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 -21کدام یک از د ندان های زیر بیشتتیریت ییییر دت ی اداد تا دت نه ن های مخیلف از پستت یا نداتان ایه ی
 )Mammalianیا انسانهای امریزی ب خهد اخیصاص میدهند؟
الف) انسیزور

ب) کانین

ج) پره مولر

د) مولر

 -22کدام یک از مناطق آنایهمیک زیر کمیریت نهاحی تشد مزانشیمال تا داتاست؟
الف) کاسه سر

ب) کرانیال بیس

ج) ماگزیال

د) مندیبل

 -23کدام یک از نزین های زیر ،ست دندانی شکل شماییک زیر تا نشان میدهد؟

الف) 6

ب) 8

ج)9

د) 10

 -24براساس مطاهاات انجام شده دتباته اهگهی ینفسی ی پیدایش مال اکلهژن کدام مهتد صحیح است؟
الف) تنفس از راه دهان باعث ایجاد الگوی  Long faceمیشود.
ب) در اکثر افراد  ،long faceشواهدی از انسداد بینی وجود ندارد.
ج) روش تشخیصی تنفس دهانی ،بررسی  lip incompetencyمیباشد.
د) چند سال متعاقب آدنوئیدکتومی ،ارتفاع صورت به حد افراد نرمال کاهش مییابد.

Basic
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 -25دت اتیباط با یأثیرات ژنییک بر مال اکلهژن کدام نزین صحیح میباشد؟
الف) تأثیر اختالط نژادی ( multiplicativeتصاعدی) است.
ب) کمترین توارث پذیری در مشخصات دندانی ،مربوط به اوربایت است.
ج) دیپ بایت اسکلتال ،رتبه اول میزان توارثپذیری را دارد.
د) میزان توارث پذیری صفات دندانی با افزایش سن کاهش مییابد.

 -26براستتاس آناهیز اازای میبابل انله  )Enlow’s Counterpart Analysisکدام دی ازء ذکر شتتده ،میبابل ه
هسیند؟
الف) طول کرانیال فوسای میانی ـ عرض راموس مندیبل
ب) طول ماگزیال ـ مجموع طول تنه و عرض راموس مندیبل
ج) طول کرانیال فوسای قدامی ـ مجموع طول تنه و عرض راموس مندیبل
د) طول کرانیال فوسای میانی ـ طول ماگزیال

 -27دت صهتیی ک ب اای ا سیفاده از پلت فرانکفهتت مامهل از پلت  SNبرای یر سی پلت فرانکفهتت دت سفاههمیری
اانبی اسیفاده کنی  Reliability ،ی  Accuracyب یرییب از تاست ب چپ ییییری میکند؟
الف) کاهش ـ کاهش

ب) کاهش ـ افزایش

ج) افزایش ـ افزایش

د) افزایش ـ کاهش
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 -28برا ساس نظر پریفیت تیش اتاح برای ا صالح پلت اکلهزال دت بیمات  11ساه  Class II/Short faceدفی شنی
مندیبل) با کری اسپی عمیق ،کدام است؟
الف) اینتروژن واقعی قدامیهای مندیبل با دستگاه ثابت
ب) اکسیتروژن واقعی دندانهای خلفی با االستیکها
ج) اینتروژن نسبی قدامی های مندیبل به همراه کاربرد هدگیر
د) دستگاه فانکشنال ثابت مانند Herbst

 -29مهقایت منا سب انسیزیتهای مانزیال ی میزان زایی منا سب پلت مندیبل با فرانکفهتت  )FMAبرای دتمان بیمات
با نبصان تشدی مانزیال با اسیفاده از  Reverse Headgearب یرییب از تاست ب چپ چیست؟
الف) پروتروژن ـ کاهش یافته

ب) رتروژن ـ کاهش یافته

ج) پروتروژن ـ افزایش یافته

د) رتروژن ـ افزایش یافته

 -30کدام یک از پدیدههای بیهههژیک زیر دت کنیرل حرکت اتیهدنییک دندانی دیده نمیشهد؟
الف) Convection current

ب) Streaming potential

ج) conduction current

د) Reverse piezoelectric effect

 -31بهیریت تیش ی زمان مناسب یشخیص برای بیماتان مسیاد ب یحلیل تیش ههکاهیزه شدید یحت دتمان اتیهدنسی
ثابت چیست؟ ب یرییب از تاست ب چپ)
الف) گرفتن تاریخچه دقیق از بیمار ـ قبل از شروع درمان
ب) انجام تستهای ژنتیکی ـ  6تا  9ماه پس از شروع درمان
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ج) ارزیابی میزان تحلیل ریشه در پانورامیک ـ 6تا 9ماه پس از شروع درمان
د) ارزیابی مورفولوژی ریشه در پانورامیک ـ قبل از شروع درمان

 -32ی صمی منا سب برای کانیت دائمی اکیهپیک فک باال ک با تی ش هیرال دائمی ایتهپ داتد ی باعث ایجاد یحلیل دت
تیش آن شده است ،چیست؟
الف)  Follow upبه مدت شش ماه
ب) خارج کردن دندان کانین شیری و  follow upبه مدت سه ماه
ج) جراحی اکسپوژر کانین دائمی و هدایت آن با نیروی ارتودنسی
د) خارج کردن دندان کانین شیری و  follow upبه مدت شش ماه

 -33دت بیماتی با آسیمیری ی نبص تشدی دت سمت چپ صهتت ،میخهاهی دسیگاه فانکشنال هیبرید بسازی  ،کدام
نزین مشخص دسیگاه تا دتست بیان نمهده است؟
الف) باکال شیلد در سمت راست پالک قرار داده میشود.
ب) لینگوال شیلد در سمت چپ پالک قرار داده میشود.
ج) بایت بالک خلفی بین دندانهای سمت چپ قرارداده میشود.
د) جهت جبران آسیمتری باید میزان جلوآوردن فک در سمت راست بیشتر باشد.

