمیباشد؟
B , P )د    F , V )ج   T , D )ب    S )الف

12ـدرپروسهتعیینماتریکسفانکشنالتعیینکانتورلبهانسیزالوهماهنگیAGوEOFبهترتیبدر
کداممرحلهانجاممیشود؟

د( 3 و 4 ج( 1 و 5    ب( 4 و 5    الف( 4 و 1  

13ـتعریفsuper facial destruction of a surface area by inflammationمربوطبهکدامتغییر
ساختاردندانیاست؟

erosion )د   abrasion )ج   abfraction )ب   attrition )الف

رزنتال

14ـدربیماریکهدوسانترالویکلترالفکپایینراازدستدادهاستطرحدرمانانتخابیکداماست؟
الف( بریج 5 واحدی 2 تا 3   

ب( کشیدن 2 و برریج 3 تا 3
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ج( کشیدن 2 و بریج 3 تا 3 همراه با اباتمنت ثانویه پره مولر اول
د( بریج 6 واحدی با پایه های 3 و 3 و 2

15ـترتیباستفادهازسمانهادرتامینرزیستانسازکمبهزیاد)ازراستبهچپ(کداماست؟
adhesive resin – glass ionomer – zinc oxide – zinc phosphate )الف
zinc phosphate – adhesive resin – glass ionomer – zinc oxide )ب

zinc phosphate – zinc oxide – adhesive resin glass ionomer )ج
adhesive resin – glass ionomer – zinc phosphate – zinc oxide )د

16ـدرتراشدندانبرایرستوریشنهایتمامسرامیکدرصورتیکهخطخاتمهتراششولدرشیبدار
باشد،تحتنیروهایانسیزالمنجربهکداماسترسنزدیکمارجینکرونخواهدشد؟

د( فشاری ج( خمشی    ب( برشی    الف( کششی  

retention and resis�17ـتراشبیشازحدکدامسطحدندانبرایروکشکاملعلتشایعکافینبودن
tance fromتراشدردندانهایخلفیمیباشد؟

د( سطوح اکلوزال ج( سطوح اگزیال   ب( مزیال و دیستال   الف( لبیال و لینگوال  

18ـدرفیسبوDenar slidematicنقطهسومرفرنسکداماست؟
   nasion )الف

ب( اینفرااوربیتال فورامن
ج( 43 میلی متر باالتر از لبه اینسیزال سانترال ماگزیال

د( بوردر تحتانی اوربیت

19ـدرروشocclusal matrix impressionبهترتیبازچهنوعموادقالبگیریبهعنوانمادهماتریکس
ومرحلهدوماستفادهمیشوند؟

ب( سیلیکون تراکمی ـ الیت بادی الف( پلی سولفاید ـ رگوالر بادی   
د( پلی اتر ـ مدیوم بادی ج( سیلیکون افزایشی ـ مدیوم بادی  

20ـبولکاسبغیرفانکشنالدرکدامیکازسطوحدندانیانجاممیگیرد؟
ب( سطوح لینگوال مولرهای پایین الف( سطوح لینگوال، مولرهای باال  

د( سطوح باکال مولرهای پایین ج( سطوح باکال مولرهای باال   
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21ـاستفادهازاپوکسیرزینبهعنوانdie materialدرساختکدامیکازرستوریشنهایزیرتوصیه
میشود؟

د( رزینی ج( تمام سرامیک   ب( تمام فلز   الف( فلز ـ سرامیک  

22ـکدامیکازگزینههایزیردرصدوزنیترکیببدنهپرسلنهایlow fusingرابهطورصحیحنشان
میدهد؟

 Sio2 > Na2O > Al2O3 > K2O )ب  SiO2 > Al2O3 > K2O > Na2O )الف
SiO2 > K2O > Na2O > Al2O3 )د   SiO2 > Al2O3 > K2O> Na2O )ج

23ـمرحلهفرمدادنجایگاهرستاکلوزالیدررستوریشنهایمتالسرامیکونیررویالگویمومیکدام
مرحلهاست؟

ب( شکل دادن اندرکات الف( فرم دادن سطح اکلوزال   
cut back د( بعد از ج( شکل دادن سطح راهنما   

24ـکدامیکازشرایطزیرباعثایجادندولدرسطحاکلوزالکستینگمیگردد؟
ب( ویبراسیون بیش از حد الف( خال ناکافی طی مراحل اینوستمنت  

د( سورفکتات ناکافی ج( سورفکتات بیش از حد   

25ـجهتتمامکارکتریزاسیونهایزیرازرنگبنفشاستفادهمیشودبهجز؟
د( هاله اینسیزال ج( تنظیم ترانسلوسنسی  ب( تنظیم والیو   الف( کاهش کروما  

