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 ارتودانتیکس 

 های زیر رد اصالح موقعیت ماگزیالی کوچک در سنین رشد، بیشتر است؟  میزان اثربخشی کدامیک از روش -191

 های قاعده زایگوما پلیتالف( اتصال فیس ماسک به مینی

 های دو طرفه ماگزیال و مندیبل پلیتبه مینی Cl IIIهای ب( اتصال االستیک

 ج( اتصال فیس ماسک به اسپلینت ماگزیالری

 Cl IIIد( دستگاه فانکشنال 

 شود؟ های اسکلتی فکین برحسب رشد در چه زمانی انجام میدرمان ناهنجاری -192

 برای ماگزیال در دوره بلوغ   expansionالف( درمان 

   Mid growth activityدرمان ساجیتال در  ب(

 سالگی     14کنترل رشد عمودی تا آخر ج( 

  Growth spurtدرمان آسمیتری مندیبل بعداز د( 

سیزورهای ماگزیال در دوره   -193 سیون دارد،   early mixed dentitionدرمان پروتروژن ان در همه موارد اندیکا

 بجز:    

 انسیزورهای پروترود همراه با فواصل بین دندانی  الف(  

 Cl IIIپروتروژن انسیزورهای ناشی از مشکل اسکلتال ب(

 وجود مشکل زیبایی و اثرات سایکولوژیک آن  ج(

 های انسیزوروجود خطر تروما به دنداند( 
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 در مورد رویش اکتوپیک مولر اول ماگزیال کدام مورد صادق است؟   -194

 شود.  عاقب معاینه کلینیکی تشخیص داده میغالبا متالف( 

 شود. خودبخود تصحیح نمیب( 

 رویش اکتوپیک معموالً بدون درد است. ج(

 گردد.  در رادیوگرافی مشاهده نمید( 

 شوند؟ بندی میهای ارتودنسی کدامیک از موارد زیر چزو مشکالت متوسط دستهدر پروسه تریاژ در درمان -195

 ساله.    12سابقه رادیوتراپی در فک بیمار الف( گرودینگ با 

   ها  ساله با سابقه مصرف بیس فسفونات 45ب( گرودینگ خفیف در خانم 

 ساله  10ناشی از تنگی ماگزیال در کودک  COج( آسیمتری صورت در 

 ساله  8د( شکاف کام و دنتو آلوئول در بیمار 

 یح است؟  صح Herbstکدام گزینه راجع به دستگاه فانکشنال  -196

 الف( تنها دستگاه فانکشنال ثابت است. 

 ها عمدتاً تحت کنترل بیمار نیست. ب( نیروی وارده به دندان

 تواند مندیبل خود را صرفاً به صورت غیرفعال جلو نگه دارد.  ج( با این دستگاه بیمار می

   شود. حالت اکتیو داشته باشد، اثرات دندانی آن کمتر می Herbstد( اگر 

 در گسترش فک باال به کمک ایمپلنت:   -197

 شوند.  ها در خط وسط کام کار گذاشته میالف( پیچ

 ب( در این روش بهتر است از گسترش سریع استفاده شود. 

 ج( پس از پایان درمان ریتنشن الزم نیست. 

 کند.  های استخوانی تکیه میسیمی روی پیچ Frameworkد( 
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 صحیح است، بجز:   wits’ appraisalکدام یک از موارد زیر در مورد  -198

 شود.  الف( از پلن اکلوزال فانکشنال استفاده می

 گیرد.  ها قرار میب( از بعد افقی تحت تاثیر موقعیت دندان

 گیرد.  ها قرار میج( از بعد عمودی تحت تأثیر موقعیت دندان

 تواند فک مقصر را تعیین کند.  د( در صورت وجود مشکل اسکلتال می

199- Focal Adhesion Kinase (FAK)   چیست؟ 

 های استخوان آلوئول وجود دارد.  ب( در سطح سلول رسان شیمیایی است. الف( یک پیام

   دارد.  NOد( مکانیسمی مشابه  شود. ج( پاسخ اولیه به فشار را موجب می

 رود؟ به شمار نمی Pendexیک از اجزاء دستگاه کدام -200

 ب( پیچ خط وسط   الف( فنرهای دیستالیزه کننده  

 های مولراول باال   د( آدامزکالسپ دندان  ج( تکمه آکریلی  

شخص آلیزارین دریافت کرده و مدتی پس از آخرین تزریق       -201 صل م شی که به فوا در قوس زیگوماتیک خرگو

 هد بود؟ کشته شده است، کدام یافته زیر قابل مشاهده خوا

 ترین سطح قوسی زیگوماتیک، استخوان رنگی است.  الف( در خارجی

 ب( ریمادلینگ استخوانی، قادر به حذف نواحی رنگ شده استخوان نیست. 

