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 تر است؟ در فریم ورک پروتز ثابت صحیح trestle designکدامیک در مورد نقش  -88

 شود. دندانی کم باشد توصیه میالف( هنگامی که عرض ناحیه بی

 کند.  ب( ضخامت کافی پرسلن در ایمبرژور باکال را تامین می

 دهد.  ( استفاده از آن استحکام کانکتور را کاهش میج

 شود. د( هنگامی که ضخامت باکولینگوال زیاد باشد توصیه می

 

یب رزین     -89 عا یت)     کدام مورد از م کامپوز یک  ( در سااا ت   Bis Acrylic Composite resinهای بیس اکریل

 شود؟  وریشن موقتی محسوب میرست

 ب( تغییرات حجمی باال    الف( وجود منومر آزاد 

 د( عدم امکان پرداخت مناسب    ای نامناسب  ( تطابق لبهج

 

 ؟ شودنمیکدام تماس پیشرس سبب شیفت لینگوالی فک پایین  -90

 های پاالتال باال  الف( تماس پیشرس بر روی شیب باکالی کاسپ

 های پاالتال باال  ب( تماس پیشرس بر روی شیب پاالتالی کاسپ

 های باکال پایین  ( تماس پیشرس بر روی شیب باکالی کاسپج

 های لینگوال پایین.  د( تماس پیشرس بر روی شیب باکالی کاسپ
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 شود؟ کدام مشکل در اثر انفیلتریشن گالس اضافی بر روی کور آلومینوس اکساید ایجاد می -91

 ب( افزایش استحکام فشاری   الف( افزایش کروما

 د( کاهش استحکام فشاری   ( افزایش ترانسلوسنی ج

 

 لق شدن دنچر فک باال حین  میازه کشیدن ناشی از چیست؟  -92

 الف( ضخیم بودن فلنج دیستئ باکال دنچر باال  

 ب( گسترش بیش از حد فانج در ناحیه دیستال باکال ناچ 

 ( گسترش بیش از حد سیل خلفی کامی  ج

 د( کوتاه بودن فلنج دیستوباکال دنچر باال  

 

 شود؟ های مصنوعی قدامی پروتز کامل در چه مرحله انجام میانتخاب دندان -93

 گیری اولیه الف( قبل از قالب

 ب( بعداز تنظیم بیس و ریم  

 گیری نهایی  ( قبل از قالبج

 گیری نهایی  د( بعداز قالب
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 کدامیک از موارد زیر از مزایای قالبگیری به روش دیجیتالی نیست؟  -94

 الف( امکان ارسال سریع اطالعات به البراتوار 

 ب( عدم نیاز به ساخت رستوریشن موقتی 

 ( امکان ویرایش قالب در حضور بیمار ج

 د( وجود راهنمای صوتی هنگام اسکن کردن 

 

های زیر اندیکاسیون در مواردی که کمتر از نیمی از عاج باقی مانده ولی بیمار مشکل مالی دارد کدام یک از درمان -95

 دارد؟ 

 ب( آمالگام کمپلکس    الف( کامپازیت رزین 

 د( انله فلزی   ( کراون ج

 

ضعیت           بیماری دندان -96 صورتیکه و ست. در  ست داده ا سمت چپ فک پایین را از د سانترال، لترال و کانین  های 

 پریودنتال مناسب باشد، طرح درمان انتخابی کدام است؟  

 هیا پرمولرهای همان سمت و سانترال و لترال سمت دیگر الف( بریج ثابت با پایه

 ن سمت و سانترال و لترال سمت دیگر ب( بریج ثابت با یک پایه پرمولر هما

 ( بریج ثابت با یک پایه پرمولر همان سمت و سانترال سمت مقابل  ج

 د( امکان ساخت پروتز ثابت نیست و پروتز پارسیل درمان انتخابی است. 
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 تر است؟  های  لفی صحیحدر دندان Disclusionکدامیک از جمالت زیر در مورد بیشترین مقدار  -97

 شود.  یشترین میزان آن در سمت کارگر دیده میالف( ب

 شود. ب( بیشترین مقدار آن در سمت باالنسینگ دیده می

 شود.  نامیده می buffer space( بیشترین مقدار آن همان فضایی است که ج

 تواند در سمت کارگر یا باالنس رخ دهد.  د( بسته به شیب کندیلی بیشترین مقدار می

 

 تر است؟ کدامیک از جمالت زیر در مورد انتخاب رنگ صحیح -98

 های چهارگانه نمونه رنگ ویتا کالسیک در ولیو است. الف( تفاوت اصلی در گروه

 کنیم. تر تردید داشتیم نمونه روشنتر را انتخاب میب( هرگاه بین نمونه رنگ روشنتر و تیره

 ل است. ( ولیو مشخص کننده بعد کروماتیک کره مانسج

 های ویتا کالسیک دارد.  کمترین ولیو را در بین نمونه B1د( رنگ 

 