انقباضناشیازپختپرسلندرروکشمتالسرامیکیکدندانسانترالدرکدام 26ـبیشترینمیزان
قسمتآناتفاقمیافتد؟

د( مزیال ج( مزیوانسیزال   ب( میدفاسیال   الف( میدانسیزال  

27ـچنانچهمارژینروکشدندانیباتاجکوتاهبرایتامینگیرآنبهعمقسالکوسگسترشیابد،حداقل
لثهچسبندهوکراتینیزهبهترتیبازراستبهچپچندمیلیمتراست؟

د( 4 و3 ج( 3 و 1    ب( 4 و 3    الف( 3 و 5  

28ـکمترینrefractive indexمربوطبهکداماکسیدفلزیدرپرسلنهایدندانیاست؟
  quartz )د   zirconium )ج   titanium )ب   feldespat )الف
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29ـکداممزیتسمانگالسآینومربیشازهمهموجباستفادهازآنبرایسمانکردنرستوریشنهای
porcelain labial marginشدهاست؟

د( شفافیت ج( کاهش حساسیت   ب( استفاده آسان   الف( چسبندگی  

30ـجهتاصالحهیوازکدامترکیبرنگیاستفادهمیشود؟
د( سفید و زرد ج( صورتی ـ ارغوانی یا زرد  ب( قهوه ای و نارنجی   الف( زرد و زرد قرمز  

31ـدرصورتوجودمارژینزیرلثهرستوریشن،عمقبرداشتپالکمیکروبیازسالکوسلثهباکدامروش
مؤثرتریناست؟

floss )ب     tooth brush )الف
floss & tooth brush )د    water irrigation )ج

32ـکداممادهقابضدرنخهایکنارزنندهلثههنگامقالبگیریکمترینphراداردوپساز5دقیقهتماس
بادنتیناسمیرالیررابرداشتهوسطحدنتینرااچکردهوقسمتاعظمعاجپریتوبوالررابرمیدارد؟

%20 Fe2 (SO4)3 )ب     %20 AlCl3 )الف
%15/5 Fe2 (SO4)3 )د   %21/3 AlCl3-6- hydrate)ج

33ـبرایتعیینمحورلوالیینهاییبااستفادهازفیسبویکینماتیکدرصورتیکهقلمفیسبوبهسمت
قدامچرخشکندStylusدرچهجهتیبایدجابجاشود؟

د( قدام ج( خلف    ب( پایین    الف( باال   

متال رستوریشنهای تراش برای قدامی دندانهای انسیزال و فاسیال سطح در راهنما شیار عمق 34ـ
سرامیکبهترتیبازراستبهچپکداماست؟

د( 1/3 و 1/5 ج( 1/5 و 1/5   ب( 1/5 و 2   الف( 1/3 و 1/8  

35ـدردندانیکهبرایدریافتروکشکاملتراشیدهمیشود،ازپینآمالگامبرایبازسازیتاجاستفاده
شدهاست.چرابایدسوراخپیننسبتبهسطحریشهزاویهدارباشد؟

الف( حفاظت پالپ
ب( حفظ foundation amalgam هنگام تراش

ج( جلوگیری از وارد شدن به ناحیه پریودنشیوم
د( حفظ مینای فاقد ساپورت
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اکسون

36ـکدامیکازتوصیفاتزیرازتقسیمبندیدرد،بیانگرشدتکمتریازدرداست؟
Pricking )د   Aching )ج   Stinging )ب   Itching )الف

37ـهدفدرمانیازساختOcclusal Stabilization Applianceکدامیکازمواردزیرمیباشد؟
الف( حفظ بی ثباتی ارتوپدیک میان موقعیت فک باال و پایین

ب( حذف بی ثباتی ارتوپدیک میان موقعیت اکلوزا ل و کندیل
ج( تثبیت فک پایین در موقعیت پیشگرایی

د( تثبیت فک پایین در موقعیت خلفی

38ـکمترینسمیتعضالنیمربوطبهکدامبیحسکنندهموضعیاست؟
carbocatine )د   xylocaine )ج   Marcaine )ب   Procaine )الف

39ـدرکدامنوعازتصویربرداریازتمپورومندیبولر،قطبلترالکندیلبهصورتتحتانیبررویتنهکندیل
سوپرایمپوزمیشود؟

د( پانورامیک ج( ترانس ماگزیالری   ب( ترانس کرانیال   الف( ترانس فارنژیال  

40ـکداماختاللمفصلتمپورومندیبولردرمانقطعیندارد؟
hypermobility )ب     adhesion )الف

ankyloses spondy litis )د     close clock )ج

41ـدرکدامیکازدیسفانکشنهایعضالنیزیراستفادهازتزریقبیحسیهردوجنبهتشخیصودرمان
رادارد؟

Myospasm )ب   Local Muscle Soreness )الف
Fibromyalgia )د   Protective Co – contraction )ج

42ـکدامدارویضدافسردگیبادوز)10mg(دارایپتانسیلدرمانبراکسیسمشبانه،کنترلاختالالت
خوابودردهایعضالنیوسردرداست؟

Amitriptyline )د   Neurintin )ج   Robaxin )ب   Xanax )الف
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زارب

43ـکدامگزینهدرموردکرستتیزخاردارآلوئولباقیماندههمراهباموکوپریوستحساسصحیحاست؟
الف( در رادیوگرافی قابل مشاهده نیست.

