
1فصل 
شناسی، اهمیت بالینی، آناتومی دندانی، بافت

فیزیولوژي و اکلوژن

: گزینه صحیح را مشخص کنید-1
دلیـل طـول ریشـه و شـکل تـاج      دندان کانین به) الف

ترین دندان در حفظ ارتفـاع عمـودي صـورت    مهم
. است

مثلثـی بـا   دندان کانین از نماي طرفی داراي تـاج ) ب
. هن استپسطح انسیزال باریک و قاعده سرویکال 

دلیـل موقعیـت خـاص در قـوس و     دندان کانین به) ج
. باشداستحکام باال، راهنماي مهمی در اکلوژن می

همه موارد) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
مولر و مولر در حفظ ارتفاع عمـودي صـورت   رهپهاي دندان

دندان کانین از نماي طرفـی داراي لبـه   . نقش مهمی دارند
باشد که درست بـرخالف دنـدان انسـیزور    هن میپانسیزال 

. باشدمی) هن و سطح انسیزال باریکپقاعده سرویکال (

. گزینه غلط را مشخص کنید-2
بریدن غذا : هاي ثنایادندان) الف
کـردن و آسـیاب   ارهپـ گاز گـرفتن و  : دندان کانین) ب

کردن 
کردن، آسیاب کردن ارهپ: مولرهارهپ) ج
آسیاب کردن : مولرها) د

�. صحیح است) ب(گزینه 

مولرهـا  رهپکردن غذا جزو مشخصات اصلی مولرها و آسیاب
. شودباشد و در دندان کانین این خصوصیات دیده نمیمی

ـ -3 اج از لحـاظ خصوصـیات   در مقایسه مینا و ع
مکانیکی کدام گزینه صحیح است؟ 

باال، استحکام فشاري باال، شکننده Moe¬مینا ) الف
ایین، استحکام کششی پاستحکام فشاري ¬عاج ) ب

ایین پMoeباال، 
استحکام کششـی بـاال، ضـریب کشسـانی     ¬مینا ) ج

باال Moeباال، 
ــMoe¬عــاج ) د ــایین، اســتحکام کششــی پ ایین، پ

استحکام فشاري باال 

�. صحیح است) الف(گزینه 

High MOE ،low tensile ،High: ـ خصوصـیات مینـا  
Compressive ،Strong ،Brittle

، Low MOE ،High Compressive: ـ خصوصیات عـاج 
high tensile ،Strong ،Resilient

هاي زیر در مـورد سـاختار   کدام یک از گزینه-4
مینا غلط است؟ 

کمتـر از  DEJقطر منشـورهاي مینـایی نزدیـک    ) لفا
. سطح خارجی دندان است
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کــاهش DEJحاللیــت مینــا از ســطح دنــدان تــا ) ب
. یابدمی

اتیت در سر به مـوازات  پمحور طولی هیدروکسی آ) ج
هـا  محور طولی منشور و در نزدیکـی دم زاویـه آن  

. یابدافزایش می
جیهی از ها تـو گیري کریستالیتممکن است جهت) د

. ها به اسید باشدذیري آنپآسیب

�. صحیح است) ب(گزینه 

. یابدافزایش میDEJحاللیت مینا از سطح به سمت 
کاهش میزان فلوراید و کاهش سختی و دانسیته و کـاهش  

. داریمDEJقطر منشورهاي مینایی از سطح به سمت 

. گزینه صحیح را مشخص کنید-5
منجـر بـه ایجـاد ظـاهري     تغییر جهت منشورها ) الف

ــاي   پا ــام نواره ــه ن ــال ب Hunter Schregerتیک

شود که منجر به افزایش شکسـتگی در جهـت   می
. شوداگزیال می

منشورهاي مینایی در ابتدا یک مسـیر مسـتقیم و   ) ب

2در 
3

. کنندانتهایی سیر منحنی را دنبال می

ر نزدیکی ناحیـه  اتیت دپمحور طولی هیدروکسی آ) ج
دم نسـبت بـه محـور طـولی منشـورهاي مینـایی       

) درجه65زاویه (یابد کاهش می
در روند انحالل مینا، نواحی اطراف سر و دم نسـبتاً  ) د

انـد و بیشـتر رونـد    در برابر حمالت اسیدي مقاوم
. دهدانحالل در سر منشورها رخ می

�. صحیح است) د(گزینه 

تیجه تغییر جهت فشـورهاي  در نHunter Schregerنوار 
. شودمینایی و کاهش شکستگی در جهت اگزیال می

1منشورهاي منیایی در 
3

ـ ابتـدایی مسـیر من   2ی و در حن
3

. کنندتري را دنبال میباقیمانده مسیر مستقیم
بـه مـوازات   ) بدنـه (اتیت در سر پمحور طولی هیدروکسی آ

یابـد  محور طولی منشور و در نزدیکی دم زاویه افزایش می
گیري منشـورهاي مینـایی ممکـن اسـت     جهت) درجه65(

ذیري به اسید باشد کـه بیشـتر رونـد    پتوجیهی براي آسیب
نواحی دم و اطراف سر، . دهدانحالل در سرمنشورها رخ می
.قاوم استنسبتاً در برابر حمالت اسیدي م

در کدام نواحی بیشـتر دیـده   gnarledمیناي -6
شود؟ می
سطح اکلوزال ) بسطح لینگوال ) الف

ب و ج ) بناحیه سرویکال) ج

�. صحیح است) د(گزینه 

شوند بیشتر در نواحی سرویکال، انسیزال و اکلوزال دیده می
شود و به سادگی به اندازه میناي معمولی دچار شکست نمی

فشار نشده و بـا وسـایل دسـتی و چرخشـی بریـده      تسلیم
. شوندنمی

کدام یـک از مـوارد زیـر در مـورد نوارهـاي      -7
Hunter-Schreger صحیح است؟

. یابدمولر تا کانین افزایش میرهپها از تعداد آن) الف
در مولرهـا از نزدیکـی ناحیـه سـرویکال تـا نـوك       ) ب

. ها قابل رویت استپکاس
ــاه) ج ــه ک ــال منجــر ب ش شکســتگی در جهــت اگزی

. شودمی
گزینه ب و ج ) د

�. صحیح است) د(گزینه 
. یابدمولر افزایش میرهپها از کانین تا تعداد آن

کدام یک از ساختارهاي مینایی در گسـترش  -8
وسیدگی نقش دارند؟ پ

Enamel lamella) بEnamel Spindles) الف

Enamel Tuft) دPrismless enamel) ج

�. صحیح است) د(گزینه 

Enamel Tuftومینرالیزه از منشورهاي مینایی پساختار های
منتشـر و  DEJو ماده بین منشوري هسـتند کـه از ناحیـه    

