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مقدمه 

به نام خدا

ت راــرد روانـــــر او بـــر سپهــبجانت را مرغست لاــم بــعل

روشنست این سخن چه حاجت نقل؟نور علمست و علم پرتو عقل 

با . باشدی میحو سؤاالت تألیفی به همراه پاسخ تشری) 94-98(آوري سؤاالت دستیاري رو شامل گردپیشمجموعه 

کتاب براساس این االت ؤهاي اخیر، سهاي دستیاري در سالتر بر روي جزئیات کتب رفرنس در آزمونتوجه به تمرکز بیش

دهی براساس رفرنس. سؤاالت گنجانده شده استخط و ترکیبی طراحی شده و نکات اضافی نیز در پاسخبهمرور خط

طب به چاپ خاصی و همکاران از انتشارات آرتینکه توسط استاد عزیز خانم دکتر علی2016کراکن ترجمه کتاب مک

پزشکی و داوطلبان آزمون ها را به دانشجویان رشته دندانمطالعه سؤاالت و پاسخ. رسیده است صورت گرفته است

صبرانه منتظر دریافت نظرات خوانندگان عزیز درخصوص این مجموعه که ما را در بهبود بیوکنیمه میدستیاري توصی

طب در تهیه این در پایان از زحمات تمامی اوامر انتشارات آرتین. کند، هستیمهاي بعدي این کتاب یاري میکیفیت چاپ

اي که هاي با انگیزهن فداکار سرزمینان و تمام انسانمجموعه کمال تشکر را داریم و این کتاب را به پدران و مادرا

. کنیمدارند، تقدیم میعلم و دانش قدم برمیيمشتاقانه در راه اعتال

فر دکتر فاطمه صالحی ـ دکتر آرزو مظاهري نظري



تألیفی پروتز پارسیل مجموعه سؤاالت 
)2016کراکن مک(

شناسـی  اپیدمیولوژي، فیزیولوژي و واژه: 1فصل 
دندانی پارسیل بی

، سـتون  9صـفحه  (اسـت؟  غلـط ـ کدام گزینه 1
)راست

ها و افزایش سـن ارتبـاط   بین از دست رفتن دندان) الف
.خاصی وجود دارد

منـدیبل از  هـاي  ماگزیال پیش از دنـدان هايدندان) ب
. رونددست می

هـاي خلفـی پـیش از    در یک قوس دنـدانی، دنـدان  ) ج
. روندهاي قدامی از دست میدندان

ــدان) د ــده در دهــان،  اغلــب آخــرین دن ــاقی مان هــاي ب
. هاي خلفی مندیبل هستنددندان

�د گزینه : پاسخ
Pهـاي  مانده در دهـان، دنـدان  هاي باقیاغلب آخرین دندان

. قدامی مندیبل هستند

ـ مشاهده کدام حالت بی دندانی یافته شـایعی  2
)، ستون راست9صفحه (باشد؟ می
هـاي خلفـی   ماگزیالي بی دندان در مقابـل دنـدان  ) الف

مندیبل 
هـاي قـدامی   مندیبل بـی دنـدان در مقابـل دنـدان    ) ب

ماگزیال 

هاي قدامی مندیبل ماگزیالي بی دندان مقابل دندان) ج
هاي ماگزیال مندیبل بی دندان در مقابل خلفی) د

�ج گزینه : پاسخ

)، ستون چپ9صفحه (است؟ غلط ـ کدام گزینه 3
تر شرایط بی دندانی پارسیل در قوس ماگزیال شایع) الف

. است
هاي از دست ترین دنداندر بی دندانی پارسیل شایع) ب

.باشندرفته، مولرهاي اول و دوم می
ــده در دهــان، اغلــب آخــرین دنــدان) ج هــاي بــاقی مان

.باشندهاي مندیبل میکانین
تــر از پــایین بــیشهـاي خطـر پوســیدگی در دنــدان ) د

. باشدهاي باال میدندان

�د گزینه : پاسخ

ـ در جدول ارزیابی خطر پوسیدگی کدام دندان 4
فک باال داراي کم تـرین خطـر بـراي پوسـیدگی     

) 1ـ1، جدول 10صفحه (باشد؟ می
باال 3) بباال 4)الف

باال 2) دباال 1) ج

�ب گزینه : پاسخ
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هاي فک پایین داراي ریسک پایین ـ همه دندان5
، جـدول  10صفحه (؟ بجزبراي پوسیدگی هستند، 

)1ـ1
7و 6و 4) ب7و 6و 5) الف

7و 6و 1) د7و 6و 3) ج

�الف گزینه : پاسخ

سـتون  ، 10صـفحه  (ـ کدام گزینه صحیح است؟ 6
)راست

از دست رفتن حجم ریج براي تمام افراد به دنبـال  ) الف
بینی نیست، زیرا از دست رفتن دندان ها قابل پیش

. تغییر در آناتومی در افراد مختلف، متغیر است
تر از عمدتًا از دست رفتن استخوان در ماگزیال بیش) ب

.مندیبل است
خلـف  تـر از  از دست رفتن اسـتخوان در قـدام بـیش   ) ج

.باشدمی
و تـر به دنبال تحلیل استخوان ریج فک پـایین تنـگ  ) د

. شودتر میفک باال وسیع

�الفگزینه : پاسخ

ـ کدام گزینـه در دنچـر پارسـیل فـک پـایین      7
1ـ3شود؟ جدول تر مشاهده میبیش

فقدان یکپارچگی) بفقدان ثبات ) الف
فقدان گیر ) دسایش بیش از حد ) ج

�د گزینه : پاسخ

ـ کدام گزینـه در دنچـر پارسـیل فـک پـایین      8
1ـ3شود؟ جدول تر مشاهده میبیش

فقدان ثبات ) الف
فقدان یکپارچگی) ب
سایش بیش از حد ) ج
استفاده از چسب و ریالین ) د

�د گزینه : پاسخ

تـر  ـ کدام ویژگی در پروتزهاي پارسـیل بـیش  9
) ، ستون چپ12صفحه (شایع است؟ 

فقدان ثبات )بفقدان گیر ) الف
نیاز به چسب و ریالین ) دفقدان ساپورت ) ج

�ب گزینه : پاسخ

دنـدانی پارسـیل   مالحظات مدیریت بی: 2فصل 
) ها از دید بیمارجایگزینی دندان(

ریـج بـاقی   ) جونده(ـ میزان حرکت مخاط سالم 1
مانده در پارسیل متحرك متکی بر دندان ـ بافـت   

)ستون چپ ، 17صفحه (باشد؟ چقدر می
متر میلی3تا 2) بمتر میلی3تا 1) الف

متر میلی2تا 1) دمتر میلی3تا 0) ج

�الف گزینه : پاسخ

هـاي داخـل تـاجی در پروتزهـاي     ـ در اتچمنت2
پارسیل متحرك قسمت نـر و مـاده اتچمنـت بـه     

هـا قـرار   ترتیب از راست به چپ در کدام قسمت
)2ـ 1، شکل 18صفحه (شوند؟ داده می

مزیال دندان مصنوعی ـ دیستال دندان پایه ) الف
مزیال دندان مصنوعی ـ مزیال دندان پایه ) ب
دیستال دندان مصنوعی ـ دیستال دندان پایه ) ج
دیستال دندان مصنوعی ـ مزیال دندان پایه ) د