ب( به عنوان ساپورت ضعیف عمل می کند
ج( در صورت حذف آن ساپورت دچار مشکل می شود.

د( در اکثر ماقع روش جراحی برای اصالح آن توصیه می شود.

44ـنقشTrisodium phosphateدرترکیبآلژیناتکداماست؟
Accelerator )د   redrater )ج   Reactor )ب   Filler )الف

45ـدرکدامیکازبیمارانزیربهمنظورچیدمانمطلوبدندانهایخلفی،4دندانپرمولربایدحذفشود؟
ب( کالس 2 دیویژن 2 الف( کالس 2 دیویژن  1   

د( کالس سه شدید دندانی ج( کالس سه شدید اسکلتی   

46ـهنگامتنظیموکسریمهابهترینراهنمایشکلقوسکداماست؟
ب( الگوی تحلیل استخوان الف( فرم قوس دندانی بیمار   

د( الگوی عضالنی و سن ج( استتیک و جنسیت   

افزایشیابد،کدام بایداوربایت امابرایتامینزیبایی 47ـزمانیکهچیدنسادهدندانهایمدنظربوده
چیدمانراتوصیهمیکنید؟

الف( چیدمان دندان های غیرآناتومیک به صورت آرتیکولیشن مونوپلن
ب( چیدمان دندان های آناتومیک به صورت آرتیکولیشن باالنس دو طرفه

ج( چیدمان دندان های غیرآناتومیک به صورت آرتیکولیشن لینگوالیزه
د( چیدمان دندان های غیرآناتومیک با رمپ سمت باالنس

48ـدرروندپختدنچرکاملکدامقسمتازفالسک،دندانهارادربرمیگیرد؟
Cap )ب     Drag )الف

د( 1/3 فوقانی فالسک      Cope )ج

49ـکدامیکازاصواتزیردرساختدنچر،کمترمشکلایجادمیکنند؟
inguopalatal – lingudental )ب   bilabial – labiodental )الف

linguovelar – bilabial )د   linguovelar – linguopalatal )ج
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50ـچنانچهاجزاءگیراوردنچردرجلسهکلینیکیقراردادهشوند،منجربهکدامیکازمواردزیرخواهد
شد؟

ب( افزایش سایش و افزایش طول عمر الف( کاهش سایش و کاهش طول عمر  
د( کاهش سایش و افزایش طول عمر ج( افزایش سایش و کاهش طول عمر  

51ـاگربیمارصورتVراشبیهبهصورتFاداکندمشکلچیست؟
ب( دندان های قدام باال بلند هستند. الف( دندان های قدام باال کوتاه هستند  
د( دندان های قدام باال عقب هستند. ج( دندان های قدام باال جلو هستند  

52ـکدامیکازفاکتورهایزیرتعیینکنندهمسیرکاسپهایپایینحینحرکاتطرفیمندیبلاست؟
2ـفاصلهبینکندیلی  1ـراهنمایانسیزالی

4ـشیبکندیبلی   3ـشیفتبنت
د( 2 و 3 و 4 ج( 2 و 3    ب( 1 و 3    الف( 1 و 2  

53ـکدامروشزیربرایانتخابسایزدندانهااستفادهمیشود؟
الف( pair comparsion ـ انتخاب نمونه ترجیح داده شده

ب( pair comparison ـ نمونه رد شده
ج( Reorganize approach ـ انتخاب نمونه ترجیح داده شده

د( Reorganize approach ـ نمونه رد شده

54ـبعدازساختتریاختصاصیوقبلازبوردمولدینگ،مومفضاسازازکدامنواحیحذفمیشود؟
ب( باکال شلف و خط وسط کام الف( تمام نواحی    
د( 3ـ2 میلی متر مانده به لبه ها ج( نواحی نیازمند ریلیف   

55ـکدامگزینهبعدازدرمانپروتزیافرادبیدندانتغییرنمیکند؟
ب( فعالیت عضالت جونده الف( کارایی جویدن    
د( الگوی حرکات مندیبل ج( مدت زمان فاز اکلوژن   