اند و در جهت محور طولی تاج بوده و فاقد ماده خش شدهپ
. باشدآلی می
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کدام یک از ساختارهاي مینـا داراي گیرنـده   -9
باشد؟ نایی میدرد و عامل ایجاد حساسیت می

Enamel Tufts) بEnamel lamella) الف

Prismless enamel) دEnamel Spindle) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 

Prismlessکـدام یـک از عبـارات در مـورد     -10

enamel صحیح است؟
جی بـدون سـاختار و بـدون منشـور و     رالیه خـا ) الف

. ومینرالیزه استپهای
اتیت در این مینا عمـود بـر   پهاي آتماي کریستال) ب

. باشدیکدیگر و موازي با خطوط رتزیوس می
میکرومتر است و در افـراد جـوان   35ضخامت آن ) ج

. شوددیده می
هـا دیـده   پمعموًال در ناحیه سرویکال و نوك کاس) د

. شودمی

�. صحیح است) الف(گزینه 

الیه خـارجی بـدون سـاختمان و بـدون منشـور و احتمـاالً      
میکرومتـر اسـت کـه    30مینرالیزه در مینا با ضخامت وپهای

در . ندرت در نوك دندان قابـل رویـت اسـت   سرویکال و به
شـود در ایـن   این نواحی حدود خارجی منشورها دیده نمـی 

اتیت موازي با یکدیگر و عمـود  پهاي آمحل تمام کریستال
. باشدبر خطوط رتزیوس می

ـ نکدام عبارت در مورد غشاي -11 حیح اسمیت ص
است؟ 

. باشدها میآخرین عمل آملوبالست) الف
غشاي ناسمیت روي انتهاي منشورهاي مینـایی را  ) ب

. وشاندپمی
این الیه سایش یافته و با یک رسوب آلـی حاصـل   ) ج

. لیکل جایگزین استپروتئین بزاقی به نام پاز 
همه موارد ) د

�. صحیح است) د(گزینه 

ها، تـا چـه   الستیک ادنتوبالستپزوائد سیتو-12
هاي عاج معدنی شـده، نفـوذ   میزانی داخل توبول

کند؟ می
nm20-10) بmm200-100) الف

mm20-10) دnm200-100) ج

�. صحیح است) الف(گزینه 

کدام عبارت در مورد سـاختار عـاج صـحیح    -13
است؟ 

دنتین آخـرین الیـه شـکل گرفتـه عـاج کـه       رهپ) الف
. بوده و غیرمینرالیزه استپالپهمواره روي سطح 

هـاي عـاجی در نـواحی لبـه     شکل توبولSسیر م) ب
. ترنداي مستقیمها و نواحی ریشهپانسیزال، کاس

اتیـت در عـاج   پهاي هیدروکسـی آ اندازه کریستال) ج
هــاي ســمان و اســتخوان ولــی  مشــابه کریســتال

تـري در  ظمنتر از مینا و داراي الگـوي نـام  کوچک
. باشدمینا میمقایسه با 

همه موارد ) د

�. صحیح است) د(گزینه 

گیري مینا آغاز شده از شکل...... تشکیل عاج -14
. شودشروع می..... و تشکیل عاج از نواحی 

سرویکال / بالفاصله بعد ) الف
و لبه انسیزال پنواحی کاس/ کمی قبل ) ب
و لبه انسیزال پنواحی کاس/ بالفاصله بعد ) ج
سرویکال / ی قبل کم) د

�. صحیح است) ب(گزینه 
گیري منیا آغـاز شـده و   گیري عاج کمی قبل از شکلشکل

یا لبه انسـیزال آغـاز و بـه    پتشکیل عاج از زیر نوك کاس
. یابدکس گسترش میپسمت ا
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س از رویش یک دندان پعاج اولیه چه زمانی -15
شود؟ دائمی کامل می

سال 3) بسال 2) الف
سال 5) دسال 4) ج

�. صحیح است) ب(گزینه 

کدام یک درباره مقایسه مینا و عاج صـحیح  -16
است؟ 

1جسختی عاـ1
5

. باشدمینا می

تـر از مینـا   اتیت عاج کوچکپهاي آاندازه کریستالـ2
. باشدمی

ـ پبرابـر عـاج نزدیـک    DEJ ،3سختی عاج در ـ3 پال
. است

. ایینی داردپهمانند مینا استحکام کششی عاج ـ4
رویـم، طـول   ـ هرچه از سطح عاج به عمق عاج مـی 5

. یابدها افزایش میتوبول
3و2و1) ب2و4و1) الف

5و4و1) د3و4و1) ج

�. صحیح است) ب(گزینه 
هاي اگزیـال در مینـا تراوایـی بـاالتري دارنـد عـاج       دیواره

دارد، بـا حرکـت از   برخالف مینا استحکام کششی بـاالیی  
هـا  ذیري توبـول پسطح به عمق در عاج قطر و تعداد و نفوذ

. یابدها کاهش میافایش و طول توبول

اتیت در مینـا و  پهاي هیدروکسی آکریستال-17
اند؟ عاج چگونه

. دارندnm40-20هاي مینایی عرضی کریستال) الف
دارنـد کـه از   nm3هاي عـاجی عرضـی   کریستال) ب

. تر استهاي استخوان بزرگکریستال
ــتال ) ج ــول کریس ــایی از  ط ــاي مین nm200-100ه

. متغیر است

تر از مینـا  تر ولی نامنظمهاي عاجی بزرگکریستال) د
. هستند

�. صحیح است) الف(گزینه 

در خصوص مواد معدنی و آلی عـاج و مینـا و   -18
سمان کدام گزینه صحیح است؟ 

. درصد وزنی ماده آلی است30عاج حاوي ) الف
درصــد حجمــی مــاتریکس آلــی 12عــاج حــاوي ) ب

. باشدمی
. روتئین استپدرصد وزنی 1-2مینا حاوي ) ج
درصـد وزنـی مـاده معـدنی     45-50سمان حـاوي  ) د

. است

�. صحیح است) د(گزینه 
درصد وزنـی آب  4-12درصد حجمی ماده آلی و 1-2مینا 

درصـد  30درصد حجمی ماده معدنی و 50دارد عاج حاوي 
درصد وزنـی مـاده   45-50سمنتوم . حجمی ماده آلی است
درصد وزنی آب و مـواد آلـی   50-55معدنی دارند و حاوي 

. دارند

ذیري عـاج و مینـا   پکدام گزینه درمورد نفوذ-19
نادرست است؟ 

. یابدذیري مینا با افزایش سن کاهش میپنفوذ) الف
. ذیرتر استپاي نفوذاج ریشهعاج تاجی از ع) ب
نسـبت بـه   Doعاج در سطح اگزیال در یک حفره ) ج

. ذیر استپال کمتر نفوذپالپسطح 
. ذیري مینا، حضور آب نقش مهمی داردپدر نفوذ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
ـ نسبت به کـف  DOعاج در دیواره اگزیال یک حفره  ی پالپ