�الف گزینه : پاسخ

دلیل کالسپ نگه دارنده خـارج تـاجی   چه ـ به 3
بر روي دنـدان پایـه   (Strain)کرنش باعث ایجاد

) ، ستون راست18صفحه (شود؟ می
طراحی غلط کالسپ ) الف
آماده سازي نامناسب دندان پایه ) ب



7مجموعه سؤاالت تألیفی پروتز پارسیل

از دست رفتن ساپورت بافتی زیر بیس دنچر پارسیل ) ج
انتهاي آزاد 

همه موارد ) د

�د گزینه : پاسخ

ـ علت ایجاد پوسیدگی در دنـدان پایـه پروتـز    4
سـتون  ،18صـفحه  (چیسـت؟  پارسیل متحـرك  

) راست
بهداشت نامناسب دندان پایه ) الف
بهداشت نامناسب پروتز ) ب
طراحی غلط کالسپ) ج
الف و ب ) د

�د گزینه : پاسخ

ـ در چه صورتی به جاي پروتـز ثابـت از پروتـز    5
، 18صـفحه  (شـود؟ پارسیل متحرك استفاده مـی 

) ستون راست و چپ
بازسازي توسط پروتز ثابت فضاي بی دندانی جهت ) الف

.طویل باشد
.باشدنیاز به ایجاد ثبات دوطرفه قوس می) ب
هـا و  تـر نیروهـا بـر روي دنـدان    نیاز به توزیع وسـیع ) ج

.هاي ساپورت کننده باشدبافت
همه موارد ) د

�د گزینه : پاسخ

ـ مزیت اصلی استفاده از نگه دارنده داخل تاجی 6
)، ستون راست19صفحه (چیست؟

توزیع نیروها بهتر ) الف
زیبایی) ب
با صرفه بودن از نظر اقتصادي ) ج
امکان استفاده در دندان پایه با آرایش نامطلوب ) د

�ب گزینه : پاسخ

هاي دندان مناسب جهت استفاده از نگهدارنـده داخـل   ویژگی
: تاجی

مطلوب (aligment)ـ آرایش 1
ـ سالمت پریودنتال 2
ـ ساپورت استخوانی کافی 3
. ـ مورفولوژي پالپ، اجازه تراش مورد نیاز را بدهد4
. ـ تاج طول کافی داشته باشد5

ـ امکان حذف کدام جـزء نگهدارنـده مسـتقیم    7
خارج تاجی در نگهدارنده داخل تاجی وجود دارد؟ 

) ، ستون راست19صفحه (
بازوي گیر باکالی ) الف
رست ) ب
رعی اتصال دهنده ف) ج
.وجود هر سه مورد ضروري است) د

�الف گزینه : پاسخ

ترین مشکل گزارش شده بـا دنچرهـاي   ـ شایع8
، سـتون  19صـفحه  (پارسیل متحـرك چیسـت؟   

) راست
گیر ناکافی ) بعدم زیبایی ) الف

هزینه باال ) دعدم ثبات ) ج

�ج گزینه : پاسخ

ـ کنترل کدام نیروها اهمیت اصالحات دندانی و 9
کنـد؟  ها را مشخص میکافی فریم با دندانتطابق

)ـ ستون چپ19صفحه (
نیروهاي افقی ) الف
عمودي به سمت بافت ) ب
عمودي به سمت خارج دهان ) ج
الف و ب ) د

�د گزینه : پاسخ
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ترین نیروها در پروتز پارسیل متحرك ـ مخرب10
) ، ستون چپ19صفحه (کدام دسته هستند؟ 

نیروهاي عمودي به سمت بافت حین جویدن ) الف
نیروهاي عمودي به سمت بافت حین پارافانکشن) ب
نیروهاي عمودي به سمت خارج دهان) ج
الف و ب) د

�د گزینه : پاسخ
P اگر دنچر پارسیل داراي گیر کالسپ خارج تاجی به درستی

طراحی شده باشد، تنها مزیـت دنچـر داراي اتچمنـت داخلـی     
زیبایی است، زیرا حفاظت پایه و جزء ثبات دهنده باید بـا هـر   

. دو نگهدارنده داخلی و خارجی استفاده شوند
P      کاربرد نادرست نگهدارنـده داخـل تـاجی باعـث نیروهـاي

هاي ساپورت کننده دنچرهـاي  از حد روي پایهچرخشی بیش
. شودپارسیل متحرك انتهاي آزاد به ویژه در مندیبل می

ـ تراش رست در سطح راهنما بـر روي دنـدان   11
پایه در کـدام مرحلـه از مراحـل سـاخت پروتـز      

، ستون 19صفحه (شود؟ پارسیل متحرك انجام می
)چپ
دوم ) باول ) الف

چهارم ) دسوم ) ج

�ب گزینه : سخپا

ـ تأمین ساپورت کافی جهـت دنچـر پارسـیل    12
کندي در کدام مرحله از مراحل شش گانه Iکالس 

، 19صـفحه  (شود؟ ساخت پروتز پارسیل انجام می
)ستون چپ

دوم ) باول ) الف
چهارم) دسوم ) ج

�ج گزینه : پاسخ

ـ امتحان دندان از لحاظ زیبـایی و اکلـوژن در   13
احل شش گانـه سـاخت پروتـز    کدام مرحله از مر
)، ستون چپ19صفحه (شود؟ پارسیل انجام می

دوم ) باول ) الف
چهارم ) دسوم ) ج

�د گزینه : پاسخ

ـ برقراري و ارزیابی روابط اکلوزالی و اطمینـان  14
از هماهنگی اکلوزالی به ترتیب در کدام مرحلـه از  

-مراحل شش گانه، ساخت پروتز پارسیل انجام می
)، ستون چپ19فحه ص(شود؟ 

چهارم ـ پنجم ) بچهارم ـ چهارم ) الف
پنجم ـ پنجم ) دپنجم ـ چهارم ) ج

�بگزینه : پاسخ

ـ اقدام انجام شده در مرحلـه ششـم مراحـل    15
ــرك     ــیل متح ــز پارس ــل پروت ــاخت و تحوی س

)، ستون چپ19صفحه (چیست؟
تحویل پروتز ) الف
پیگیري ) ب
آموزش بهداشت بیمار و پروتز ) ج
اطمینان از هماهنگی اکلوزالی ) د

�ب گزینه : پاسخ

ي تشخیص و طـرح  ترین اقدام در مرحلهـ مهم16
درمان در پروتز پارسـیل متحـرك کـدام اسـت؟     

)، ستون چپ20صفحه (
ي دقیق پزشکی و دندانپزشکی گرفتن تاریخچه) الف
معاینه کامل دهانی ) ب
استفاده از سورویور) ج
رعایت توالی دقیق ) د

�ج گزینه : پاسخ
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ـ کدام مرحله از مراحل شش گانه درمان پروتز 17
-کندي حذف میIIIپارسیل در پروتزهاي کالس 

)، ستون راست21صفحه (شود؟ 
دوم ) باول ) الف

چهارم ) دسوم ) ج

�ج گزینه : پاسخ
P     سومین مرحله از مراحل شش گانه درمـان یـک بیمـار بـا

هـاي  ل، شامل تأمین ساپورت کـافی بـراي بـیس   دنچر پارسی
انتهایی آزاد است بنـابراین، ایـن مطلـب در مـورد دنچرهـاي      