56ـدراستفادهازTissue Conditionerریکاوریبافتیدرکدامیکازمراحلصورتمیگیرد
د( سخت ج( پالستیک ـ االستیک  ب( پالستیک   الف( االستیک  
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57ـکدامیکازداروهاجزءفاکتورهایموضعیمؤثردراستعدادابتالبهاستوماتیتدنچریناشیازکاندیدا
است؟

د( ضد دیابت ها ج( استروئیدی ها   ب( سرکوب کننده ایمنی  الف( آنتی بیوتیک ها  

58ـکدامگزینهویژگیهردندانرادرصورتاستفادهبرایپایهاوردنچرماگزیالبهدرستیبیانمیکند؟
ب( ثنایاهای میانی ـ محل ایده ال الف( ثنایاهای طرفی ـ آندرکات  بافتی  

د( ثنایاهای میانی ـ بهداشت نامناسب ج( کانین ها ـ حفاظت از پره ماگزیال  

59ـهدفاصلیازافزودنمونومرهایfluoro – substituted , s tyrene –typeدررزینمتاکریالتکدام
است؟

ب( افزایش استحکام ضربه ای الف( افزایش مقاومت خستگی   
د( کاهش رنگ پذیری ج( کاهش جذب آب    

استوارت

60ـیکبیدندانیقدامیفکباالدرناحیهدندانسانترالراستتاپرهمولراولراستقوسفکیکهدرهر
دوفکدریکسمتفاقددندانمولرسوممیباشد)قابلجایگزینینیستند(،کدامکالسکندیمحسوب

میشود؟
Cl III , Mod1 )د    Cl III )ج   Cl IV )ب  Cl II, Mod 1 )الف

61ـبرایساختپروتزهایپارسیلدرکدامیکازشرایطزیر،جهتحذفآندرکاتشدید،جراحیگزینه
انتخابیاست؟

ب( آندرکات دو طرفه فاسیال ناحیه پرمولر و کانین مندیبل الف( آندرکات دو طرفه ناحیه رترومولرید  
د( آندرکات دو طرفه دندان های خلفی ماگزیال ج( آندرکات قدامی ماگزیال   

62ـهنگامسروینمودنکستتشخیصیجهتساختپروتزپارسیلکدامنکتهزیرصحیحاست؟
الف( وجود آندرکات های نگهدارنده در تیلت موازی افقی الزامی است.

ب( در صورت عدم وجود آندرکات نگهدارنده روی دندان های پایه در تیلت افقی، تیلت کست را باید تغییر داد
ج( جهت ایجاد آندرکات های نگهدارنده، کاربرد ونیرهای سرامیکی اندیکاسیون ندارد.

د( به طور ایده آل عمق آندرکات  نگهدارنده دندان ها باید 0/150 اینج باشد.
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63ـجهتایجادمقاومتموثردربرابرنیروهایdislodgingمسیرنشستوبرخاستپروتزپارسیلباید
چگونهباشد؟

ب( عمود بر پالن اکلوزال الف( موازی افق    
د( دارای زاویه 10 درجه خلفی نسبت به افق ج( دارای زاویه 10 درجه قدامی نسبت به افق 

64ـمسیرکاشتایمپلنتدریکپروتزپارسیلCl 1�I) implant assisted(برچهاساسیتعیینمیشود؟
ب( مسیر نشست و برخاست پروتز الف( توبوگرافی استخوان   

د( میزان تحلیل ریج باقی مانده ج( فضای بین قوسی ناحیه بی دندانی  

65-ازمیانگزینههایدرمانیزیر،طرحپروتزپارسیلدرموردیکدندانپایهLone standingدریک
بیدندانیCl IIکندیچیست؟

ب( رست دیستال و T بار     RPI الف( طرح
reverse circlet د( رست مزیال و بازوی ج( کاربرد رست ها بدون کالسپ   

66ـدرکدامیکازشرایطزیرمیتوانپروتزرادرجلسهامتحانفریمورکتحویلداد؟
الف( در صورتی که تعداد دندان  های جایگزین شونده کم باشد.

ب( در صورتی که تعدادی از دندان های جایگزین شونده، پونتیک های فلزی باشند.
ج( در صورتی که دندان های جایگزین شونده محدود به دندان های خلفی باشد

د( در صورتی که همه دندان های جایگزین شونده پونتیک های آکریلی تقویت شده باشند.

