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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 

 مطرح می شود؟ "Function emphasis"در پارادایم بافت نرم، کدام مورد زیر در مبحث  -1

 Display of teethب(                                  Equilibrium effectsالف( 

 TMJد( Functional occlusion                                 ج(

 اصلی درسنامه  3:صفحه پاسخنامه 

 

 در هیدروسفالی، کدام استخوان جمجمه کمتر متأثر می شود؟  -۲

 

 د( اکسیپیتال  ج( اسفنوئید    ب( پارینتال     الف( فرونتال
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 عبارت زیر نشان دهنده کدامیک از مراحل رشد در مندیبل است؟ -3

 «زادی، راموس حدودا در نقطه ای واقع شده که مولر اول شیری در آنجا رویش خواهد یافت.در دوره ی نو»

 ب( جایگزینی استخوانی اندوکندرال                                     الف( رسوب پریوستئال استخوان

 د( جابجایی ناشی از رشد قاعدهی کرانیوم                                       ج( تحلیل ناشی از مادلینگ

 اصلیدرسنامه  33صفحه :  پاسخنامه

 

 دندان های دائمی زیر، فاصله زمانی بیشتری وجود دارد؟بر اساس تقویم سن دندانی، بین رویش کدام یک از  -4

 ب( لترال ماگزیال و کانین مندیبل                                الف( سانترال مندیبل و لترال ماگزیال 

 د( کانین ماگزیال و مولر دوم مندیبل                 ج( کانین مندیبل و پره مولر دوم ماگزیال
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 ک(، کدام نوع چرخش فکی ممکن است رخ دهد؟ در بیماران با ارتفاع صورت قدامی بلند )بدون مشکل پاتولوژی -5

 بیشتر از نرمال مندیبل Internal rotationالف( 

 ب( چرخش عمدتا اینتراماتریکس مندیبل 

  Backwardمندیبل در جهت  Internal rotationج( 

 مندیبل External rotationد( کاهش میزان 

 اصلیدرسنامه  66صفحه :  پاسخنامه

 

6- Microphtalmia می شود، بجز: در اثر تمام تراتوژنهای زیر ایجاد 

 Toxoplasma د( Rubella Virusج(    Zika Virusب(       Cytomegalo Virusالف( 

 اصلیدرسنامه  7۲صفحه :  پاسخنامه
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

7- Bulk of upper lip گیرد؟ می شکل جنینی زایده کدام توسط 

 Lateral nasal processب(  Median nasal processالف( 

 Mandibular processد(  Maxillary processج( 

 اصلیدرسنامه  77صفحه :  پاسخنامه

 

 

 یابد؟ می افزایش تدریج به خلف به قدام از زیر موارد از کدامیک زیبا لبخند یک در -8

 کانکتورها ب( طول                    قدامی های دندان عرض شدن دیده الف( مقدار

 کلینیکی تاج د( ارتفاع                          انسیزالی امبراژور ج( اندازه

 اصلیدرسنامه 110و  109صفحه :  پاسخنامه
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 است؟ بیشتر زیر حروف از کدامیک تلفظ در اختالل احتمال زیر، سفالومتریک مشخصات با بیماری در -9

SNB : 81 degree / ANB :-6 degree / Wits:-5mm / U1 to NA :25 degree & 6 mm / Overbite:3 

mm 

  F , Vد(                       TH , SHج(                                      S , Zب(                     T,Dالف( 

 اصلیدرسنامه  99صفحه :  پاسخنامه

 

 

 نیاز و بوده متر میلی 5 باال دندانی قوس در کراودینگ مقدار ، Incompetent های لب با بیمار یک در چنانچه -10

 داریم؟ الزم باال قوس در فضا مقدار چه باشیم؛ داشته پروتروژن رفع جهت باال انسیزورهای رترکشن متر میلی 3به 

 شود؟) به ترتیب از راست به چپ(  می رترکت میزان چه به باال لب درمان، در انتهای و

 متر میلی 2متر ـ میلی 11ب(                                   متر میلی 3 –متر میلی 8الف( 

 متر میلی 3متر ـ میلی 11د(                                      متر میلی 2متر ـ میلی 8ج( 
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 است؟ صحیح مورد کدام کام، و لب شکاف دارای بیماران درباره -11

 .است نیاز فکی روابط اصالح برای ارتوگناتیک جراحی همواره ، late adolescence دوره الف( در