. کندپارسیل متحرك ساپورت شونده با دندان صدق نمی

ـ در صورت حذف مرحله سوم درمان در پروتز 18
آیـد؟  اي به وجود مـی پارسیل متحرك چه عارضه

)، ستون راست21صفحه (
هاي پایه روهاي گشتاوري به دنداناعمال نی) الف
هاي اکلوزالی از دست رفتن تماس) ب
از دست رفتن گیر در حرکات دور از نسج ) ج
الف و ب ) د

�د گزینه : پاسخ
P   تمام حرکات بیس دنچر پارسیل از نوع حرکـات چرخشـی

توانـد باعـث اعمـال    است که اگر به سمت بافـت باشـد، مـی   
هـاي پایـه و از دسـت    به دنـدان نیروهاي گشتاوري نامطلوب 

. هاي اکلوزالی طراحی شده گرددرفتن تماس

ـ کدام گزینه در ارتباط با مرحله چهارم درمان 19
، سـتون  21صـفحه  (پروتز پارسیل صحیح است؟ 

)چپ
IIIثبت و تأئید روابط اکلوزالی در پارسیل کـالس  ) الف

. ي پارسیل انتهاي آزاد اهمیت نداردبه اندازه
بیس ساخته شده به روش کست ثانویه براي ثبت از) ب

-رابطه اکلوزالی در پارسیل انتهاي آزاد استفاده مـی 
. شود

کنـدي  IIIها در کـالس  چک کردن چیدمان دندان) ج
. از اهمیت کمتري برخوردار استIنسبت به کالس 

ي فکی پس کندي، ثبت رابطهIIو Iدر پروتز کالس ) د
سـبت بـه دنـدان پایـه و     از چک تطابق فریم ورك ن

.شوداکلوژن مقابل انجام می

�د گزینه : پاسخ
P  چه دنچر پارسیل با دندان ساپورت شود و چه یک یا چنـد

بیس انتهاي آزاد داشته باشد، ثبت و تائیـد روابـط اکلـوزالی و    
چیدمان دندان مراحل مهمی در سـاخت یـک دنچـر پارسـیل     

. است
P با دندان نسبت به پروتز براي دنچر پارسیل ساپورت شونده

ساپورت شونده با دندان و بافت، شکل ریج از اهمیت کمتري 
برخوردار است، زیرا براي ساپورت پروتـز ر وي ریـج حسـاب    

. شودنمی
P روابط فکی نهایی در دنچر ساپورت شونده با دندان و بافت

نباید ثبـت شـود، مگـر بعـد از اینکـه فـریم ورك دنچـر بـه         
انـده شـده، تطـابق فـریم ورك نسـبت بـه       دندانپزشک برگرد

هاي پایه و اکلـوژن مقابـل ارزیـابی و تصـحیح شـده و      دندان
. قالبگیري تصحیحی انجام گرفته باشد

سپس، باید یک بیس رزینی جدید با بیس تصحیح شده براي 
. ثبت روابط فکی استفاده شود

ـ آلترد کست همزمان با کدام مرحله از مراحل 20
-پروتز پارسیل متحرك تهیه میشش گانه درمان 

)2ـ 3، شکل 22صفحه (شود؟ 
معاینه کامل دهانی ) الف
قالبگیري نهایی ) ب
تهیه رست ) ج
قالبگیري با فشار انتخابی ) د

�د گزینه : پاسخ

ـ هدف از مرحله سوم، مراحل شش گانه درمان 21
)2ـ3، شکل 22صفحه (پروتز پارسیل چیست؟ 

اپورت کننده ریج باقی مانده بدست آوردن شکل س) الف
کال شلف اببر وارد شدن نیروهاي عمودي ) ب
بدست آوردن حداکثر ثبات از ریج باقی مانده ) ج
الف و ب ) د
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�دگزینه : پاسخ
P     در مرحله اول و دوم از مراحل شـش گانـه درمـان پروتـز

پارسیل قالبگیري آناتومیک انجام شده و شکل آناتومیک ریج 
شـود کـه سـاپورت کمـی را بـراي پروتـز       باقی مانده ثبت می

آورد، در مرحلـه سـوم   پارسیل متحرك انتهاي آزاد فراهم مـی 
. شـود که فقط در پروتزهاي پارسـیل انتهـاي آزاد انجـام مـی    

قـالبگیري فانکشـنال بـا فشـار انتخـابی جهـت ثبـت حالـت         
تـرین  که در این وضعیت بـیش . شودفانکشنال ریج انجام می

ي فشار پذیر اولیـه اسـت،   نیرو به باکال شلف که یک منطقه
. شودوارد می

هـاي  اي بیمار طـی دوره هاي دورهـ فراخوانی 22
، سـتون  22صـفحه  (شـود؟  چند ماهه انجام مـی 

) راست
ماهه 6) بماهه 3) الف

ماهه 24) دماهه 12) ج

�ب گزینه : پاسخ

ـ در صورتی که بیمار دنچر نامناسب قبلی خود 23
را تا روز قالبگیري نهایی استفاده کند، اختالل در 

آید؟ کدام مرحله از مراحل شش گانه به وجود می
)، ستون چپ22صفحه (

دوم ) باول ) الف
چهارم ) دسوم ) ج

�ب گزینه : اسخپ

ـــ اســتفاده نادرســت از ســورویور و اتصــال 24
ي فرعی انعطاف پذیر، به ترتیب مربوط بـه  دهنده

خطا در کدام یک از مراحل درمان پروتز پارسـیل  
) ، ستون راست23صفحه (باشد؟ متحرك می

تشخیص و طرح درمان ـ تشخیص و طرح درمان ) الف
فریم ورك یتشخیص و طرح درمان ـ طراح) ب
طراحی فریم ورك ـ تشخیص و طرح درمان ) ج
آماده سازي دهان ـ تشخیص و طرح درمان ) د

�ب گزینه : پاسخ

ـ استفاده از کالسپ ریختگی بـر روي دنـدان   25
کانین فک باال مربوط به خطا در کـدام مرحلـه از   
مراحل درمـان پروتـز پارسـیل متحـرك اسـت؟      

)، ستون راست23صفحه (
ص و طرح درمان تشخی) الف
آماده سازي دهان ) ب
طراحی فریم ورك ) ج
سوروي نامناسب ) د

�ج گزینه : پاسخ

دنـدان  هاي دچار بـی بندي قوسطبقه: 3فصل 
پارسیل

بنـدي  ـ در ارتباط با قوانین کامل کننـده طبقـه  1
، کادر 28صفحه (کندي کدام گزینه صحیح است؟ 

)3ـ1
باال از دست رفته اگر دندان عقل سمت راست فک) الف

-است و قرار به جایگزینی آن نیست باید در کـالس 
.بندي لحاظ شود

وجود دارد باید قبـل  hope lessاگر تعدادي دندان ) ب
. بندي کندي مشخص شوداز کشیدن، نوع کالس