67ـدرکدامحاالتزیررستاکلوزالیمیتواندیکسطحشیبدارایجادنماید؟
الف( با عرض باکولینگوالی بیش از 1/2 عرض دندان

ب( وجود زاویه منفرجه بین کف جایگاه رست ورست
ج( عدم تراش کافی در مارژینال ریج محل جایگاه رست

د( وجود زوایای تیز در محل جایگاه رست

موردمیتوان کدام در پارسیلمتحرک پروتزهای درساخت Nonadjustable آرتیکوالتورهای از 68ـ
استفادهنمود؟

الف( در جایگزینی چند دندان خلفی وقتی باالنس اکلوژن مدنظر است.
ب( هنگامی که از تکنیک functionally generated path استفاده می شود

ج( هنگامی که افزایش ورتیکال در حد یک میلی متر مدنظر باشد
د( هنگامی که فقط تنظیم میزک ثنایایی برای ایجاد راهنمای قدامی مدنظر باشد.
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69ـدرچهمواردیازیکalternative cingulum rest seatاستفادهمیشود؟
الف( وقتی تماس دندان های انسیزور در رابطه حداکثر تماس کاسپی در 1/3 جینجیوالی برقرار گردد

ب( وقتی ضخامت مینا برای تراش رست سینگلوم متداول، کافی نباشد.
ج( هنگامی که عدم تراش مارژینال ریج های مزیال و دیستال مدنظر باشد.

د( غالباً یک تراش محافظه کارانه است که رست سیت کاماًل در انامل قرار می گیرد.

70ـاندازهدندانهادرپروتزپارسیلانتهایآزادمقابلبهدندانهایطبیعیباتوجهبهچهفاکتوریانتخاب
میشود؟

ب( دندان های سمت مخگزینه الف الف( طول فضای بی دندانی   
د( اندکی بزرگتر از دندان های طبیعی باقیمانده ج( دندان های فک مقابل   

71ـمادهانتخابیبرایقالبگیریپروتزپارسیلباطراحینوع(Swing lock(کداماست؟
ب( پلی اتر الف( پلی سولفاید    

Heavy – Body د( آلژینات ج( سیلیکون تراکمی    

72ـکدامگزینهزیردرموردflexibilityکالسپصحیحاست؟
الف( انحنای کالسپ در بیش از یک صفحه فضایی، flexibility کالسپ را افزایش می دهد

ب( در طول یکسان ، کالسپ دارای انحنا از کالسپ مستقیم flexible تر است.
ج( کالسپ های ساخته شده از آلیاژ با ضریب االستیک پایین تر rigidتر هستند.
د( کالسپ های با سطح مقطع نیم گرد، دارای خمش bidirectional هستند.

73ـدرقالبآلژینات،ازکداممادهبهعنوانdisclosing agent for adherent salivaاستفادهمیشود؟
Disinfectants )د  Alginate powder )ج   Dental stone )ب   water jet )الف

74ـکدامگزینهدرارتباطبامیزانجابجاییونوعتماسحینقالبگیریباروشفشارانتخابیدرشیب
لینگوالیوریجهایخلفیمندیبلصحیحاست؟

firm ـ تماس stightly ب( جابجایی   light ـ تماس  slightly الف( جابجایی
firm ـ تماس heavily د( جابجایی   light ـ تماس  heavily ج( جابجایی

75ـکدامگزینهدرموردطرحRPIکرولصحیحاست؟
الف( رست مزیالی در جهت باکولینگوالی عریض تر از طرح کراتوچویل است

ب( طول اکلوزجینجیوالی guiding plane حدود 3ـ2 میلی متر است
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ج( ریلیف فیزیولوژیک پروگزیمال پلیت جهت کاهش گیر غذایی انجام می شود.
د( تماس نوک بازوی I بار با دندان، کوچکتر از طرح کرانوچویل است.

Tکندی،یکرستدیستالیویکI76ـچنانچهرویدندانپرهمولرپایهانتهایآزادیکبیدندانیکالس
بارقرارگرفتهباشدهنگاماعمالنیرویاکلوزالیوحرکتبیسآزادچهاتفاقیمیافتد؟

الف( نوک بازوی مزیالی T بار به عنوان فولکروم عمل می کند.
ب( بازوی دیستالی T بار با دندان درگیر می شود و نیروی مزیالی به دندان وارد می کند.
ج( بازوی مزیالی T بار دندان درگیر شده و نیروی اکلوزدیستالی به دندان وارد می کند.

د( بازوی T   بار از دندان جدا شده و در آندرکات عمیق تر فرو می رود.

تیلور

77ـکداماختاللزیرpersonality disorderمحسوبمیشود؟
explosive anger )ب   poor impulse control )الف
trivhotillomania )د     pyromania )ج

78ـجهتایجادguide planesموازیمتعددتوسطرزینکامپوزیتدردهانبیمارانبانقایصکامیچه
اقداماتیانجاممیشود؟

الف(  روش subtractive preparation نتایج قابل قبولی به همراه دارد.
ب( جهت عبور نور از یک تمپلیت نازک برای افزودن کامپوزیت به سطوح مورد نظر استفاده می شود.

ج( بهترین انتخاب رزین کامپوزیت های self- cure هستند.
د( از کامپوزیت های روشن تر یا تیره تر از رنگ دندان بهتر است استفاده شود.

