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  با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم  درس ارتودانتیکسانطباق 

 

 با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم ارتودانتیکسانطباق درس 

 ?مشترک می باشد ADO, PAR کدام اندازه گیری در شاخصهای( ۱

 کر پانی میدالین سالف( دی 

 ANBب( زاویه 

 ج( زاویه پالن مندیبل با پالن پاالتال 

 د( زاویه انیزورهای پایین با پالن مندیبل

 صحیح است. الفگزینه 

 مرور سریع 3جزوه اصلی/ صفحه  12و  11صفحات 
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 کدام یک می تواند به عنوان الیه چهارم جنینی در نظر گرفته شود؟ -٢ 

 الف( نورال تیوب 

 ستکرب( سلول های نوران 

 وکوردتنو ج(

 د( اندودرم

 صحیح است. بگزینه 

 اصلی جزوه 74صفحات 

 

 کدام یک از موارد زیر از نشانگرهای تحلیل متوسط ریشه نمی باشد؟ -3

 الف( سابقه خانوادگی

 ب( سابقه تروما بدون نیاز به درمان ریشه 

 (Dilacerationج( دایلریشن ) 

 ( . Pointedد( ریشه مخروطی با ایکس تیز )

 صحیح است. الفگزینه 

 مرور سریع 62جزوه اصلی/ صفحه  182صفحات 

 



 

 
3 

  با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم  درس ارتودانتیکسانطباق 

باالتر در یکی، نشاندهنده کدام مورد زیر در آن  Stiffnessدر دو ماده االستیک،  Proportional Limitدر صورت تشابه  -4

 ؟ماده است

 بیشتر Springinessالف(  

 کمتر Rangeب( 

 Relienteج(  

  بیشتر  Springback د(

 صحیح است. بگزینه 

 مرور سریع 77جزوه اصلی/ صفحه  198صفحات 

 

 

 پس از شکستگی زائده کندیلی مندیبل در کودکان، احتمال بروز کدام یک از وقایع زیر، کمتر است؟ -5

 الف( رشد کندیل در حد سایز اولیه

 ب( تحلیل کل کندیل و غضروف 
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 ج( ساخت کندیل جدید از پریوست 

 شکسته شدهد( رشد اضافی کندبل 

 صحیح است. دگزینه 

 مرور سریع 9جزوه اصلی/ صفحه  35صفحات 

 

 

 اگر از روش سه اسکن برای بازسازی روابط اکلوزالی کست های مجازی استفاده شود، کدام گزینه صحیح است؟ -6 

 الف( در اسکن سوم، سطوح فاسبال و لینگوال قابل رویت می باشد. 

 .قابل استفاده است ب( نقاط خارجی، به عنوان رفرنس،

 .ج( نبت الوزن بالکن کست های روی هم خواهد بود 

 .د( در این روش، گرفتن موم بایت، ضرورت دارد

 صحیح است. جگزینه 

 جزوه اصلی 114صفحات 
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  با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم  درس ارتودانتیکسانطباق 

 
 

 می باشد؟ Forsusکدام یک جز ویژگی های دستگاه فانکشنال  -7

 است. Active Tooth Bommeت یک دستگاه سالف( همانند هرب

 .های دستگاه باعث جلو نگاهداشتن مندیبل می شود Face ب( 

 .( نسبت به دستگاه هربست، اثر بیشتری روی رشد ماگزیال داردج

 .ت کمتر استسد( حرکت دندانی در مندیبل، نسبت به هرب 

 صحیح است. جگزینه 

 جزوه اصلی 216صفحات 
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 کدام یک از اجزای دستگاه های فانکشنال، می تواند در کنترل بعد عمودی، نقش داشته باشند؟ -8

  Lingual Shieldالف( 

 Buccal Shieldب( 

  Lip Padج( 

  Labial Bowد(  

 صحیح است. الفگزینه 

 مرور سریع 9جزوه اصلی / صفحه  212صفحات 
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  با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم  درس ارتودانتیکسانطباق 

 
 

 کرانیوفاسیال کدام است؟جمله صحیح در ارتباط با رشد نواحی مختلف  -9

 .الف( رشد مندیبل بر خالف ماگزیال، صرفه از نوع اندو کندرال است

 .ب( ریمادلینگ سطحی در ماگزیال به حدی نیست که در رمان تاثیرگذار باشد 

  ج( رشد لبها، قبل از بلوغ، کمتر از رشد فکین است. 