 -34بنا بر عبیده پریفیت ،دت کدام یک از مال اکلهژنهای دندانی زیر ،دستتیگاه ثابت  Whip Springفک باال مهتد
اسیفاده قرات مینیرد؟
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الف) Anterior Crossbit

ب) Posterior Crossbite

ج) Midline Diastema

د) Anteripr Openbite

 -35دت یک کهدک  9ساه ب علت یریمال ،دندان سانیرال تا ست باال دچات اابجایی هبیههینگهاهی شده ا ست .اقدام
دتمانی صحیح برای یی کدام است؟
الف) با فشار انگشت ،دندان را به محل صحیح هدایت کرده و  7تا  10روز اسپلینت میکنیم.
ب) با حرکت ارتودنتیک ،دندان را به محل صحیح هدایت کرده و یک هفته فیکس میکنیم.
ج) ده روز اسپلینت کرده و سپس با دستگاههای ارتودنسی ،موقعیت آن را اصالح میکنیم.
د) کانال ریشه را با کلسیم هیدروکساید پر کرده و سپس اسپلینت میکنیم ،پس از  ،follow upبا دستگاه ارتودنسی موقعیت آن
را اصالح میکنیم.

 -36بیماتی  10ساه با م شکل  Missingدی طرف هیرالهای مانزیال مال اکلهژن دندانی کالس دی همراه با پرییریژن
مخیصر سانیرالهای باال ی دیاسی یسیع مرااا کرده است .بهیریت دتمان برای بیمات مربهط کدام است؟
الف) بستن دیاستم و کشیدن انتخابی دندانهای شیری برای رویش مزیالی سایر دندانها
ب) بستم دیاستم و تالش برای بازکردن فضا جهت جایگذاری دندانهای لترال با ایمپلنت
ج) تعویق درمان تا رویش تمام دندانهای دایمی و استفاده از  TADبرای حرکت مزیالی دندانها
د) بستن دیاستم و تالش برای رویش مزالی کانین دایمی و حفظ کانین شیری در محل دندان پره مولر

 -37کدام یک از ییییرات زیر پس از دتمان  growth modificationبا  face maskایفاق میافید؟
الف) افزایش اوربایت

ب) کاهش زاویه SNA
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ج) چرخش  forwardدر پلن مندیبوالر

د) چرخش  downwardدر خلف ماگزیال

 -38پ سر  12ساه ای با ایتات  10میلی میری یحت دتمان با د سیگاه فانک شنال ا ست .دت صهتت ایجاد پا سخ منا سب
پس از چند ماه نیاز ب ساخت دسیگاه ادید یاهد داتد؟
الف)  4تا 8

ب)  6تا 12

ج)  4تا 6

د)  12تا 14

 -39علت ایهی تیپلس دندانها پس از دتمان اتیهدنسی چیست؟
الف) رشد افتراقی فکین

ب) بازگشت االستیک الیاف PDL

ج) ادامه الگوی رشد قبلی بیمار

د) بازگشت االستیک الیاف لثه

 -40کدام یک از مهاتد زیر دت پسرها ،دت مرحل سهم تشدی بلهغ دیده نمیشهد؟
الف) شروع رویش مو بر روی لب باال

ب) شروع جهش در رشد عضالنی

ج) شروع رویش مو در زیر بغل

د) افزایش توزیع چربی زیر جلدی
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 -21نزین «ج» صحیح است.

 -22نزین «ب» صحیح است.
پاسخنامهی سوال  93صفحهی 53

 -23نزین «ج» صحیح است.

 -24نزین «ب» صحیح است.

 -25نزین «» صحیح است.
سوال  59جزوه ص19
 -27صفحه  ،83در پاسخ سوال  24به آمده است
سهال :28
صفحه  ،147سوال 25
سهال :29
در چند سوال به آن اشاره شده است و در سوال  16فصل  7کامال آمده است.
صفحه  ،96پاسخ سوال 3
صفحه  ،98پاسخ سوال 16
سهال :30
صفحه  ،114پاسخ سوال 11
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 -30نزین «د» صحیح است.
سوال  11ص 109و سوال  78ص22
 -31نزین «ج» صحیح است.
صفح  ،117نکی 9

 -32نزین «ج» صحیح است.

 -33نزین «ب» صحیح است.
صفحه  ،147سوال 27
 -34نزین «اهف» صحیح است.
صفحه  ،133سوال 14
-35صفح  ،140نکی  4ب بخشی از سهال اشاته شده)
- 36صفح  ،136سهاالت  5ی 6
 -37صفح  ،145سهال 16
 -39نزین «» صحیح است.
سوال  1فصل  17ص157
صفحه  ،157سوال 4
 -40نزین «» صحیح است.
بلوغ پسرها سوال  40ص.16