دنـدانی تعیـین کننـده    بیترین محلهمیشه قدامی) ج
. بندي استنوع طبقه

دنـدانی  بـی ي گسترش ناحیهبنددر تعیین نوع طبقه) د
. باشداضافی مهم نمی

�د گزینه : پاسخ

			هـاي  ـ بیماري دندان2 								 			 	
																											 		

را از دسـت  
هاي هر دو فک را به طـور  داده است و باقی دندان

باشد، نوع کالس بندي فـک بـاال آن   کامل دارا می
3ـ 1ر کدام است؟ کاد

Iمد IIIکالس ) بIمد IIکالس ) الف
IIمد IIکالس ) دIIمد Iکالس ) ج

�د گزینه : پاسخ
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3و 2و 1هاي خود را به جـز  ـ بیمار همه دندان3
بنـدي  سمت راست باال دارد، جـزء کـدام کـالس   

3ـ 1گیرد؟ کادر کندي قرار می
II) بI) الف

IV) دIII) ج

�ج گزینه : پاسخ

سمت راست باال و 3و 2و 1بیماري دندان هاي ـ 4
بنـدي کنـدي   چپ باال را ندارد جزء کدام طبقـه 1

)3ـ 1کادر (گیرد؟ قرار می
II) بI) الف

IV) دIII) ج

�د گزینه : پاسخ

ارسیل متحركپبیومکانیک دنچرهاي : 4فصل 

، کندي روي دندان پایـه  IIIـ اگر در بیمار کالس 1
رست و بر روي پایه خلفـی یـک   قدامی فقط یک 

کالسپ ریختگـی کـه از آنـدرکات دیسـتوباکال     
گیر استفاده شده، قرار گیرد، چه نوع دندان جهت

)4ـ 2، شکل 34ص (ایم؟ اهرمی ایجاد کرده
II) بI) الف

هیچ کدام ) دIII) ج

�ج گزینه : پاسخ

ـ در پروتزهاي پارسیل متحرك فولکروم از کجا 2
)2، ستون 34ص (کند؟ عبور می

هاي پایه خلفی رست اکلوزالی دندان) الف
تر از حداکثر برجستگی هر جسم سختی که اکلوزالی) ب

. گیردهاي پایه خلفی قرار میدندان
هاي پایه ثانویه هاي اکلوزالی دندانرست) ج
الف و ب ) د

�د گزینه : پاسخ

ـ حرکت نوع سوم پروتز پارسیل متحرك حـول  3
شود؟ اي انجام میدر چه صفحهکدام محور و 

حول یک محور عمـودي واقـع در نزدیکـی مرکـز     ) الف
قوس ـ صفحه افقی 

حول یک محور عمودي واقع در نزدیکی مرکز قوس ) ب
ـ صفحه ساجیتال 

فولکروم ـ صفحه فرونتال ) ج
فولکروم ـ صفحه ساجیتال ) د

�الف گزینه : پاسخ
4ـ 3شکل 

پارسیل حول کدام محور ـ حرکت نوع اول پروتز 4
، شـکل  35ص (شود؟ اي انجام میو در چه صفحه

)4ـ3
حول فولکروم ـ صحفه فرونتال ) الف
حول فولکروم ـ صفحه ساجیتال ) ب
حول محور طـولی کـه از کرسـت ریـج بـاقی مانـده       ) ج

گذرد ـ صفحه فرونتال می
حول محور طـولی کـه از کرسـت ریـج بـاقی مانـده       ) د

ساجیتال گذرد ـ صفحهمی

�ب گزینه : پاسخ

ـ حرکت نوع دوم پروتز پارسیل متحرك حـول  5
شـود؟  اي انجـام مـی  کدام محور و در چه صـفحه 

4ـ 3شکل 
حول فولکروم ـ صفحه فرونتال ) الف
حول فولکروم ـ صفحه ساجیتال) ب
حول محور طـولی کـه از کرسـت ریـج بـاقی مانـده       ) ج

گذرد ـ صفحه فرونتال می
طـولی کـه از کرسـت ریـج بـاقی مانـده       حول محور) د

گذرد ـ صفحه ساجیتال می

�ج گزینه : پاسخ
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ـ کدام اجزاء پروتز پارسیل و چـه ویژگـی آنهـا    6
ص (باعث مقابله با حرکت نوع دوم شـده اسـت؟   

)، ستون راست36
ي فرعی سختی اتصال دهنده) الف
ي اصلیانعطاف پذیري اتصال دهنده) ب
ي فرعی و اصلی در برابر ل دهندهتوانایی مقابله اتصا) ج

گشتاور 
الف و ج ) د

�د گزینه : پاسخ
P  هـاي اصـلی و فرعـی و    بطور اولیه، سختی اتصـال دهنـده

توانایی آنها براي مقاومت در برابر گشتاور، در برابر این حرکت 
. کندمقاومت می

ها محکم نباشند، یا اگر بین بیس انتهـاي  گر اتصال دهندهPا
اتصال دهنده اصلی یک استرس بریکـر وجـود داشـته    آزاد و 

اي را باشد، این چرخش حول محور طولی اسـترس ناخواسـته  
به طرفین ریج ساپورت کننده وارد کرده یا باعث جابـه جـایی   

. شودافقی بیس دنچر می

ـ کدام اجزاء در مقابل حرکت نوع سوم مقاومت 7
) ، ستون راست36ص (کنند؟ می
هاقابل کالسپبازوهاي مت) الف
ها ي کالسپبازوهاي گیر دهنده) ب
ي فرعی که با سطح عمودي دنـدان در  اتصال دهنده) ج

.تماس است
الف و ج ) د

�د گزینه : پاسخ

)4ـ5شکل (ـ کانتی لور چیست؟ 8
سـاپورت  پذیر کـه در یـک انتهـا    انعطافیک میله ) الف

. شودمی
ســاپورت پـذیر کــه در دو انتهـا   یـک میلـه انعطــاف  ) ب

. شودمی
. شودیک میله سخت که در یک انتها ساپورت می) ج
. شودیک میله سخت که در دو انتها ساپورت می) د

�ج گزینه : پاسخ

ـ در هنگام حرکت بیس دنچر در اثـر غـذاهاي   9
حرکت در حال انجام اسـت و  چسبنده، کدام نوع

، 36ص (کننـد؟  کدام اجزاء پروتز با آن مقابله می
) پستون چ

HOCرست و اجزاء سخت فریم ورك باالي / I) الف
ي ي مسـتقیم و اجـزاء ثبـات دهنـده    نگه دارنده/ I) ب

ي فرعی اتصال دهنده
HOCها و اجزاء سخت فریم ورك باالي رست/ II) ج
ي ي مسـتقیم و اجـزاء ثبـات دهنـده    نگه دارنده/ II) د

ي فرعی اتصال دهند

�ب گزینه : پاسخ

دور از نسج بیس دنچـر و حرکـت بـه    ـ حرکت 10
-سمت نسج، به ترتیب جزء کدام نوع حرکات می

)، ستون چپ36ص (باشند؟ 
2ـ نوع 1نوع ) ب1ـ نوع 1نوع ) الف

1ـ نوع 2نوع ) د3ـ نوع 1نوع ) ج

�الف گزینه : پاسخ

ـ حرکات دور از نسج بیس و بـه سـمت نسـج،    11
شوند؟ انجام میحول کدام محور و در کدام صفحه 

)، ستون چپ36ص (
فولکروم ـ فرونتال ) الف
فولکروم ـ ساجیتال ) ب
عمودي ـ هوریزنتال ) ج
عمودي ـ ساجیتال ) د