. ري بیشتري داردپنفوذ
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کدام گزینه در مورد کانتور صحیح دنـدان در  -20
سطح فاسیال و لینگوال صحیح است؟ 

مـولر  رهپـ حداکثر تحدب در سطح فاسیال دندان ) الف

1در 
3

. میانی قرار دارد

حداکثر تحدب در سطح فاسیال دندان کـانین در  ) ب
1
3

. سرویکالی است

هـاي  داکثر تحدب سـطح فاسـیال کلیـه دنـدان    ح) ج
قدامی و خلفی و حداکثر تحـدب سـطح لینگـوال    

1هاي قدامی در دندان
3

. سرویکال است

گزینه ب و ج ) د

�. صحیح است) د(گزینه 

1هـا در  تحدب فاسیالی در تمـام دنـدان  
3

سـرویکالی و در  

1کانین و انسیزور و در سطح لینگوال
3

سرویکالی ولـی در  

1هـاي خلفـی تحـدب در لینگـوال در     بقیه دندان
3

میـانی  

. باشدمی

هــایی اکلــوژن اســتاتیک در چــه موقعیــت-21
شود؟ مشخص می

بستن کامل دهان ) الف
قرارگیري مندیبل در حد نهایی طرفی) ب
THبستن در موقعیت ) ج

همه موارد ) د

�. صحیح است) د(گزینه 
هـاي مرجـع   به وسیله استفاده از موقعیـت اکلوژن استاتیک 

شود که شامل بستن کامل دهان، بستن اي تعریف میویژه
، پ، قرارگیري مندیبل در حدود نهایی راسـت و چـ  THدر 

. یی استیشگیرایی و عقبگراپ

هاي مینـایی مسـئول   کدام یک از ساختمان-22
هاي احتمالی حین تراش دندان اسـت؟  حساسیت

) 86ورودي (
Enamel Spindle) الف

Enamel lamellae) ب

Enamel Tuft) ج

Gnarled Enamel) د

�. صحیح است) الف(گزینه 

عبـور و وارد مینـا   DEJهـاي ادنتوبالسـتی کـه از    استطاله
هستند که گیرنده درد دارند و Enamel spindleشوند می

. عامل ایجاد حساسیت مینایی حین تراش میناست

با افزایش عمق تراش در عاج کـدام گزینـه   -23
) 88ورودي (صحیح است؟

هاي عاجی در واحـد سـطح افـزایش    تعداد توبول) الف
. یابدمی

. یابداستحکام باند به عاج افزایش می) ب
. یابداینترتوبوالر افزایش میمیزان عاج ) ج
. یابدمعدنی در عاج افزایش میدمیزان موا) د

�. صحیح است) الف(گزینه 
DEJاستحکام باند به عاج در نواحی سطحی و در نزدیکی 

ــه نــواحی عمقــی عــاج  CEJو  ــد ب بــیش از اســتحکام بان
ها ها بیشتر و قطر دهانهدر عاج عمقی تعداد توبول. باشدمی

ترتیب از میـزان عـاج بـین توبـولی     شود بدینتر مینیز زیاد
. شودمورد نیاز براي اتصال کاسته می

ــابه-24 ــراي مش ــدیبل در ب ــازي حرکــات من س
Intercuspal position  داشتن کدام یک از مـوارد

) 86ورودي (زیر الزم است؟ 
ــف ــدامی  ) ال ــاي ق ــدیل و راهنم راهنمــاي خلفــی کن

ها دندان
راهنماي افقی کندیل و شیب دیواره داخلی ) ب
ها راهنماي افقی کندیل و محل تماس دندان) ج
راهنماي خلفی کندیل و زاویه نسبت ) د
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�. صحیح است) الف(گزینه 

تنظیمات افقی راهنماي کندیلی و تنظیم مربوط به دیـواره  
داخلی جایگاه کندیل هر آرتیکوالتور اطالعات الزم بـراي  

را فـراهم  MIت نقطـه کنـدیل در نزدیکـی    بازسازي حرک
تنظیمهاي افقی راهنماي کنـدیلی نزدیـک شـیب    . کندمی

برجستگی فصلی درنظر گرفته شده و تنظیم دیواره داخلـی  
جایگاه کنترل، نزدیـک بـه تمایـل طرفـی درنظـر گرفتـه       

شود مجموع این دو تنظیم اصـطالحًا راهنمـاي خلفـی    می
تنهـایی بـراي بازسـازي    شود راهنماي خلفی بـه  نامیده می

کند چـرا  کفایت نمیHIایین در نزدیکی پهاي فک حرکت
گیـري حاشـیه فوقـانی    که راهنماي دنـدانی نیـز در شـکل   

. حرکت نقش دارد

نرمـال چقـدر   TMJدر Bennet shiftمیزان -25
است؟ 

0-5/1) ب5/1-2) الف
هیچکدام ) د2-3) ج

�. صحیح است) ب(گزینه 

ـ علت محدودیت گشودن فک -26 ایین در حـد  پ
ترتیـب چیسـت؟   متر بـه میلی40متر و میلی25

) 89ورودي (
توقـف حرکـت چرخشـی کنـدیل ـ محـدودیت       ) الف

عضالنی 
توقف حرکت انتقالی کندیل ـ محدودیت عضالنی ) ب
محدودیت عضالنی ـ توقف حرکت انتقالی کندیل ) ج
محــدودیت عضــالنی ـ توقــف حرکــت چرخشــی  ) د

کندیل 

�. صحیح است) د(گزینه 
متـر بیـانگر   میلی25ایین در حد پمحدودیت بازکردن فک 

هاست کـه معمـوًال بـه دنبـال     توقف حرکت انتقالی کندیل
نماید محدودیت گشودن اختالالت دیسک مفصلی بروز می

متر بیانگر نوعی محـدودیت عضـالنی   میلی35-45در حد 
. باشدمی

Prismlessمینــاي کــدام عبــارت در مــورد-27

) 89ورودي (باشد؟ صحیح می
موازي یکـدیگر و عمـود بـر خطـوط رتزیـوس و      ) الف

. شونداغلب در ناحیه سرویکال دیده می
و CEJغیرموازي بـا یکـدیگر و عمـود بـر ناحیـه      ) ب

. شوندها دیده میپاغلب در نوك کاس
موازي با یکدیگر و مـوازي بـا خطـوط رتزیـوس و     ) ج

. شوندیه سرویکال دیده میاغلب در ناح
و اغلـب در  CEJغیرموازي با یکدیگر و مـوازي بـا   ) د

. شوندها دیده میپنوك کاس

�. صحیح است) الف(گزینه 
یک الیه خارجی بدون ساختمان در مینا با ضخامت تقریبی 

میکرمتر موجود است کـه بـه شـکل شـایع در نـواحی      30
شـود در ایـن   مـی ها دیدهپدر نوك کاسسرویکال و ندرتًا