 .د( رشد استخوان بینی در دوران بلوغ، تکمیل می شود

 صحیح است. جگزینه 

 مرور سریع 8جزوه اصلی / صفحه  33و 32، 30صفحات 
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 ، در ساخت دستگاه کالس دو فانکشنال، کدام است؟Construction Biteه یهگزینه صحیح در ارتباط با ت -۱۰

 .الف( اصول تهیه آن، برای دستگاههای فانکشنال ثابت و متحرک، متفاوت است

 .ب( برای تهیه آن، حرکت ترانسلیشن کندیل الزم است 

 ج( در صورت وجود اسمتری مندبیل و انحراف چانه به راست، میزان جلو آوردن مندبیل، در چپ باید بیشتر باشد. 

 .د( در صورت وجود انحراف میدالین. برای تهیه آن، باید میدالین دنتال دو فک در امتداد هم قرار گیرد

 است. صحیح بگزینه 
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  با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم  درس ارتودانتیکسانطباق 

 درسنامه اصلی 314صفحه 

 

 

 درمان های ارتودنسی کدام است؟  Retentionگزینه صحیح در ارتباط با  -۱۱ 

 شن، برقرار می گردد.یتندندان ها، سه تا چهار ماه بعد از شروع ر Active Stabilizationالف( فرایند  

 ، صورت می گیرد.PDL، همزمان با لثه ایاف کالژن یال Reorganizationب( 

 .ن باشدتنشارتودنسی، می تواند به عنوان شروع دوره ری ثابتج( نگهداری غیر فعال اپالین 

 .، تکمیل می شودریتنشنشروع  ماه از 6ل، طی کریستامادلینگ الیاف االستیک سوپراید( ر

 صحیح است. الفگزینه 

 مرور سریع 146و  145صفحات  /درسنامه اصلی 330و  329صفحات
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 کدام گزینه ویژگی های بلع نوزادی را به درستی بیان می کند؟ -۱٢ 

 .الف( انقباض فعال عضالت لبها، جلو آمدن نوک زبان جهت تماس با لب تحتانی، فعالیت اندک زبان خلفی

 .ب فوقانی، فعالیت زیاد زبان خلفیب( انقباض غیرفعال عضالت لبها، جلو آمدن نوک زبان جهت تماس با ل 

 .انقباض فعال عضالت لبها، جلو آمدن نوک زبان جهت تماس با لب تحتانی، فعالیت زیاد زبان خلفی ج(

 .د( انقباض غیرفعال عضالت لبها، جلو آمدن نوک زبان جهت تماس با لب فوقانی، فعالیت اندک زبان خلفی

 صحیح است. الفگزینه 

 مرور سریع 12درسنامه اصلی/ صفحه  42صفحه 
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  با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم  درس ارتودانتیکسانطباق 

 

 صحیح برای درمان دیپ بایت را انتخاب کنید.گزینه  -۱3 

 ن نسبی، رشد عمودی راموس، افزایش ارتفاع مولر را جبران نموده و زاویه پالن مندیبوالر افزایش می یابد.ژالف( در اینترو

 .می یابد موده و زاویه پالن مندیبوالر افزایشنن نسبی، رشد عمودی راموس، افزایش ارتفاع مولر را جبران نژب( در اینترو

ج( در اکستروژن دندانهای خلفی، رشد عمودی راموس، افزایش ارتفاع مولر را جبران نموده و زاویه پالن مندیبوالر افزایش می  

 .یابد

 د( در اکستروژن دندانهای خلفی، رشد عمودی راموس، افزایش ارتفاع مولر را جان نموده و زاوبه پالن مندیبوالر افزایش نمی یابد. 