�ب گزینه : پاسخ

ـ وقتی بیس پروتز حـول محـور فـولکروم در    12
صفحه ساجیتال حرکت به سـمت نسـج را انجـام    

دهد، کدام نـوع حرکـت انجـام شـده و چـه      می
، سـتون  36ص (کننـد؟ ا آن مقابله مـی اجزاعی ب

) چپ
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HOC، رست ها و اجزاء سخت فریم ورك باالي I) الف
HOCها و اجزاء سخت فریم ورك باالي ، رستII) ب
ي فرعی ي مستقیم و اجزاء ثبات دهنده، نگهدارندهI) ج
ي فرعی ي مستقیم و اجزاء ثبات دهنده، نگهدارندهII) د

�الف گزینه : پاسخ

ام نوع حرکت در دنچر متکـی بـر دنـدان    ـ کد13
)، ستون راست37ص (افتد؟ بسیار کمتر اتفاق می

I) الف
II) ب
III) ج
.باشندهمه به یک مقدار می) د

�ج گزینه : پاسخ

به ترتیب IIIو IIو Iـ در دنچر پارسیل کالس 14
داشـته  توانـد رست اکلوزالی چه فانکشـنی مـی  

)2، ستون 37ص (باشد؟ 
ط ساپورت، ساپورت و ثبات، ساپورت و ثبات فق) الف
ساپورت و ثبات، فقط ساپورت، فقط ساپورت) ب
فقط ساپورت ، فقط ساپورت، فقط ساپورت ) ج
فقط ساپورت، فقط ساپورت ، ساپورت و ثبات ) د

�د گزینه : پاسخ

-ـ در کدام نوع از پروتز پارسیل متحـرك مـی  15
عمیـق یـا دم   هاي عمودي توان از رست با دیواره

،37ص (اي قفـل شـونده اسـتفاده کـرد؟     چلچه
)ستون چپ

II) بI) الف
IV) دIII) ج

�ج گزینه : پاسخ

بندي پروتز پارسیل متحـرك  ـ در کدام کالس16
باشـیم؟  مجاز به استفاده از رست داخل تاجی می

)، ستون راست38ص (
II) بI) الف

IV) دIII) ج

�جگزینه : پاسخ

توانـد، نیـروي کـج کننـده     میـ کدام کالسپ 17
)4ـ 10شکل (بیشتري به دندان پایه وارد کند؟ 

کالسپ حلقوي ساده ) الف
بار T) ب
بار I) ج
روت وایر ) د

�الف گزینه : پاسخ
Pانسیزال احتمال / تر به سطح اکلوزالی هاي نزدیککالسپ

. ها دارندبیشتري براي اعمال نیروهاي کج کننده به پایه

م گزینه جزء گروه ساپورت شونده توسط ـ کدا18
، سـتون  38ص (؟ گیـرد مـی دندان و بافت قـرار ن 

) راست
II) بI) الف

IV) دوسیع III) ج

�د گزینه : پاسخ
P دنچرهاي کالسIII وIV وسیع که ساپورت دندانی کافی

ندارند، جزء گروه ساپورت شونده توسط بافـت و دنـدان قـرار    
.گیرندمی

توانند منجر به ایجـاد حرکـت   عواملی که میـ 19
شـوند،  مـی ) Fulcrum lineحرکت حول (نوع اول 

) 97دستیاري : (عبارتند از
روتز پهاي متحرك مجاور لبه وضعیت بافت) الف
دقت ماده قالبگیري ) ب
ایین پنیروي جاذبه در فک باال و ) ج
ایه پهاي موقعیت دندان) د



2016کراکن مک14

�گزینه الف : پاسخ
مانـده خنثـی   حرکت حول محور فولکـورم توسـط ریـج بـاقی    

کیفیت بافت ) 1: سازي متناسب است باشود که این خنثیمی
) 3انطبـاق دقیـق بـیس بـا مخـاط زیـرین       ) 2مانده ریج باقی

. مجموعه نیروهاي اکلوزالی وارده

هاي اصلی و فرعی دهندهاتصال: 5فصل 

ب ـ گسترش پروتز به هر دو سـمت قـوس سـب   1
شـود؟  کمک به کدام فانکشن پروتز پارسیل مـی 

)چپ، ستون 39صفحه (
ساپورت ) بگیر ) الف

ثبات ) دتقابل ) ج

�د گزینه : پاسخ
Pگیـرد،  هنگامی که یک پروتز متحرك مورد استفاده قرار می

این مسـأله  . پروتز بایستی به هر دو سمت قوس گسترش یابد
هاي اکلوژن، از بیسسبب انتقال نیروهاي فانکشنال ناشی از

ي موجـود  هاي ساپورت کنندهها و بافتدنچر به تمامی دندان
.گردددر قوس جهت حصول ثبات مطلوب می

ـ کدام گزینه جزء وظایف اصلی اتصـال دهنـده   2
) ، ستون راست40صفحه (؟ باشدنمیاصلی 

یکپارچه سازي اجزاي اصلی پروتز ) الف
ها و بافت دندانپخش نیروهاي وارده در قوس به ) ب
به حداقل رساندن نیروهاي اهرمی وارده بر هر دندان ) ج
جلوگیري از خروج پروتز توسط نیروهاي در راسـتاي  ) د

میسر نشست 

�د گزینه : پاسخ
ي اصلی شـامل یکپارچـه سـازي    وظایف اصلی اتصال دهنده

ها اجزاي اصلی پروتز، پختن نیروهاي وارده در قوس به دندان
تخاب شده و به حـداقل رسـاندن نیروهـاي اهرمـی     و بافت ان

.باشندوارده بر هر دندان می

ـ کدام جزء از پروتزهاي پارسیل، مـانع تجمـع   3
صـفحه  (شـود؟  نیروها در یک ناحیه خـاص مـی  

) ،ستون راست40
ي فرعی اتصال دهنده) الف
ي اصلی اتصال دهنده) ب
رست ) ج
ي غیر مستقیم نگهدارنده) د

�ب ه گزین: پاسخ
Pي اصلی با طرا حی مناسب سبب پخش موثر اتصال دهنده

نیروها در قوس شده و از طریق کنتـرل مـوثر حرکـت پروتـز     
. گرددي خاص میسبب کاهش اعمال نیرو به یک ناحیه

ـ مقطع عرضی اتصال دهنده اصلی لینگوال بـار  4
)5ـ 2، شکل 41صفحه (باشد؟ به چه شکل می

یمه بیضی ن) بنیمه دایره ) الف
دایره ) دنیمه گالبی ) ج

�ج گزینه : پاسخ

ـ حداقل ضخامت لینگوال بار جهـت اسـتحکام   5
)5ـ 2، شکل 41صفحه (باشد؟ کافی چه مقدار می

5) ب3) الف
2) د4) ج

�ج گزینه : پاسخ

ـ حداقل فضاي مورد نیاز بین مارجین لثه و کف 6
متحرك دهان جهت قراردهی لینگـوال بـار چـه    

)5ـ 2، شکل 41صفحه (باشد؟مقدار می
7) ب9) الف

10) د8) ج

�ج گزینه : پاسخ
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ـ در صورت فقدان فضاي کافی بین مارجین لثه 7
اي و کف متحرك دهان، از چه اتصال دهنده اصلی

