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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 

ستفاده با یافته تیلت خلفی اباتمنت با بریج ساخت در -121 سکوپیک، روکش از ا  چه به پایه های دندان تراش تل

 شود؟صورت انجام می

 .شوند می تراشیده خودشان طولی محور موازات به ها پایه از کدام هرالف( 

 .شوند می تراشیده قدامی پایه دندان موازات به دو ب( هر

 .شوند می تراشیده خلفی پایه دندان موازات به دو ج( هر

 .ماند می باقی نخورده تراش خلفی، دندان دیستال د( سطح

 IQ 20و صفحه  ورسریعرم  5صفحه پاسخنامه :
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 است؟ صحیح باال لترال کننده جایگزین لور کانتی مورد در جمله کدام -122

 .باشد سنتریک تماس دارای فقط باید پونتیکالف( 

 .باشد داشته تماس پیشگرایی و سنتریک در تواند می ب( پونتیک

 .باشد طرفی حرکات و سنتریک در تماس گونه هر فاقد باید ج( پونتیک

 .باشد داشته تماس طرفی حرکات و سنتریک در تواند می د( پونتیک

 IQ 21و صفحه  ورسریعرم  6صفحه پاسخنامه :
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 ندارد؟ نیاز (Non-rigid connector) سخت غیر دهنده اتصال به زیر های دندانی بی از کدامیک ثابت پروتز -123

 باال چپ لترال و راست سانترال فقدانالف( 

 پایین چپ لترال و راست سانترال ب( فقدان

 باال راست اول پرمولر و لترال ج( فقدان

 پایین راست اول پرمولر و لترال د( فقدان

 IQ 23و صفحه  ورسریعرم   7  صفحهخنامه :پاس
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 نیست؟ صحیح الکتروسرجری مورد در گزینه کدام -124

 .است سرد کار حین در برنده الکترودالف( 

 .است دیاترمی سرجیکال همان ب( الکتروسرجری

 .گیرد قرار بیمار کمر زیر زمین به اتصال الکترود است ج( بهتر

 .است انجام قابل باز قلب عمل سابقه با بیماران در د( الکتروسرجری

 46IQو صفحه  ورسریعرم16  صفحهپاسخنامه :
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 است؟ صحیح سایلوکسان ونیل پلی با گیری قالب مورد در عبارت کدام -125

 .ندارد قبولی قابل دقت قالب، مجدد ریختن از حاصل کستالف( 

 .کرد صبر ساعت 24 باید قالب ریختن جهت پاالدیوم بدون مواد ب( در

 .اندازد می تاخیر به را پلیمریزاسیون ماده این برندهای تمام با التکس ج( تماس

 .است کمتر هیدروفوبیک به نسبت هیدروفیلیک مواد از حاصله کست د( دقت

 مرورسریع 50و صفحه  ورسریعرم 18  صفحهپاسخنامه :
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 است؟ صحیح مورد کدام خلفی های دندان پروگزیمالی های تماس باکولینگوالی بعد مورد در -126

 .کند دور لثه از را غذا تواند نمی باشد، وسیع حد از بیش اگرالف( 

 .دارد تمایل باکال سمت به بیشتر ماگزیال دوم مولر مزیال ب( تماس

 .دارد قرار مرکز در بیشتر پایین فک های دندان پروگزیمالی ج( تماس

 .هستند لینگوالی امبراژورهای از بزرگتر باال فک های دندان باکالی های د( امبراژور

 IQ 55و صفحه  ورسریعرم 20  صفحهپاسخنامه :
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

  sibert بندی طبقه طبق باقیمانده ریج و است داده دست از را پایین فک اول مولر دندان که ساله 50 بیماری -127

 است؟ کدام دندان جایگزینی جهت پونتیک طرح بهترین باشد، می I نوع شدید دارای تحلیل

 saddleد(                   Ovateج(                         Conicalب(           Modified Ridge Lapالف( 

 81IQوصفحه  ورسریعرم 33  صفحهپاسخنامه :
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 چیست؟ آن دلیل و شود استفاده کانکشنی نوع چه از است بهتر دندان تک های ایمپلنت در -128

 فیکسچر شکست کمتر احتمال داخلی هگزالف( 

 فیکسچر شکست کمتر احتمال خارجی ب( هگز

 پیچ شدگی شل کمتر احتمال داخلی ج( هگز

 پیچ شدگی شل کمتر احتمال خارجی د( هگز

 IQ 89و صفحه ورسریعرم 36  صفحهپاسخنامه :
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 است؟ صحیح مورد کدام (Initial firing) گذاری پرسلن از قبل فلزی فریم دهی حرارت مورد در -129

 .شود انجام هوا در یا خال تحت تواند میالف( 

 .شود می انجام degassing مرحله این از ب( بعد

 .است بهتر باشد بیشتر اکسید الیه ضخامت چه ج( هر

 .ندارند مرحله این به نیاز متال بیس د( فلزات

 IQ 77و صفحه  ورسریعرم 32  صفحهپاسخنامه :
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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 کند؟ می جذب آب وکیوم تحت فقط ثابت پروتز در استفاده مورد الینرهای از کدامیک -130

 د( پلی استر                ج( سرامیک                  ب( سلولز             آزبستالف( 

  61IQو صفحه  ورسریعرم 23  صفحهپاسخنامه :
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