79ـدرماناولیهبیماراندارایمشکلخرخرکردنحینخوابچیست؟
LAUP )د   UPPP )ج   CPAP )ب الف( دستگاه های داخل دهانی 

بیمارانرزکسیونقداممندیبلکدامراهکارپیشنهاد بالبدر برقراریفانکشنوتماسزبان برای 80ـ
میشود؟

الف( باال بردن پلن قدامی فک باال ـ باکالی چیدن دندان ها
ب( باال بردن پلن قدامی فک پایین ـ باکالی چیدن دندان ها

ج( پایین آوردن پلن اکلوزال قدامی فک پایین ـ لینگوالی چیدن دندان ها
د( پایین آوردن پلن قدامی فک باال ـ لینگوالی چیدن دندان ها
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81ـکدامروشزیردرارزیابیموقعیتپاالتاللیفتآیندهکمککنندهاست؟
hyper nasality ب( میزان الف( قابلیت جابجایی عمودی کام نرم  

د( بررسی میزان فانکشن قسمت خلفی زبان ج( میزان حالت تهوع در تماس با آینه  

82ـقراردادناتچمنتدرمزیالدندانسانترالبهعنواندندانپایهبهاخرونزدیکضایعهوسیعماگزیال
جهتبهبودکدامیکازفاکتورهایزیراست؟

د( گیر  ج( ثبات    ب( ساپورت   الف( زیبایی  

میش

83ـوقتیکهاوردنچرهیچحرکتیحینفانکشننداردانتهایکانتیلوردرکجاقراردارد؟
ب( در انتهای کانتی لور بار زیرین الف( روی دیستالی ترین ایمپلنت   

د( آخرین تماس در ناحیه دیستال مولر دوم ج( آخرین تماس در ناحیه دیستال مولر اول  

84ـدرکدامشرایطزیرفضایخالیمولردوممندیبلتوسطایمپلنتجایگزینمیشود؟
الف( وقتی مولر دوم و سوم مندیبل فانکشن ندارد

ب( وقتی مولر دوم ماگزیال وجود دارد
ج( وقتی مولر سوم مندیبل فانکشن دارد 

د( وقتی مولر دوم ماگزیال توسط ایمپلنت جایگزین شده است

85ـدراستخوانD4حداقلقطروطولایمپلنتپیشنهادیکداماست؟
د( 5-12 ج( 4-12    ب( 5-10    الف( 4-10  

86ـازمعایبعمدهاسپلینتکردنایمپلنتهایمجاورهمچیست؟
الف( مشکل در برقراری بهداشت اینترپروگزیمال  

ب( سخت  تر شدن خروج رستوریشن در صورت نیاز
ج( افزایش ریسک پریدن چینی

د( سخت تر شدن repair قسمت یا قسمت های معیوب رستوریشن

87ـکدامیکازمواردزیرمحلکلیدیایمپلنتراتنهادرماگزیالریبیدندانتعیینمیکندودرمورد
مندیبلکاربردندارد؟

ب( قوس پنج وجهی الف( سه پونتیک مجاور هم ممنوع   
د( قانون کانین ج( قانون مولر اول     
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88ـحداقلفاصلهبینسطحاستخوانتاپلناکلوزالدراوردنچرهایمتکیبرایمپلنتچندمیلیمتراست؟
د( 13 ج( 15    ب( 14    الف( 12   

89ـعاملمحدودکنندهزاویهنیروبینبدنهواباتمنتیکایمپلنتبهچهچیزبستگیدارد؟
د( ارتفاع استخوان ج( پهنای استخوان   ب( طول ایمپلنت   الف( طول استخوان  

90ـبرایجایگزینیششدندانقدامیباالباپروتزثابتمتکیبرایمپلنتدرصورتیکهشکلقوسفکی
مربعی،بیضییامثلثیباشدبهترتیبازراستبهچپحداقلازچندایمپلنتبایداستفادهکرد؟

د( 3 و 4و و4 ج( 2 و3 و 4   ب( 2 و 2 و 4   الف( 3 و 3 و 3  

91ـدربیماراندارایدندانپایهطبیعیوایمپلنتاستفادهازکدامدهانشویهتوصیهشدهاست؟
ب( کلرهگزیدین الف( فلوراید    

د( استفاده فلوراید صبح و کلرهگزیدین شب ج( ترکیب فلوراید و کلرهگزیدین  

92ـکدامجملهزیردرموردpreloadپیچاباتمنتصحیحاست؟
الف( میزان preload با کاهش نیروی clamping افزایش می یابد.

ب( میزان تورک اعمالی بر پیچ منجر به نیروهای کششی جز female پیچ می شود
ج( نیروی تورک باید منجر به دفرمیشن دائمی ماده سازنده تا قبل از نقطه شکست شود

د( پیچ اباتمنت taper head منجر به کاهش نیروهای کششی در روزه های پیچ می شود.