)5ـ 2، شکل 41صفحه (استفاده کرد؟ تواننمی
لینگوال بار ) بلینگوال پلیت ) الف

بار زیر زبانی ) دسینگلوم بار ) ج

�ب گزینه : پاسخ

ـ حداقل فاصله بوردر فوقـانی اتصـال دهنـده    8
اصلی فک باال و پایین از مارژین لثه به ترتیـب، از  

، 42صـفحه  (باشـد؟  راست به چپ ، چه اندازه می
) ستون راست

4ـ 4) ب6ـ 6) الف
6ـ 4) د4ـ 6) ج

�ج گزینه : پاسخ

خط میانی کام را چه ـ میزان ریلیف مورد نیاز در9
) ، ستون راست42صفحه (کند؟ چیزي تعیین می

منابع عروق خونی ) الف
کیفیت اتصال همبند زیر مخاطی ) ب
عمق رافه ) ج
ي رافـه و  تفاوت در قابلیت جابه جایی بافت پوشاننده) د

ریج باقی مانده 

�د گزینه : پاسخ

فت اي از باهاي فرعی با چه زاویهـ اتصال دهنده10
) ، ستون چپ42صفحه (کنند؟ اي عبور میلثه
درجه 90) الف
درجه 90کمتر از ) ب
درجه 90تر از بیش) ج
به صورت موازي ) د

�الف گزینه : پاسخ
Pکنند، باید هاي فرعی که از بافت لثه عبور میاتصال دهنده

ي اصـلی متصـل   اي نزدیک به عمود به اتصال دهنددر زاویه

-ترین آزادي بافت لثه تضمین مـی این حالت، بیشدر . گردند
.گردد

؟ نـدارد ـ کدام قسمت فک باال نیاز بـه ریلیـف   11
) ، ستون چپ42صفحه (

رافه میانی ) الف
روگا ) ب
توروس کامی ) ج
ها نیاز به ریلیف دارندهمه گزینه) د

�ب گزینه : پاسخ

ـ در ار تباط با اتصال دهنده اصلی لینگوال بار، 12
، ستون راسـت  43صفحه (است؟ غلطگزینه کدام

) و چپ
تقویت شده، نیمه گالبـی یـا   6معموالً از موم گیج ) الف

. شودالگوي پالستیکی، ساخته می
بوردر تیپر آن به سمت کف دهـان و بـوردر ضـخیم    ) ب

. گیردآن به سمت مارجین لثه قرار می
شـود، مـوم   هنگامی که، طول لینگوال باز زیـاد مـی  ) ج

. شودگیج تقویت می24ه گالبی توسط موم نیم
تـرین قسـمتی کـه کـف     بوردر تحتانی آن در پـایین ) د

گیـرد، قـرار داده   دهان در حالت فانکشـن قـرار مـی   
. شودمی

�ب گزینه : پاسخ

گیري ارتفاع کف دهـان جهـت   ـ هنگام اندازه13
قراردهی لینگوال بار نوك زبان در تماس با کـدام  

)، ستون چپ44صفحه (؟ گیردناحیه قرار می
نوك بینی ) الف
انسیزیو پاپیال ) ب
هاي باال سانترال) ج
ورمیلیون لب باال ) د

�د گزینه : پاسخ
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ـ کدام گزینه در ار تبـاط بـا لینگـوال پلیـت     14
) ، ستون راست و چپ45صفحه (صحیح است؟ 

.باشدانسیزالی میمحل ختم بوردر فوقانی آن ) الف
ي غیر ت و سینگلوم بار، نقش نگهدارندهلینگوال پلی) ب

. کندمستقیم را ایفا می
اي و امبراژورهاي عمیق بایستی تمامی شیارهاي لثه) ج

به موازات مسیر نشست پروتز، بالك اوت شـوند تـا   
. لینگوال پلیت با فانکشن زبان تداخل نداشته باشد

بوردر فوقانی لینگوال پلیت حالـت اسـکالوپ دارد تـا    ) د
.ي زبان ناراحت کننده نباشدبرا

�د گزینه : پاسخ
P       بوردر فوقـانی بایسـتی از انحنـاي طبیعـی سـطوح بـاالي

ها تبعیـت نمـوده و بـه جـز جهـت پوشـاندن       سینگلوم دندان
میانی فضاهاي اینترپروگزیمال تا نقاط تماس، نباید باالتر از 

. سطوح لینگوال قرار گیرد
Pامبراژورهاي عمیـق بایسـتی بـه    اي و تمامی شیارهاي لثه

موازات مسیر نشت پروتز، بالك اوت شده، تا از آزردگی بافت 
هـا ممانعـت   بین دنـدان (Wedging)ايلثه و ایجاد اثر گوه

. گردد
P  لینگوال پلیت تا حد امکان نازك بوده و باید از کانتورهـاي

. هایی که با آنها تماس دارد، تبعیت نمایدلینگوالی دندان
چنین عملی اغلب سـبب ایجـاد مـارجین فوقـانی کنگـره دار      

تواند سـبب  در این مثال، مارجین فوقانی مستقیم می. گرددمی
ي سینگلوم شده و براي زبان ناراحت کننده حجیم شدن ناحیه

. باشد
Pي غیر مستقیم را ایفا نمـی لینگوال پلیت نقش نگهدارنده-

مـورد نیـاز اسـت،    ي غیر مسـتقیم کند هنگامی که نگهدارنده
. هاي مشخص جهت تأمین این هدف باید تعبیه گردنـد رست

آل هم لینگوال پلیت و هـم سـینگلوم بـار، بـدون     به طور ایده
مدنظر گرفتن نیاز بـه گیـر غیـر مسـتقیم بایسـتی در هـر دو       

. انتهاي خود رست داشته باشند
ها به با اینحال، اگر گیر غیر مستقیم ضروري باشد، این رست

.کنندهاي غیرمستقیم عمل میدارندهنگهنوان ع

هاي ـ هنگامی که احتمال از دست رفتن دندان15
باقی مانده، وجود دارد، الزم است از کدام اتصـال  
دهنده اصلی فک پایین در طرح درمـان اسـتفاده   

) ، ستون راست46صفحه (شود؟ 
لینگوال پلیت ) بلینگوال بار ) الف

بیال بار ل) دسینگلوم بار ) ج

�ب گزینه : پاسخ
P    هنگامی که جایگزین نمودن یک یا چنـد دنـدان انسـیزور

هاي گیر به لینگوال پلیت، اضافه نمودن لوپضروري باشد، با 
هاي اینسیزور فـک  بنابراین دندان. گرددتسهیل میاین عمل 

ممکن است بـا  . باشندپایین که از لحاظ پریودنتالی ضعیف می
ان احتمالی و جایگزین نمـودن در آینـده   بینی جهت فقدپیش

. نگه داشته شوند

است و ریج باقی Iـ در مواردي که بیمار کالس 16
مانده دچار تحلیل عمودي بـیش از حـد شـده و    

هـاي بـاقی مانـده وضـعیت     هنگامی کـه دنـدان  
پریودنتالی مناسبی ندارند به ترتیب از راست بـه  

شود؟ یي اصلی استفاده مچپ از چه اتصال دهنده
) ، ستون راست46صفحه (

لینگوال بار ـ لینگوال پلیت ) الف
لینگوال پلیت ـ لینگوال پلیت ) ب
لینگوال پلیت ـ سینگلوم بار ) ج
ب و ج ) د