 شود.  ج( در سطح خارجی قوس زیگوماتیک، تحلیل استخوانی مشاهده می

 الیه نخواهد بود.  د( تحلیل استخوان به صورت الیه

 های اسکلت صورت کدام است؟  بهترین روش برای بررسی جزئیات دفورمیتی -202

   P.A. cephalogramد(  MRIج(   Cone beam CTب(    CT scanالف( 
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 مهمترین فاکتور در زیبایی لبخند کدام است؟   -203

 Incisal show at restب(     Buccal corridorالف( 

   Smile arcد(   Incisal show at smileج( 

 درباره رابطه بین شکستگی گردن در سنین پایین و مال اکلوژن، کدام حالت زیر صادق است؟  -204

 شود. الف( در اکثر موارد، فک پایین دچار نقصان رشد می

 شود.  ب( در صورت شکستگی یک طرفه، چانه به سمت مقابل منحرف می

 ت.  ج( محدودیت حرکت فک پایین عامل ایجاد دفورمیتی اس

 د( مداخله زود هنگام جراحی مانع از بروز و پیشرفت دفورمیتی خواهدشد.   

 :  بجزها در ارتباط با همی مندیبوالر هیپر تروفی صحیح است، همه گزینه -205

 سالگی احتمال بروز بیشتر دارد.   15-20الف( در سنین 

 شود.  ها مشاهده میب( بیشتر در خانم

 اضافی کندیل است.  ج( علت آن محدود به رشد 

 د( نام قدیم آن هیپرپالزی کندیل بوده است. 

 کدامیک از جمالت زیر در رابطه با تغییرات بافت نرم صورت در اثر افزایش سن صحیح است؟   -206

 افتند.  ها پایین نمیالف( بقیه اجزای صورت به اندازه لب

 شود.  ب( منجر به کاهش دیده شدن ثنایای پایین می

 یابد.    میلیمتر افزایش می 2ج( ضخامت لب باال تا 

 د( رشد بافت نرم از بافت سخت صورت بیشتر است. 
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سننالگی  8-50کدام یک از جمالت زیر در رابطه با تغییرات مال اکلوزن از سننن   NHANES IIIبرمبنای -207

 صحیح است؟ 

   یابد.  آل افزایش میایده Alignmentالف( درصد افراد با 

   یابد.  شدید کاهش می Crowdingب( درصد افراد با 

  یابد.  افزایش می Excess overjetج( درصد افراد با 

  ماند.  قدامی ثابت می Openbiteد( درصد افراد با 

 

 :  بجزشود، رشد تاخیری مندیبل منجر به موارد زیر می -208

 الف( جابجایی دیستالی ثنایای پایین همراه با گرادینگ  

 جابجایی مزیالی مندیبل همراه با دیسک آرتیکوالر  ب(

 های ثنایای ماگزیال  در دندان flaringج( ایجاد 

 های  ثنایای فک باال  د( ایجاد فاصله بین دندان

 

 تر است؟  ها ارتوپدیک فکین منطقیکدام مورد برای تخمین زمان شروع درمان -209

 لوگرام لترال  ب( رادیوگرافی سفا  الف( رادیوگرافی مچ دست

 د( چارت رشد.       siblingsج( سنین رشدی 

 

 شود؟  های دائمی زیر قبل از تولد آغاز میکلسیفیکاسیون کدام یک از دندان -210

 د( مولر اول   ج( پرمولر اول  ب( لترال  الف( سانترال  
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 پاسخنامه :

 43کتاب صفحه  200سؤال  -192تست 

 28ی کتاب صفحه 121سؤال  -195تست 

 37ی کتاب صفحه 166سؤال  -196تست 

 70ی کتاب صفحه 94نامه سؤال پاسخ -197تست 

 IQکتاب  67نامه سؤال پاسخ -198تست 

 74ی صفحه IQکتاب  10نامه سؤال پاسخ -199تست 

 50ی صفحه IQکتاب  14نامه تست پاسخ -202تست 

 18ی کتاب صفحه 65سؤال  -203تست 

 49ی کتاب صفحه 12نامه تست پاسخ -204تست 

 7ی صفحه IQکتاب  9سؤال  -206تست 

 6ی صفحه IQکتاب  4سؤال  -207تست 

 59ی کتاب صفحه 40 ی سؤالنامهپاسخ -209تست 

 53ی کتاب صفحه 21نامه سؤال پاسخ -210تست 

 

 