93ـدرصورتیکهقطرایمپلنتدوبرابرشوداستحکامپیچوبادیایمپلنتچندبرابرمیشود؟
د( 16 ج( 8    ب( 4    الف( 2   

94ـدرطراحیایمپلنتهایپیچشوندهکدامیکازفاکتورهایزیربیشترینتأثیررابررویتعیینسطوح
تماسخواهدداشت؟

thread angle )د   thread pitch )ج   thread shape )ب   thread depth )الف

95ـمسیرنشستوبرخواستکوپینگدرطرحدرمانliving ponticنسبتبهFPDوسمانکاربردی
آنکداماست؟

د( متفاوت ـ موقت ج( متفاوت ـ دائم   ب( یکسان ـ موقت   الف( یکسان ـ دائم  
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73.Function� )مراحلصحیحدرمان،برایایجادتماسهاینگهدارندهباثباتدرروابطفکیکداماست؟
)alOcclusionFromTMJtoSmileDesign2007

الف( ارتودنسی ـ تراش انتخابی دندانها ـ بازسازی دندانی ـ جراحی 
ب( تراش انتخابی  دندانها ـ ارتودنسی ـ بازسازی دندانی ـ جراحی 
ج( ارتودنسی ـ بازسازی دندانی ـ تراش انتخابی دندان ها ـ جراحی 
د( تراش انتخابی دندان ها ـ ارتودنسی ـ بازسازی دندانی ـ جراحی 

74.FunctionalOcclusion(نمیباشد؟Neutralzoneکدامیکازگزینههایزیرازروشهایتغییر
)FromTMJtoSmileDesign2007

د( آلوئولوپالستی  الف( وستیبولو پالستی  ب( درمان میو فانکشنال  ج( ارتودنسی   

75.FunctionalOcclusionFromTMJto(چیست؟TMJدرwindshieldwiperمنظورازاثر
)SmileDesign2007

الف( تغییر شکل مستقیم کندیل در اثر الگوی اتریشن روی دندان ها 
ب( حرکت انتقالی قطب لترال کندیل روی سطوح تحمل کننده دیسک جهت پخش مایع مفصلی 

ج( خروج خون از بافت های رترودیسکال در جهت افزایش حجم این بافت ها زمان حرکت کندیل به پایین امیننس 
د( تبدیل شدن بافت رترودیسکال حاوی عروق و اعصاب به بافت فیبروزه در اثر فشردگی بیش از حد این بافت 

76 .Functional(آخرینمرحلهدرشکلگیریماتریکسفانکشنالدندانهایقدامیباالکدامهست؟
)OcclusionFromTMJtoSmileDesign2007

ب( تعیین لبه اینسیزال  الف( تعیین سطح باالی سینگلوم    
د( تعیین نیمه اینسیزالی سطح لبیال  ج( تعیین نیمه جینجیوالی سطح لبیال   

77.ManagementofTemporo�( است؟ LocalMuscleSorenessصحیح مورد در گزینه کدام
)mandibularDisordersandOcclusion2019

الف( ضعف عضالنی واقعی وجود دارد. 
ب( اختالل عضالنی با منشأ التهابی است. 

ج( در حالت استراحت معموالً درد زیادی وجود دارد. 
د( در لمس درد وجود ندارد، ولی پس از فانکشن ایجاد می شود. 
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78.ManagementofTem�(کدامگزینهدرمانساپورتیومحسوبمیشود؟TMD دردرمانبیمار
)poromandibularDisordersandOcclusion2019

 Physical therapy )ب    Relaxation therapy  )الف
Education and cognitive awareness training  )د     Voluntary avoidance  )ج

79 .ManagementofTem� باشد؟ اختاللعضالنیمی نوع بارزکدام ازمشخصه نوروژنیک )التهاب
)poromandibularDisordersandOcclusion2019

Local muscle soreness  )ب    Fibromyalgia  )الف
Protective co- contraction )د   Centrally mediated myalgia  )ج

80 انقباضوکششکدامعضلهتنهادریکفعالیتودرطیFunctionalmanipulationرخمیدهد؟.
)ManagementofTemporomandibularDisordersandOcclusion2019(

ب( لترال تریگویید فوقانی الف( لترال تریگویید تحتانی   
د( ماستر ج( مدیال تریگویید    

81 .Management(کدامیکازعضالتزیردردناشیازتریگرپوینترابهدندانهاارجاعنمیدهد؟
)ofTemporomandibularDisordersandOcclusion2019