�د گزینه : پاسخ

هاي تجویز بار زیر ـ کدام گزینه از اندیکاسیون17
) ، ستون چپ46صفحه (باشد؟ زبانی می

توروس لینگوال ) الف
تصاالت باالي فرنوم زبانی ا) ب
تداخل با باال آمدن کف دهان در فانکشن ) ج
آندرکات لینگوال قدامی که نیازمند بالك اوت قابـل  ) د

. مالحظه است

�د گزینه : پاسخ
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هاي قدامی فک پایین ـ هنگامی که بین دندان18
دیاستم وسیعی وجود دارد از کدام اتصال دهنـده  

، سـتون  48صـفحه  (شـود؟  ي اصلی استفاده می
) راست

لینگوال پلیت ) بلینگوال بار ) الف
لبیال بار ) دسینگلوم بار ) ج

�ج گزینه : پاسخ

، ستون 48صفحه (ـ کدام گزینه صحیح است؟ 19
) و چپراست

در صورت وجود توروس مندیبل ضـروري اسـت از   ) الف
. لبیال بار استفاده شود

هـاي پـره مـولر و    دنداندر صورت انحراف لینگوالی ) ب
اینسیزور در مندیبل استفاده از لبیال بار بـر تغییـر   

. ارجح استها کانتور دندان
هــاي قــدامی در صــورت بــاقی مانــدن فقــط دنــدان) ج

-مندیبل به غیر از یک کانین، ضروري است، از همه
هاي باقی مانده جهت گیر و ثبات اسـتفاده  ي دندان

)5ـ16شکل (شود 
گیر ي قفل و لوال در اتصال دهنـده اصـلی   محل قرار) د

) 5ـ15شکل (باشد سوئینگ الك، لینگوال می

�ج گزینه : پاسخ
P     به غیر از مواردي که جراحی به طـور قطـع، عـدم تجـویز

دارد، توروس مندیبوالر بایستی حـذف شـده تـا از اسـتفاده از     
. لبیال بار اجتناب گردد

Pهاي باقی ماندهدندانفقدان دندان کانین، استفاده از تمام-
ي قدامی را به منظور تأمین گیر و ثبات رستوریشن جایگزین 

توان از طـرح سـوئینگ الك جهـت    می. سازدشونده الزم می
هـا در ثبـات و گیـر پروتـز     اطمینان از مشارکت تمامی دنـدان 

. استفاده نمود
Pي لبیال بار در باکال و دیستال لوال براي این اتصال دهنده

. هاي باقی مانده قرار گرفته استندندا
محل قفل شدن در سمت مقابل لـوال قـرار دارد کـه در ایـن     

. موقعیت در داخل فلنج باکال دنچر قرار خواهد گرفت

ـ در صورت وجود یک توروس کامی که تا کـام  20
باشـد،  نرم گسترش یافته و غیر قابل جراحی مـی 

، 51صفحه(کدام اتصال دهنده اصلی کاربرد دارد؟ 
)ستون راست

نوار کامی تکی ) الف
شکل Uي هاتصال دهند) ب
پاالتال پلیت ) ج
نوار قدامی ـ خلفی ) د

�ب گزینه : پاسخ

، I ،II(هـاي کنـدي   بنديـ در هر کدام از کالس21
III ،IV (   به ترتیب از راست به چپ کـدام اتصـال

) ، ستون چپ51صفحه (دهنده اصلی ارجح است؟ 
پاالتال پلیت، نوار قدامی ـ خلفی، نوار کامی تکـی،   ) الف

نوار قدامی خلفی 
نوار کامی تکی، اتصال دهنده نعـل اسـبی، پاالتـال    ) ب

پلیت، نوار قدامی خلفی 
پاالتال پلیت، نوار قدامی ـ خلفی، اتصال دهنده نعل  ) ج

اسبی، پاالتال پلیت 
قـدامی ـ   اتصال دهنده نعل اسبی، پاالتال پلیت، نوار) د

خلفی، نوار کامی تکی 

�الف گزینه : پاسخ

-ـ کدام اتصال دهنده اصلی فک باال در بـیس 22
صـفحه  (دارد؟ کنترااندیکاسیونهاي انتهاي آزاد 

) ، ستون راست50
نوار قدامی ـ خلفی ) بنوار کامی تکی ) الف

بار قدامی ـ خلفی ) دپلیت کامی ) ج

�الف گزینه : پاسخ
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ـ مرحله آخر پالیشینگ در سطح بافتی فـریم  23
، 52صـفحه  (فلزي پروتز پارسـیل کـدام اسـت؟    

) ستون راست
استفاده از پامیس ) الف
هاي پالیشینگ استفاده از برس) ب
الکترو پالیشینگ ) ج
استفاده از رابر ) د

�ج گزینه : پاسخ

دندان قدامی 6ـ در بیماري که در فک باال تنها 24
اند و ریج خلفی به شدت تحلیل رفتـه  دهباقی مان

شـود؟  است، کدام اتصال دهنده اصلی توصیه می
)، ستون راست53صفحه (

نوار قدامی ـ خلفی ) الف
شکل Vاتصال دهنده ) ب
پوشش کامل کامی) ج
بار قدامی ـ خلفی ) د

�ج گزینه : پاسخ

دنـدان  6ـ در بیماري که در فـک بـاال تنهـا    25
هاي خلفی به تازگی اند و دندانقدامی باقی مانده

اند، کدام اتصال دهنده اصلی توصـیه  کشیده شده
)، ستون راست 53صفحه (شود؟می
نوار قدامی ـ خلفی ) الف

پوشش کامل کامی به شکل ریختگـی در قـدام بـه    ) ب
همراه گیر خلفی جهت اتصال بیس رزین آکریلی 

پوشش کامل کامی فلزي ) ج
شکل uاتصال دهنده) د

�ب گزینه : پاسخ
Pانـد، احتمـال   ها به تازگی خـارج شـده  به دلیل اینکه دندان

. ریالین در آینده وجود دارد

ـ گسترش کامی نـواحی بـیس دنچـر در چـه     26
هاي خلفـی قـرار   اي از سطح پاالتال دندانفاصله

)5ـ24شکل ،54صفحه (گرفته است؟ 
میلی متر 2) بمیلی متر 1) الف

میلی متر 4) دمیلی متر3) ج

�ب گزینه : پاسخ

ترین اتصال دهنده اصلی در فک باال ـ نامطلوب27
از نظر مکانیکی و هم از نظر بیمـار کـدام اسـت؟    

)، ستون راست54صفحه (
نوار قدامی ـ خلفی ) الف
پوشش کامل کامی) ب
نوار تکی ) ج
شکل uي کامیاتصال دهنده) د

�د گزینه : پاسخ

ـ استفاده از اتصال دهنده اصلی بار تکی کامی 28
به جاي استفاده از نوار تکی کامی به چـه چیـزي   

) چپ، ستون 55صفحه (بستگی دارد؟ 
هاي باقی مانده وضعیت پریودنتال دندان) الف
ساپورت استخوان باقی مانده ) ب
ي نواحی زیر پوشش دنچر کـه بـه یـک دیگـر     اندازه) ج