 .شود می انجام adolescence دوره در ، lip/nose revision به نیاز صورت ب( در

 .شود می انجام سالگی 11-12 سن در باال ثنایای کردن مرتبج( 

 شود. ماهگی انجام می 18-24د( بستن کام در 

 اصلیدرسنامه  158صفحه :  پاسخنامه

 

 است؟ زیر موارد از کدامیک مشابه Rotation دندانی حرکت برای بهینه نیروی میزان -1۲

 Intrusionد(   Root uprightingج(   Extrusionب(   Bodily movementالف( 

 اصلیدرسنامه  170صفحه :  پاسخنامه
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

شابه Stiffness صورت در -13 ستیک، ماده نوع دو در م شتر Proportional limit اال  کدام موجب یکی، در بی

 شود؟ زیر در آن می مورد

 کمتر  Strengthد(        کمتر  Resilienceج(             بیشتر   Springinessب(                    بیشتر  Rangeالف( 

 اصلیدرسنامه ۲00و  199صفحه :  پاسخنامه

 

 

 گیرد؟ ( قرار میModerate problemمتوسط ) مشکالت جزو تریاژ، فرایند در زیر موارد از کدامیک -14

 Ankylosed permanent teethب(                                    Deep overbiteالف( 

 Skeletal class IIد(                                         Transpositionج( 

 اصلیدرسنامه  ۲۲۲و  ۲۲1صفحه :  پاسخنامه
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

ست از صورت در -15 ست شیری اول مولرهای رفتن د  رویش هنوز پایین های لترال که کودکی در پایین چپ و را

 است؟ ارجح نگهدار فضا کدام نیافته است،

 طرفه دو لوپ و ب( بند                              شیری دوم مولرهای روی بر آرچ لینگوالالف( 

 شو د( دیستال                                                                متحرک ج( پالک

 اصلیدرسنامه  ۲48صفحه :  پاسخنامه

 

 

 باشد؟ شده تشکیل نظر مورد دندان ریشه از میزان چه است بهتر Autotransplantation فرایند در -16

 سوم دو تا دوم ب( یک                                                دوم یک تا سوم یکالف( 

 ریشه کامل تشکیل تا چهارم د( سه                                                چهارم سه تا سوم ج( دو

 اصلیدرسنامه  ۲70صفحه :  پاسخنامه

 

جک  حاوی شکافدار متحرک پالک از ماگزیال، خلفی طرفه دو بایت کراس لینگوال رفع برای ساله، 8 دختری در -17

کردن  باز و پالک کردن فعال سرعت افزایش .است شده استفاده باال فک دندانی قوس عرض گسترش برای اسکرو

 شد؟ خواهد زیر مورد کدام موجب آن، سریع

 پالک گیر در اختاللب(                                                                     بینی  Humpالف( 

 پاالتال مخاط زخم و نرم بافت د( تحریک                                                 ها دندان حد از بیش لقی و ج( درد

 اصلیدرسنامه  ۲10صفحه :  پاسخنامه
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 :بجز است، درمان اثرات از زیر موارد تمام فانکشنال، دستگاه با دو، کالس اسکلتی مشکل اصالح در -18

 چانه ناحیه در استخوان ب( رسوب                                            فوسا ارتیکوالر در استخوان رسوبالف( 

 مندیبل های دندان قدامی د( حرکت                                                             ماگزیال رشدی ج( ممانعت

 اصلیدرسنامه  307صفحه :  پاسخنامه

 

 

 است؟  صحیح کودکی دوران در کندیل ترومای مدیریت نحوه مورد در جمله کدام -19

 .دارد وجود مفصل انکیلوز از جلوگیری جهت فوری جراحی به نیاز موارد اکثر درالف( 

 .شود می تعبیه مبتال سمت در بالک بایت اسیمتری، اصالح ب( برای

 .باشد می هیبرید فانکشنال انتخابی دستگاه تروما، از پس ج( بالفاصله

  .است کندیل translation حفظ رشدی، مشکالت از پیشگیری در اصل د( مهمترین

 اصلیدرسنامه  3۲7صفحه :  پاسخنامه

 

 است؟ زمینه کدام در Hawley ریتینر با مقایسه در Vaccum-formed ریتینر ضعف نقطه -۲0

 درازمدت در خلفی اکلوژن د( برقراری    اوربایت ج( حفظ     قدامی های دندان ترتیب و نظم ب( حفظ     بیمارر پذیرشالف( 
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