ب( لترال تریگویید الف( تمپورالیس    
د( بطن قدامی دیگاستریک ج( ماستر     

82.Man�(ازکداماپالینسزیراستفادهمیشود؟Discdislocationwithreduction منظوردرمان-
)agementofTemporomandibularDisordersandOcclusion2019
Stabilization appliance )ب  Anterior positioning appliance )الف

Pivoting appliance  )د    Anterior bite plane )ج

،کدامگزینهدربارهاندازهشعاعچرخش.83 6 345کانتیلور دریکطرحپروتزثابتمتکیبرایمپلنت
)DentalImplantProsthetics2015(وارتفاعاباتمنتدرستاست؟
الف( ارتفاع چرخش در 3 حداقل و ارتفاع اباتمنت 3 بیشتر از شعاع چرخش باشد.
ب( شعاع چرخش در 5 حداکثر و ارتفاع اباتمنت 5 بیشتر از شعاع چرخش باشد.
ج( شعاع چرخش در 3 حداکثر و ارتفاع اباتمنت 3 بیشتر از شعاع چرخش باشد.
د( شعاع چرخش در 4 حداکثر و ارتفاع اباتمنت 4 بیشتر از شعاع چرخش باشد.
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88-گزینهالف/ف20/ص496/ساول
وقتی فضای بین دندان ها 12 الی 14 میلی متر باشد یکی از روش ها قرار دادن دو ایمپلنت جهت جایگزینی مولر اول از دست 
رفته اسـت. در این حالت در فک باال ایمپلنت قدامی در سـمت باکال تر و ایمپلنت دیسـتالی در سـمت پاالتال ناحیه قرار می 
گیرد تا زیبایی بهبود یابد. تماس اکلوزالی دیسـتالی بر روی کاسـپ لینگوال و مزیالی بر روی فوسـا مرکزی قرار داده می شود.

89-گزینهب/ف26/شکل12-26

90-گزینهب/ف9/ص196/سدوم
مـاده ترمیمـی انتخابـی بـرای پروتـز های FP-1 پرسـلن متصـل به آلیـاژ قیمتی یا نابل اسـت. وجود هـر گونه سـابقه ای از 
ترشـح اگـزودا در ناحیـه زیـر لثـه ای مارژین فلزات غیـر قیمتی و بیس متال به طور چشـمگیری کـروژن را افزایش می دهد.

91-گزینهب/ف19/ص474/سدوم
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92-گزینهالف/ف29
مطابـق بـا کادر 8-29 وقتـی بیمـار دارای ریـج بـی دندانـی مربعـی و قـوس دندانـی مثلثی اسـت نبایـد OD-1 تجویز 
 C-h خواهـد شـد. مطابق بـا متن کتـاب نیز اگرچـه در صورتی کـه ریج بیمـار نوع OD-2 کـرد و لـذا حداقـل درمـان

اسـت طـرح OD-3 کمتـر پیشـنهاد مـی شـود ولی مـی توان آنـرا در نظـر گرفت.

93-گزینهد/ف29/ص768و769
از جملـه دالیـل ایجـاد nibbing مـی تـوان بـه نرم بودن زیـاد ماده، تجزیـه o-ring به وسـیله مایعات دهـان یا بزرگ 

بـودن o-ring برای کپسـول فلزی اشـاره کرد.
از جملـه دالیـل شکسـت spiral هـم مـی توان به سـطح غیـر یکنواخت یا عـدم پالیش پسـت، ناکافی بـودن لوبریکنت 

و نرمـی بیش از حـد ماده o-ring اشـاره کرد.

94-گزینهد/ف24/ص608و610
محـل هـای کلیـدی ایمپلنـت در روش سـوم درمـان پروتـز ثابـت در فک پایین شـلمل مولـر اول) تنها در یک سـمت(، 
پـره مولـر هـای اول دو سـمت و کانیـن هـای دو سـمت اسـت. محـل هـای ثانویه ایمپلنت شـامل پـره مولـر دوم همان 

سـمت مولـر اول و محـل دندان سـانترال ) میدالین ( اسـت.
روش پنجـم هـم شـامل بـکار گیـری ایمپلنـت در نواحـی مولر های اول، پـره مولر هـای دوم و اول و کانین ها می باشـد 

) 8 ایمپلنـت ( کـه مـی تـوان یـک ایمپلنـت ثانویه را هـم در میدالین به آنهـا اضافه کرد.

95-گزینهالف/ف27/ص712/سدوم
وقتـی ثبـت بایـت انجـام مـی شـود مهم اسـت که بـه بیمـار بگوییم دنـدان هایـش را در حداکثـر تماس کاسـپی رو هم 
بفشـارد. در ایـن روش رستوریشـنی سـاخته مـی شـود کـه اندکی پایین تـر از پلـن اکلوزال و یـا در نیـروی مالیم بایت 

اندکی خـارج از اکلوژن اسـت.

96-گزینهالف/ف29/ص761/سدوم