گونه حدود خارجی در منشـورها قابـل مشـاهده    نواحی هیچ
اتیـت در آن مـوازي، بـا    پهـاي آ نبوده و تمـامی کریسـتال  

رسـد  نظر میباشد بهیکدیگر و عمود بر خطوط رتزیوس می
. که این الیه خیلی بیشتر معدنی شده است

هـاي مختلـف   ضخامت عاج ثانویه در بخـش -28
اي چگونـه  ک دندان چند ریشـه در یپالپاتاقک 
) 90ورودي (است؟ 

تر از ناحیـه کـف و طرفـی    در ناحیه سقف، نازك) الف
. باشدمی

تـر از ناحیـه کـف    در ناحیه سقف و طرفی، ضخیم) ب
. باشدمی

تـر از کـف و سـقف    هاي طرفـی، ضـخیم  در دیواره) ج
. باشدمی

تــر از کــف و ســقف هــاي طرفــی نــازكدر دیــواره) د
.باشدمی
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�. صحیح است) د(گزینه 

شـود  تشـکیل مـی  پالپعاج، ثانویه در تمامی نواحی حفره 
اي تمایـل بـه   هـاي چنـد ریشـه   ی دندانپالپولی در اتاقک 

ضــخامت بیشــتر در نــواحی ســقف و کــف حفــره دارد تــا 
هاي طرفی دیواره

29-Disclusion 91ورودي (چیست؟ (
ی بـه  هـاي خلفـ  هاي زودرس بین دندانکنتاکت) الف

هنگام حرکت مندیبل به سمت جلو 
MICاکلوژن غیرفعال در وضعیت ) ب

هاي خلفی هنگام حرکـت منیـدبل   باز شدن دندان) ج
به سمت جلو 

هـاي خلفـی بـه هنگـام حرکـت      افقی دندانپاورل) د
مندیبل به سمت جلو 

�. صحیح است) ج(گزینه 
Disocculusion یاDisclusion     بـه معنـاي جـدا شـدن

هاي خلفـی حـین حرکـت منـدیبل بـه سـمت جلـو        دندان
هاي قـدامی  ایین، دندانپحین حرکت قدامی فک . باشدمی

هـاي قـدامی فـک بـاال     مندیبل روي سطح لینگوال دندان
هـاي قـدامی قـوس    هاي متعدد بین دندانتماس. لغزندمی

دلیل امکـان فشـار بـیش از حـد     مقابل مطلوب است، اما به
هـاي خلفـی حـین    هاي درگیـر، تمـاس دنـدان   روي دندان

ترکیب راهنماي قدامی و . یشگرایی نامطلوب استپحرکت 
هاي داخلـی  شیب برجستگی کندیلی میزان باز شدن دندان

ایین به سمت جلو، در بعـد عمـودي را   پضمن حرکت فک 
. کندتعیین می

در حرکات طرفـی در سـمت غیرکـارگر، در    -30
طق زیــر ممکــن اســت تمــاس کالســیک از منــا

)90ورودي (رس مشاهده شود؟ یشپ
ورتینگ پهاي ساپشیب داخلی کاس) الف
ورتینگ پهاي سالپشیب خارجی کاس) ب
ورتینگ پهاي غیرساپشیب داخلی کاس) ج
ورتینگ پهاي غیرساپشیب خارجی کاس) د

�. صحیح است) الف(گزینه 

کـه بـه   اي استورتینگ ناحیهپهاي ساپشیب داخلی کاس
ـ هـاي  شکل بالقوه احتمال برقراري تماس رس حـین  یشپ

. ها وجود داردحرکات غیرکارگر در آن

هنگام بازسازي سطح باکال دندان، کدام یک -31
under stimulationاز کانتورهاي دنـدانی سـبب   

شـود؟  کننده باکالی دنـدان مـی  هاي حمایتبافت
) 92ورودي (

آندوکارنتورینگ ) بنرمال کانتورینگ ) الف
آندریا اورکانتورینگ ) داورکانتورینگ ) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 
موقعیت غلط میـزان نادرسـت تحـدب باکـال یـا لینگـوال       

کـانتور طبیعـی   . تواند به مشکالت جدي منتهـی شـود  می
دندان در انحراف غذا تنها درصـدي نقـش دارد کـه سـبب     

از طریق ماساژ کننده هاي حمایتعبور غذا و تحریک بافت
در بازسازي کانتور باکالی هنگامی که . گرددها میمالیم آن

هـا  بافت) اورکانتورینگ(دندان، این تحدب خیلی زیاد باشد 
under(با عبور غذا تحریک کافی دریافت نخواهنـد کـرد   

stimulation .( اگر این کانتور از حالت عادي کمتر باشد به
. کندوما وارد میدهنده آسیب و ترساختار اتصال

ـ در مفصل سالم هنگام هدایت فک -32 ایین از پ
CO بهMIبیشـترین  پترتیب از راست بـه چـ  به

افتـد؟  جایی در کدام جهات اتفاق مـی مقدار جابه
) 86بورد (

طرفی/ خلفی قدامی ـ) الف
قدامی ـ خلفی / ورتیکالی ) ب
ورتیکالی / طرفی ) ج
طرفی / ورتیکالی ) د

�. صحیح است) فال(گزینه 
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اتیت عاج پهاي هیدروکسی آاندازه کریستال-33
) 86بورد (باشد؟ به چه صورت می

هاي مینا تر از کریستالبزرگ) الف
هاي سمان و استخوان مشابه اندازه کریستال) ب
تـر از  هـاي سـمان و کوچـک   تر از کریسـتال بزرگ) ج

هاي استخوان کریستال
تــر از هــاي مینــا و بــزرگتــر از کریســتالکوچــک) د

هاي استخوان کریستال

�. صحیح است) ب(گزینه 
ــتالیت کریستالیســت ــاجی از کریس ــاي ع ــایی ه ــاي مین ه

نـانومتر و عـرض   100-200هـا حـدود   تر طول آنکوچک
هـاي  نانومتر است کـه مشـابه انـدازه کریسـتالیت    3ها آن

. استخوان و سمان است

جایی ورتیکالی کندیل چه مقدار همیزان جاب-34
) 88بورد (است؟ 

nm3-1) بnm12-10) الف
nm2-0) دnm6-5) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 

جهـت  guided test movementدر نمـودار  -35
بورد (باشد؟ از فک باال به کدام سمت میpقسمت 

87 (
باکال ) بقدام ) الف

لینگوال ) دخلف ) ج

�. صحیح است) الف(گزینه 

هاي دندانی در حرکات سمت کدام نوع تماس-36
) 88بورد (کارگر باید حذف شود؟ 

لینگـوال بـاال بـا شـیب     پشـیب لینگـوال کاسـ   ) الف
ایین پلینگوال پفاسیال کاس

فاسیال باال با شیب فاسـیال  پشیب لینگوال کاس) ب
ایین پفاسیال پکاس

لینگوال باال بـا شـیب لینگـوال    پشیب باکال کاس) ج
ایین پلینگوال پآلی کاس

فاسیال باال بـا شـیب لینگـوآلی    پشیب باکال کاس) د
ایین پفاسیال پکاس

�. صحیح است) الف(گزینه 
لینگوال باال و شـیب  پهاي لینگوالی کاستماس بین شیب

تماس بـین  . ایین باید حذف شوندپلینگوال پفاسیالی کاس
هـاي  فاسـیال مـاگزیال و شـیب   پلی کاسهاي لینگواشیب

« فاسیال مندیبل تنها در صورتی که اکلـوژ پفاسیالی کاس
group functionشودوجود داشته باشد، حفظ می .