 کدام است؟   Keyمحل مناسب برای قرار دهی  Pierدر پروتزهای ثابت پنج واحدی با اباتمنت  -99

 الف( دیستال پونتیک دیستالی  

 ب( دیستال پونتیک مزیالی  

 ( مزیال پونتیک مزیالی  ج

 د( مزیال پونتیک دیستالی 
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 ها در تراش کروان در جهت فاسیولینگوالی کدام دندان از سایرین بیشتر است؟ میزان تیپر دیواره -100

 ب( پرمولر ماگزیال    الف( مولرمندیبل 

 د( مولر ماگزیال    ( پومولر مندیبل  ج

 

 استفاده کرد؟  RPD abutmentتوان به عنوان های زیر را نمیکدامیک از رستوریشن -101

 Partial coverage crownالف( 

 MOD onlayب( 

 complex amalgam(ج

 all ceramic crownد( 

 

 گیری شیار استوارت از فوسای مرکزی مولر ماگزیال اشاره دارد؟ کدام گزینه به جهت -102

 ب( دیستولینگوالی   الف( دیستوباکالی  

 د( مزیولینگوالی   ( مزیوباکالیج
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 صحیح است. « د»گزینه  -87

سیدی علی      ستاتیک دارد به دلیل بزرگی مولکول های ا صیت باکتریوا ها نفوذ پایین به داخل توبول PHرغم سمان گالس آینومر خا

 کند. این سمان نسبت به رطوبت حین سخت شدن حساس است. نکرده و حساسیت دندانی ایجاد نمی

 69نکته صفحه  200کتاب  205صفحه  -21نامه فصل کتاب درس

 

 صحیح است. « الف»گزینه  -88

استحکام کافی برای فلز و   tootle desingهنگامی که فضای ناحیه فاسیولینگوالی یا رعرض ریج کم باشد استفاده از طرح دالبر یا     

 کند.  کانکتور را تامین می

 247صفحه  25فصل  –نامه کتاب درس

 

 صحیح است.  « د»گزینه  -89

 عدم پرداخت مناسب در مقایسه با سایر موارد است.  BisAcrylن اشکال بهتری

 133صفحه  – 15کتاب درسنامه فصل 

 42نکته صفحه  200کتاب 

 

 صحیح است. « الف»گزینه  -90

 شود. بوده و سبب انحراف بکالی می NWتماس ذکر شده در این گزینه تداخل 

 68نکته صفحه  200کتاب   197-8صفحه  – 21کتاب درسنامه فصل 
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 صحیح است.  « الف»گزینه  -91

 شود. و در استحکام تأثیری ندارد.  ی سبب افزایش کروما ،کاهش  عبور نور میانیتره شده گالس اضاف

 74نکته صفحه  200کتاب    220صفحه  – 23کتاب درسنامه فصل 

 

 صحیح است. « ب»گزینه  -94

 ی قدیمی وجود دارد.  های قالبگیربرای ساخت روکش موقت نیاز به روش

 158صفحه  – 17کتاب درسنامه فصل 

 

 صحیح است.  « ب»گزینه  -95

در مواردی که بیشتر از نیمی از عاج تخربی شده و وضعیت بهداشت دهان یا وضعیت مالی مطلوب نیست آمالگام کمپلکس توصیه         

 شود.  می

 18صفحه  –نکته  200کتاب   49صفحه  – 6کتاب درنامه فصل 

 

 صحیح است. « د»گزینه  -96

 شود. توصیه می RPDدر صورت از دست رفتن کانین و دو دندان مجاور در پروتز 

 20نکته صفحه  200کتاب   56صفحه  -7کتاب درسنامه فصل 

 

 صحیح است.  « ب»گزینه  -97

 دهد.  رخ می NWبیشترین جدا شدن در سمت 

 12 نکته صفحه 200کتاب   29-30صفحه  2کتاب درسنامه فصل 



 موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

1100 88 42 - 021 

 

 صحیح است.  « ب»گزینه  -98

 کنیم.  تر را انتخاب میها اطالعات صحیح هستند. هرگاه در رنگ شک داشتیم رنگ روشنسایر گزینه

 72نکته صفحه  200کتاب   213-214صفحه  252فصل  –کتاب درسنامه 

 

 صحیح است.  « د»گزینه  -99

 در مزیال پونتیک دیستالی است.  Keyمحل 

 21نکته صفحه  200کتاب    65صفحه  – 7ل کتاب درسنامه فص

 

 صحیح است. « د»گزینه  -100

 طبق جدول بیشترین تیپر بعد فاسیولینگوالی در مولر باال است. 

 26نکته صفحه  200کتاب    86صفحه  – 9کتاب درسنامه صفحه 

 

 صحیح است. « د»گزینه  -102

 گیری این شیار به سمت زیر لینگوال است. جهت

 56نکته صفحه  200کتاب    173صفحه  19کتاب درسنامه فصل 

 

 

 

 

 