 صحیح است. جگزینه 

  مرور سریع 48درسنامه اصلی/ صفحه  150صفحه 
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اصالح  در صورتی که عادت مکیدن غیر تغذیه ای، قبل از رویش ثنایای دائمی متوقف گردد، کدام گزینه شانس کمتری برای -۱4

 خود به خود خواهد داشت؟

 الف( اپن بایت قدامی 

 زیاد  تب( اور ج

 ی پایین یالینگوالی ثنا تیپج( 

 ت خلفی ید( کراس با

 صحیح است. دگزینه 

  مرور سریع 92درسنامه اصلی/ صفحه  236صفحه 

 

 

در اواخر  کدام گزینه جز موارد تجویز دیستاله کردن مولر باال با دستگاههای داخل دهانی، بدون استفاده از انگوریج اسکلتی -۱5

 دوره دندانی مختلط می باشد؟

 در هر سمت قوس  7تا  6فضایی حدود لیترالف( نیاز به 

 ت کم جب( اور
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  با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم  درس ارتودانتیکسانطباق 

 بلندج( تمایل به سمت صورت 

 د( اوربایت کمتر از حد نرمال 

 صحیح است. بگزینه 

  مرور سریع 124درسنامه اصلی/ صفحه  274صفحه 

 

 

 دارد کدام است؟ بیش از حد مندیبلبهترین انتخاب برای بیماری که کراس بایت خلقی دوطرفه با قوس ماگزیالری نرمال و عرض  -۱6

 الف( کاهش عرض بین مولری پایین 

 گسترش اسکلتال فک باال ب( 

 ج( گسترش دندانی فک باال

 ت خلفیید( پذیرفتن کراس با 

 صحیح است. دگزینه 
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  مرور سریع 132درسنامه اصلی/ صفحه  293و  292صفحه 

 

 

 را خنثی نماید؟ چانهکدام یک می تواند رشد به قدام  -۱7

 ید فوسا ئالف( جهت رشدی گلنو

 ه نب( تحلیل استخوان سطح چا

 ج( تحلیل استخوان باالی چانه 

 د( میزان رشد راموس مندیبل

 صحیح است. الفگزینه 

 مرور سریع 18درسنامه اصلی/ صفحه  62صفحه 
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  با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم  درس ارتودانتیکسانطباق 

 

 

 محسوب می گردد؟ Malformationدر کدام مورد، صرفا  دفیشنسیمندیبوالر  -۱8

  Stickler Syndromeالف( 

 Pierte Robin Sequenceب(  

  Achondroplasiaج(

 Post-Traumatic Condylar Translation Restriction د( 

 صحیح است. الفگزینه 

 درسنامه اصلی 71صفحه 
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 معاینه کدام ویژگی لب، به موقعیت سر، وابسته است؟ -۱9

  Lip Strainالف( 

 Lip Postureب( 

 Kíp Prominence to E-Lineج( 

   Naso-Labial Angle د(

 صحیح است. بگزینه 

 

کدام نقطه  انان، بیشترین میزان اکسپنشن، در، در نوجوهایراکسعرض اسکلت فک باال، توسط دستگاه در گسترش سریع  -٢۰

 اتفاق می افتد؟ 

 ها الف( بین لبه کرست آلوئول مزیال سانترال

 کس سانترال ها پب( بین آ 

 ج( بین لبه کرست آلوئول پاالتال مولرهای اول 

 د( بین لبه آپکس مولرهای اول

 صحیح است. الفگزینه 

 مرور سریع 127درسنامه اصلی/ صفحه  280صفحه 
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  با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم  درس ارتودانتیکسانطباق 

 

 