تواند مـانع از  هاي زیر میپکدام یک از کاس-37
بـورد  (گاز گرفتن زبان در حین جویـدن گردنـد؟   

89 (
االتال مولر اول باال پمزیوپکاس) الف
ایین پمزیوفاسیال مولر اول پکاس) ب
ایین پمزیولینگوال مولر اول پکاس) ج
ایین پدیستوفاسیال مولر اول پکاس) د

�. صحیح است) ج(گزینه 

این است nonsupportingهاي پیکی از خصوصیات کاس
در . کنندکه بافت نرم گونه و زبان را از میزاکلوزالی دور می

فاسـیال  پدر فـک بـاال کاسـ   لینگوال وپایین کاسپفک 
ایین مـانع  پهاي لینگوالی فک پفانکشنال هستند، کاسنان

. شوندها میجویدن زبان توسط سطح اکلوزالی دندان

توانند باعث کدام یک از دسته عوامل زیر می-38
) 89بورد (شدن سمنتوم گردند؟ کنده

abrasion, Scaling, attrition, firushing) الف

finishing, polishing, scaling, abrasion) ب

abrasion, finishing, scaling, attrition) ج

abrasion, attrition, scaling, finishing) د
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�. صحیح است) ب(گزینه 

Abrasion ،Erosion ،ــیدگی، پ ــل Scalingوسـ و مراحـ
Finishing ،Polishingتوانند سـبب عریـان   ها میترمیم

. حذف سمان رویین شودشدن عاج به دلیل

در دیافراگم محدوده حرکت نقطـه ثنایـایی   -39
Muscleایین از نماي ساژیتال، کدام بوردر بر پفک 

lengthening 91بورد (داللت دارد؟ (
خلفی ) بفوقانی ) الف

تحتانی ) دقدامی ) ج

�. صحیح است) د(گزینه 

کدام عضالت در باز کردن ساده و بستن فک -40
) 92بورد (اصلی دارند؟ نقش 

Inferior lateral pterygoid, digasteric) الف

,Inferior lateral pterygoid) ب
Medical pterygoid

Masseter, Superior lateral pterygoid) ج

Medical pterygoid, Inferior lateral pterygoid) د

�. صحیح است) د(گزینه 
Inferiorباز کردن ساده دهان نیازمند فعال شدن عضالت 

lateral pterygoid وdigastric   است و بستن دهـان بـا
ـ امکانMedial pterygoidو masseterفعال شدن  ذیر پ

. است

ارتنـد  بخصوصیات اصلی یک اکلوژن خوب ع-41
) 92بورد : (از

ــف ــدم   ) ال ــب و ع ــرد مناس ــه Defectعملک در رابط
با هم هادندان

ها با یکدیگر تماس کافی داشته باشند تمام دندان) ب
. باشدمیstaticاکلوژن خوب همان اکلوژن ) ج
Maximum Intercuspationاکلوژن خوب یعنی ) د

�. صحیح است) الف(گزینه 

25محدودیت در باز کردن مندیبل به میزان -42
متر معموالً ناشی از کدام یک از عوامل زیـر  میلی

) 87بورد (باشد می
محدودیت در عملکرد دیسک ) الف
اختالالت در اتصاالت لیگامانی ) ب
اختالالت دیسک ) ج
سول مفصلی پاختالالت مربوط به اتصاالت ک) د

�. صحیح است) ج(گزینه 

هاي مجاور پبراي کاسholdingناحیه تماس -43
گانـه  5منـاطق  (در یک دندان خلفی کدام است؟ 

) دندان
غیرسنتریک پشیب داخلی کاس) الف
هاي سنتریک پشیب داخلی کاس) ب
سنتریک پشیب خارجی کاس) ج
ناحیه تماس فوسا یا مارجینال ریج) د

�. صحیح است) د(گزینه 

شود؟ ایت میچه عواملی سبب کراس ب-44
رشد ناقص مندیبل ) الف
رشد زیاد مندیبل ) ب
رویش یاد دندان خلفی ) ج
رویش ناقص دندان قدامی ) د

�. صحیح است) ب(گزینه 

در منشـورهاي مینـایی حاللیـت در مقابـل     -45
ــولی    ــور ط ــه مح ــت ک ــاد اس ــی زی ــید وقت اس

اتیت نسبت به محور طولی منشور پهاي آکریستال
) 80ورودي ...... . (

موازي باشند ) الف
عمود باشد ) ب
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درجه ایجاد کند 65زاویه ) ج
درجه ایجاد کند 45زاویه ) د

�. صحیح است) الف(گزینه 

طرف ها بهدر کدام یک از حرکات زیر کندیل-46
) 82ورودي (شوند؟ جا میجلو جابه

حرکت طرفی راست ) الف
حداکثر باز کردن دهان ) ب
حرکت قدامی خلفی مندیبل ) ج
حرکت رتروگراد ) د

�. صحیح است) ب(گزینه 

الیه خارجی بدون ساختمان نسبت به بقیـه  -47
) 81ورودي : (هاي میناقسمت

مینرالیزاسیون کمتري دارد ) الف
بیشتر مواد معدنی را دارد ) ب
ــتال) ج ــاي کریس ــی آه ــایز  پهیدروکس ــت آن س اتی

. تري داردبزرگ
ــمت  ) د ــه قس ــا بقی ــی ب ــر   فرق ــایی از نظ ــاي مین ه

مینرالیزاسیون ندارد 

�. صحیح است) ب(گزینه 

کننـده  هاي حمایتپویژگی اختصاصی کاس-48
)Supporting Cusp ( کدام است؟) 87ورودي (

در فاصله دورتري از مرکز فاسـیولینگوال دنـدان   ) الف
. فته استقرار گر

. باشدی تیزتري میپداراي ریج کاس) ب
. کندنقش بریدن بیشتري روي غذا اعمال می) ج
. ها قابلیت تماس داردشیب خارجی آن) د

�. صحیح است) د(گزینه 

ی پکننده در موقعیت حداکثر تماس کاسهاي حمایتپکاس
ارتفـاع عمـودي صـورت را    . یابندبا دندان مقابل تماس می

تـر از  کرده و به مرکز فاسـیولینگوال دنـدان نزدیـک   حفظ 
هـا  کننده هستند، شـیب خـارجی آن  هاي غیرحمایتپکاس

تـر  هنپتر و ها گردی آنپبالقوه قابلیت تماس دارد ریج کاس
ــ ــتپاز کاس ــاي غیرحمای ــته ــده اس ــ. کنن ــاي پکاس ه
تـر بـوده و بـراي خـرد     تر و قويکننده بسیار محکمحمایت

هــاي تمایــل لینگــوالی دنــدان. ترنــدکــردن غــذا مناســب
کننده را در مقایسه با هاي حمایتپارتفاع نسبی کاسخلفی،

. دهدکننده افزایش میهاي غیرحمایتپکاس

هـا داراي نقـش دوگانـه    کدام یک از دنـدان -49
)dual role (باشد؟ می

مولرها ) بمولر رهپ) الف
ها کانین) دانسیزورها ) ج

�. یح استصح) الف(گزینه 

؟ )ترتیببه(منشأ مینا و عاج کدام است -50
مزودرم ـ مزودرم ) الف
مزودرم ـ اکتودرم ) ب
اکتودرم ـ اکتودرم ) ج
اکتودرم ـ مزودرم ) د

�. صحیح است) د(گزینه 

هـاي  جهت منشـورهاي مینـایی در قسـمت   -51
هـاي شـیري در چـه    مرکزي و سرویکال دنـدان 

سمتی هستند و شبیه جهت منشورهاي مینـایی  
باشد؟ هاي دائمی میکدام قسمت از دندان

2به موازات محور طولی ـ ) الف
3

اکلوزالی تاج دندان 

2عمود بر محور طولی ـ ) ب
3

اکلوزالی تاج دندان 
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2به موازات محور طولی ـ ) ج
3

سرویکالی تاج دندان 

2عمود بر محور طولی ـ ) د
3

سرویکالی تاج دندان 

�. صحیح است) ب(گزینه 

اند؟ کدام یک از محتواي آلی تشکیل نشده-52
Retziusخطوط ) الف

Enamel Tuft) ب

Enamel lamella) ج

فضاي بین منشورهاي مینایی ) د

�. صحیح است) ب(گزینه 
Enamel Tuft ومینرالیزه از منشـورهاي  پساختارهاي هـای

. مینایی هستند

کدام یک جزو خصوصـیات عـاج محسـوب    -53
شود؟ می

1- strong
2- Brittle
3- High elastic modulus
4- High tensile strength
5- High Compressive strength
6- Low tensile strenght
7- Resilient
8- Low elastic modulus
9- low compressive strength

و1و2و4و8و9) ب1و2و3و5و6) الف
1و4و7و8و9) د1و4و5و7و8) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 

54-posterior guidanceــا در ارتیک والتورهــ
بـورد  (گـردد؟  براساس چه مشخصاتی تنظیم می

85 (
Bennettـ تمایل CR) الف

شیب آرتیکوالر امیننس و شیب دیواره مدیال ) ب

ـ شـیب ارتیکـوالر امینــنس و شـیب دیــواره    CR) ج
مدیال و لترال 

شیب ارتیکوالر امیننس و شیب دیواره لترال ) د

�. صحیح است) ب(گزینه 
تنظیم افقی راهنمـاي کنـدیلی و تنظـیمن دیـواره داخلـی      
ارتیکوالتور اطالعات الزم براي نزدیک کردن حرکت نقطه 

تنظیم افقی نزدیک به شیب . کندرا فراه میMIکندیلی به 
و دیـواره داخلـی   . شـود برجستگی مفصلی درنظر گرفته می

. گرددمشابه تمایل طرفی کندیل تنظیم می

در کـدام  Hunnter –schregerهايمحل باند-55
) 85بورد (هاي قدامی است؟ دندانقسمت

1معموًال ) الف
3

انسیزال تاج 

1معموًال ) ب
3

میانی تاج 

1معموًال ) ج
3

ژینژیوال تاج 

. بیشتر در سینگلوم قرار دارد) د

�. صحیح است) الف(گزینه

. ها نزدیک سطح انسیزال قرار دارندهاي قدامی آندر دندان
یابـد و در  ها از کانین، بر مولر افـزایش مـی  تعداد دندانی آن

هـا  پمولرها نوارها از نزدیکی ناحیه سرویکال تا نوك کاسـ 
. شوددیده می

وجود کدام یک از موارد زیر در بیمار سـبب  -56
ایجاد مشکالت زیاد در طی مراحل اعمال ترمیمی 

) 85بورد (شود؟ می
شیفت طرفی زیـاد کنـدیل همـراه بـا راهنمـاي      ) الف

کانین عمیق 
شیفت طرفـی زیـاد کنـدیل همـراه بـا راهنمـاي       ) ب

کانین کم عمق 
ن شیفت طرفی زیاد کندیل همراه با راهنماي کانی) ج

عمیق 
شیفت طرفی کم کندیل همراه با راهنمـاي کـانین   ) د

کم عمق 
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�. صحیح است) ب(گزینه 

ارتفـاع کـردن مسـیر    تأثیر جزء افقی ـ صورت سطح و کـم  
توسط کامن جدا شدن در جلـد عمـودي   ) کانین کم عمق(

همزمان افزایش تمایل طرفی سبب افزایش . شودظاهر می
لینگـوال مـولر بـاال و    ها زیـر پامکان برخورد ناگهان کاس

. گرددایین غیرکارگر میپدیستر فاسیال مولر 

هاي مولر اول بیماري قسمت اعظم تاج دندان-57
و دوم باالي خود را در اثر بوسیدگی از دست داده 

حال . اندو تمام چهار دندان فوق درمان ریشه شده
هـا، در کـدام یـک از    در بازسازي تاج این دنـدان 

ی و تماس پزیر، احتمال تداخل کاسحاالت اکلوژن 
) 85بورد (نامطلوب بیشتر است؟ 

class I occlusion) الف

Deep bite occlusion) ب

Anterior open bite) ج

Possterioropen bite) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
قدامی راهنماي قدامی اکلوژن وجـود  open biteدر حالت 

. باشدمیی بیشترپندارد و احتمال تداخل کاس

دندان قدامی بـاال و  6درصد تاج 80بیماري -58
ایین و همچنین مولرهاي اول و دوم فـک بـاال و   پ
وسـیدگی از دسـت داده و   پایین خود را در اثـر  پ

. دندان فوق را درمان ریشه نمـوده اسـت  20تمام 
حال در کدام یک از حاالت شیب کندیلی زیـر در  

هاي قـدامی بیمـار، امـان ایجـاد     بازسازي دندان
. سازدهایی از دندان مولر را فراهم میرستوریشن

بـورد  (که داراي کارایی مضغفی بیشتري باشـند؟  
87 (
درجه 25) بدرجه 20) الف

درجه 50) ددرجه 45) ج

�. صحیح است) الف(گزینه 

در مورد سختی عـاج کـدام جملـه صـحیح     -59
) 88بورد (است؟ 

سـه برابـر آن در   DEJسختی عـاج در نزدیکـی   ) الف
. استپالپنزدیکی 

1سختی عاج ) ب
2

. سختی مینا است

1سختی عاج ) ج
2

. سختی مینا است

. شودبا افزایش سن از سختی عاج کاسته می) د

�. صحیح است) الف(گزینه 

1طور میانگین سختی عاج به
5

و سـختی  . سختی میناسـت 
ـ پسه برابر بیشتر از ناحیه نزدیک DEJآن در نزدیکی  پال

. است

ذیري عاج کـدام عبـارت زیـر    پدر مورد نفوذ-60
) 88بورد (صحیح است؟ 

ذیري کمتـري نسـبت بـه عـاج     پعاج تاجی نفوذ) الف
. ریشه دارد

ذیري بیشـتري نسـبت بـه عـاج     پـ عاج تاجی نفوذ) ب
. ریشه دارد

ذیري پـ دیواره اگزیال نسـبت بـه کـف حفـره نفوذ    ) ج
. کمتري دارد

هاي عاجی جریـان  وجود اگزاالت کلسیم در توبول) د
. کندمایع توبولی را بیشتر می

�. تصحیح اس) ب(گزینه 
. ذیري بیشتري نسبت بـه عـاج ریشـه دارد   پعاج تاجی نفوذ

ذیري بیشتري دارد پدیواره اگزیال نسبت به کف حفره نفوذ
هـا را  ي عـاجی، آن هـا و وجود اگزاالت کلسـیم در توبـول  

. کندمسدود می

stampهاي زیر در مـورد  کدام یک از گزینه-61

cusp 89بورد (صادق است؟ (
. باشدمی) VD(ارتفاع صورت باعث حفظ ) الف
ــه  ) ب ــبت بـ داراي non supporting cuspsنسـ

. باشدهاي تیزتري میپکاس



17شناسی، فیزیولوژي و اکلوژن اهمیت بالینی، آناتومی دندانی، بافت: 1فصل 

اسـیو  پعالوه بر حفظ ارتفاع صورت، مانع از رشـد  ) ج
. شودها میدندان

. ها ندارداسیو دندانپتأثیري در رشد stamp cusp) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
ارتفاع عمودي . تماس دارندبا دندان مقابل MIدر موقعیت 

کنند و بـه مرکـز فاسـیولینگوال دنـدان     صورت را حفظ می
ها بالقوه قابلیـت تمـاس   شیب خارجی آن. تر هستندنزدیک

هـاي  پتـر از کاسـ  هـن پتـر و  ها گردی آنپدارد و ریج کاس
. کننده استغیرحمایت

صورت افـزایش  که بهTMJدر laxityافزایش -62
شـود سـبب کـدام مـورد     میشیفت لترالی دیده

) 90بورد (شود؟ می
بیشـترین تـأثیر را   workingحرکت بـه سـمت   ) الف

. ذیردپمی
در هر دو non workingحرکت نقطه مولر سمت ) ب

. کندجزء افقی و عرضی تغییر می
. نداردnon workingتأثیري در ایجاد تداخالت ) ج
vertincalو کـــاهش flatteningتـــأثیري در ) د

swprationندارد .

�. صحیح است) ب(گزینه 

ــا    -63 ــاختمان مین ــدون س ــارجی ب ــه خ الی
)structurless ( میکـرون در کـدام   30به ضخامت

) 90بورد (شود؟ قسمت دندان کمتر دیده می

1در ) الف
2

میانی تاج 

پدر نوك کاس) ب
ی سطح اکلوژن پدر شیب کاس) ج

1در ) د
3

جینجیوال تاج 

�. صحیح است) ب(گزینه 
این ساختار معموالً در نواحی سرویکال و با شیوع کمتـر در  

. شودها دیده میپنوك کاس

DEJگسترش زوائد املوبالستیک بـه سـمت   -64

) 90بورد (چه نام دارد؟ 
Enamel Spindle) بTomes process) الف

Enamel tuft) دTomes fiber) ج

�. صحیح است) الف(گزینه 
Tomes process :کننده مـواد معـدنی   زوائد سلولی ترشح

ها در آملوبالست
Tomes fiber :   ــر ــلولی در ه ــتیک س ــد سیتوبالس زوائ

ادونتوبالست 
Enamel spindle : ـ زواد ادونتوبالستیک س از عبـور از  پ

DEJ به درون مینا
Enamel tuft :سمت عاج وارد مینا شده هایی که از ترك

. است
enamel lamella :هایی که از سمت مینا وارد عـاج  ترك

. شده است

طور طبیعی از سطح بـه  کدام ویژگی مینا به-65
) 91بورد (یابد؟ عمق افزایش می

solubility) الف
Rod diameter) ب

hardness) ج

fluride concentration) د

�. صحیح است) الف(گزینه 
. یابـد افـزایش مـی  DEJذیري مینـا از سـطح بـه    پانحالل

فلوراید . شودکم میDEJغلظت فلوراید از سطح به سمت 
ایداري مینـا تـأثیر دارد و   پروي سختی، فعالیت شیمیایی و 

هـاي  قطـر راد . دهـد ایداري و سختی مینا را افزایش مـی پ
. یابدکاهش میDEJمینایی نیز با حرکت به سمت 

توانـد  کدام یک از نقایص مینـایی زیـر مـی   -66
) 91ارتقا (عاملی جهت ایجاد عاج اسکلروزه باشد؟ 

Enamel tuft) الف

Lamella enamel) ب

Enamel spindle) ج

Hypocalcified enamel) د



2019مجموعه سؤاالت علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی 18

�. صحیح است) ب(گزینه 
وسیدگی از طریق المالي پعاج اسکلروتیک زیر نفوذ اندك 

مینایی 

ــدان-67 ــت دن ــانترال حرک ــاي س ــه ایین از پ
Retruded contract position   به حـداکثر تمـاس

) 91ارتقا (بین دندانی چگونه است؟ 
ایین پاز عقب به جلو و ) الف
از عقب به جلو و باال ) ب
ایین پاز جلو به عقب و ) ج
از جلو به عقب و باال ) د

�. صحیح است) ب(گزینه 
. کنداز عقب به جلو و باال حرکت می

کدام یک از نواحی زیر محـل تمـاس اصـلی    -68
ــده  ــراي کاســـ ) centric stop(نگهدارنـ پبـ

) 91ارتقا (رود؟ کننده به شمار میحمایت
کننده حمایتپشیب داخلی کاس) الف
نال ریج یناحیه تماس فوسا یا مارژ) ب
کننده غیر حمایتپشب داخلی کاس) ج
کننده حمایتپناحیه تماس کاس) د

�. صحیح است) ج(گزینه 

پدر اکلوژن نرمـال هنگـام بازسـازي کاسـ    -69
منظور این که نیـروي جویـدن در   ورتینگ بهپسا

راستاي محور طولی دندان وارد شود سطح تماس 
اکلوزالی ترمیم با دندان مقابل چگونه باید باشـد؟  

) 92بورد (
concave) بconvex) الف

plateaus) دflat) ج

�. صحیح است) د(گزینه 
ــاس  ــد تم ــرمیم بای ــا را روي فرورفتگــیت ــطح ه ــاي س ه

)plateaus (یا تقعر مالیم برقرار نماید .

کدام یک زا موارد زیـر دربـاره عـاج ثانویـه     -70
)secondary dentin (باشد؟ صحیح نمی) 92بورد (

س از عـاج اولیـه شـروع    پـ تشـکیل عـاج ثانویـه    ) الف
. ودشمی

سـاخته  پالپهاي حفره عاج ثانویه در تمام دیواره) ب
. شودمی

ـ پدر دیواره حفره عاج ثانویه معموالً) ج زیـر عـاج   پال
affectedشودساخته می .

هـاي داراي چنـد ریشـه در    عـاج ثانویـه در دنـدان   ) د
هـا  تـر از دیـواره  ، ضـخیم پاپـ سقف و کف حفـره  

. باشدمی

�. صحیح است) گزینه ج(گزینه 
گونـه محرکـی   گیري عاج اولیه حتی اگر هـیچ س از شکلپ

تر ادامه گیري عاج با سرعت آهستهوجود نداشته باشد شکل
ـ پعـاج ثانویـه تمـام سـطوح داخلـی حفـره       . یابدمی را پال
هاي چنـد ریشـه تمایـل دارد کـه در     سازد اما در دندانمی

. تر باشدها ضخیمسقف و کف، از دیواره

کدام عضالت در باز کردن ساده و بستن فک  -71
) 92بورد (نقش اصلی را دارند؟ 

inferior lateral pterygoid, Digasteric) الف
Inferior lateral pterygoid , medial pterygoid) ب
Masseter, superior lateral pterygoid) ج
Medial pterygoid, Inferior lateral pterygoid) د

�. صحیح است) د(گزینه 
دیگاستریک و تریگوئید خارجی تحتانی : باز کردن

ماستروتریگوئید داخلی : بستن

در نماي ساژیتال posseltدر نمودار ترسیمی -72
توسط کشیدنی ) Borders(ها کدام یک از محدوده

) 92ارتقا (گردد؟ عضالت تعیین می
محدوده قدامی ) بمحدوده فوقانی ) الف

محدوده تحتانی ) دمحدوده خلفی ) ج

�. صحیح است) د(گزینه 
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هـاي خلفـی در   جداسازي عمـودي دنـدان  -73
ارتقـا  (شود؟ تعیین می...... حرکات جانبی توسط 

92 (
راهنماي کانین سـمت کـارگر و راهنمـاي افقـی     ) الف

کندیل غیرکارگر 
راهنماي کانین سمت غیرکارگر و راهنماي افقـی  ) ب

کندیل کارگر 
راهنماي کانین سمت غیرکارگر و راهنمـاي افقـی   ) ج

کندیل غیرکارگر 
راهنمـاي کــانین ســمت کـارگر و راهنمــاي افقــی   ) د

کندیل کارگر 

�. صحیح است) الف(گزینه 
. کنـد هـا را ایجـاد مـی   حرکت طرفی مندیبل جدایی دندان

راهنماي افقی کندیل غیرکارگر همراه بـا راهنمـاي کـانین    
هـا را تعیـین   دایی عمـودي دنـدان  سمت کـارگر مقـدار جـ   

. کندمی

ـ هاي خلفی بیماري دندان-74 ایین و بـاالي وي  پ
دچار تخریب وسیع تاج دندانی شـده و نیـاز بـه    

حال در کدام یک از حرکـات  . ست و روکش داردپ
lateral shiftهـایی  کندیل زیر بیمار داراي روکش

) 93بورد (ی بیشتر خواهد بود؟ پبا شیب کاس
moderate) بmininal) الف

progressive) دExtreme) ج

�. صحیح است) الف(گزینه 
، هرچه راهنمـاي دنـدانی قـدامی    3اسخ سؤآل پبا توجه به 

ی پبیشتر یا شیفت طرفی کمتر باشد احتمـال تـداخل کاسـ   
. کمتر خواهد بود

عاج در زیر مینا باعث افزایش کدام یـک از  -75
) 93بورد (شود؟ موارد زیر در مینا می

Elastic modulus) الف
compressive strength) ب
fracture toughness) ج

Resilience) د

�. صحیح است) ج(گزینه 

fracture toghnessتري است کـه  عاج ماده قابل انعطاف
. دهدمیناي سطحی را افزایش می

اسخ پدر کدام یک از حاالت زیر، عاج دندان -76
دهـد؟  هاي ادهزیو میتري به اکثر سیستممناسب

) 93بورد (
slowlyوســـیدگی پدر فـــردي کـــه داراي ) الـــف

advancingباشدمی .
. هستندnon carious lesionدر افرادي که داراي ) ب
یشـرونده  پوسـیدگی فعـال   پدر افرادي کـه داراي ) ج

. هستند
در عاج دندان افـراد جـوانی کـه بـه تـازگی دچـار       ) د

. اندشکستگی دندان شده

�. صحیح است) د(گزینه 
ــرك   ــا مح ــن ی ــزایش س ــر اف ــل  در اث ــف مث ــاي خفی ه

هـاي  وسـیدگی پیشرونده و در زیر اکثر پهاي کند وسیدگیپ
زیـو  شود که ایجاد با ادهفعال عاج اسکلروتیک تشکیل می

در صورتی کـه در دنـدان دچـار    . باشدتر میها مشکلبا آن
. تروماي شکستگی این مشکل وجود ندارد

ورتینگ پسـا پکدام یک از خصوصیات کاس-77
) 93ارتقا (باشد؟ می
قابـل بـه برقـراري    پکاسـ outer inclineسطح ) الف

. تماس دارد
ــز ) ب ــاد facio-lingaolفاصــله آن از مرک ــدان زی دن

. است
تماس maximum intercuspalبا دندان مقابل در ) ج

. ندارد
دار هاي نرم زبان و گونـه را عهـده  محافظت از بافت) د

. است

�. صحیح است) الف(گزینه 