شوند متصل می
نوع کالس بندي پارسیل تحت درمان) د

�ج گزینه : پاسخ
8mmبه اتصال دهنده اصلی که پهنـاي آن کمتـر از   :نکته

باشـد نـوار گفتـه    تـر بیش8mmباشد، بار و اگر پهناي آن از 
. شودمی

است؟ غلط ـ کدام گزینه در ارتباط با بیدینگ 29
) ،ستون چپ55صفحه (

. شودمیبیدینگ فقط در فک باال انجام ) الف
بیدینگ در کست اصلی قبـل از دو بلیکیـت کـردن    ) ب

. شودانجام می
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بیدینگ حدود اتصال دهنده اصلی را به غیر از ناحیه ) ج
. کندها مشخص میروگا در همه قسمت

شکل، به یک شیار مختصري گرد شـده  Vیک شیار ) د
.ترجیح دارد

�د گزینه : پاسخ
و با کـارور کلوئیـد   است 0/5mmعمق شیار بیدینگ :نکته

Vشود و یک شیار مختصري گـرد شـده بـر شـیار     ایجاد می
.شودشکل ترجیح داده می

ـ کدام گزینه در ارتباط بـا شـکل و موقعیـت    30
، 57صفحه (باشد؟ اتصال دهنده فرعی صحیح می

) ستون چپ
ي فرعی به هیچ وجه بر روي سـطوح  اتصال دهنده) الف

. گیردمحدب قرار نمی
ي فرعی به صورت مورب از لثه عبـور  ل دهندهاتصا) ب

. کندمی
درجه از 90ي کمتر از ي فرعی با زاویهاتصال دهنده) ج

. شودي اصلی جدا میاتصال دهنده
ي فرعـی در سـطح   ترین قسمت اتصال دهندهضخیم) د

. گیردلینگوال قرار می

�د گزینه : پاسخ
Pدندان پایـه  ي فرعی که با سطح آگزیال یک اتصال دهنده

بـه  . یابد، نبایستی بر روي سطوح محدب قرار گیـرد تماس می
اما یک نوع از اتصـال  . جاي آن بایستی در امبراژور قرار گیرد

ي فرعی معمول دنچر پارسیل متحرك ارائه شـده کـه   دهنده
باشد، بـه ایـن صـورت کـه     ي از آن ویژه فک باال میاستفاده

ینگوال دندان پایه قرار ي فرعی در مرکز سطح لاتصال دهنده
.گیردمی

ي اصلی جدا شود تا عبـور  به صورت عمودي از اتصال دهنده
از لثه به صورت مستقیم و با کمترین پوشش ممکـن صـورت   

در سطح لینگوال بایسـتی ضـخیم بـوده و بـه سـمت      . پذیرد
. ها تیپر گرددي تماس دندانناحیه

ز ـ کدام گزینه مزیت قرار دادن نـوع خاصـی ا  31
باشد و ي فرعی که ویژه فک باال میاتصال دهنده

گیرد را بیان در مرکز سطح لینگوال دندان قرار می
)چپ، ستون 57صفحه (کند؟ می
مشخص کردن مسیر نشت و برخاست ) الف
افزایش ثبات ) ب
کاهش پوشانندگی لثه ) ج
همه موارد ) د

�د گزینه : پاسخ

فرعی کـه  ي ـ گسترش دیستالی اتصال دهنده32
گیرد در فک باال و پایین زیر بیس آکریلی قرار می

، 59صـفحه  (باشـد؟  به ترتیب به چه شـکل مـی  
) ستون چپ

کل ریج تا شیار تریگوماگزیالري ـ کل ریج تا رترو  ) الف
مولر پد 

ــج تــا شــیار تریگومــاگزیالري ـ    ) ب ریــج3/2کــل ری
دندانی بی

نی دندابیریج3/2دندانی ـ بیریج3/2) ج
دندانی بیدندانی ـ کل ریجبیریج3/2) د

�ب گزینه : پاسخ

ـــ انــدازه پروگزیمــال پلیــت از لحــاظ بــاکو 33
باشـد؟  لینگوالی و اکلزوژینژیوالی به چه شکل می

)5ـ 34شکل (
طول تاج فاصله دو کاسپ، ) الف
طول تاجفاصله دو کاسپ، ) ب
طول تاج فاصله دو کاسپ،) ج
طول تاجفاصله دو کاسپ،) د

�الف گزینه : پاسخ
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ـ نقش اتصال دهنده فر عی نردبانی و اسـتاپ  34
)، ستون چپ60صفحه (نسجی به ترتیب چیست؟ 

ثبات و ممانعـت از تغییـر شـکل فـریم ورك طـی      ) الف
ثبات و ممانعت از تغییـر شـکل فـریم    -پخت رزین

ورك طی پخت رزین 
انعت از تغییر شکل بیس دنچر طی پخت ثبات و مم) ب

رزین ـ ثبات و ممانعت از تغییـر شـکل فـریم ورك     
طی پخت رزین 

ثبات و ممانعت از تغییر شکل بیس دنچر طی پخت ) ج
ثبات و ممانعت از تغییر شـکل بـیس دنچـر    -رزین 

طی پخت رزین 
ثبات و ممانعت از تغییر شکل فریم ورك طی پخـت  ) د

ت از تغییر شـکل بـیس دنچـر    رزین ـ ثبات و ممانع 
طی پخت رزین 

�ب گزینه : پاسخ

ـ پس از انجام قـالبگیري تصـحیحی اسـتاپ    35
نسجی فریم ورك از کست تصحیح شده، فاصـله  

)5ـ39، شکل 61صفحه (گرفته، راه حل چیست؟ 
انجام دوباره قالبگیري تصحیحی ) الف
ساخت دوباره فریم ورك ) ب
پخت بیس دنچر ) ج
اضافه کردن رزین اتوپلیمریزه به استاپ نسجی ) د

�دگزینه : پاسخ

ـ پس از انجام قـالبگیري تصـحیحی اسـتاپ    36
نسجی از کست تصحیح شده، فاصله گرفت، علت 

)5ـ 39، شکل 61صفحه (چیست؟ 
. قالبگیري اولیه اشتباه انجام شده بود) الف
. قالبگیري تصحیحی اشتباه انجام شده است) ب
.یم ورك مشکل داردفر) ج
قالبگیري اولیه ریج را در حالت آناتومیک و قالبگیري ) د

تصحیحی ریج را در فرم فانکشنال ثبت کرده 

�د گزینه : پاسخ

بر روي کست Finishing index tissue stopـ 37
شـکل  (شـود؟  اي موم گذاري مـی و در چه مرحله

)5ـ 40
فریم ورك Wax upکست اصلی ـ ) الف
اصلی ـ انجام ریلیف و بالك اوت کست) ب
فریم ورك Wax upکست رفرکتوري ـ ) ج
کست رفرکتوري ـ انجام ریلیف و بالك اوت ) د

�ج گزینه : پاسخ

هاي پوشیده شده توسـط  ـ دلیل واکنش بافت38
صـفحه  (دنچر پارسیل به پوشش فلزي چیسـت؟  

) ، ستون چپ62
بهداشت ناکافی ) الف
استفاده مداوم ) ب
فشارهاي ایجاد شده در اثر فقدان ساپورت ) ج
همه موارد ) د

�د گزینه : پاسخ

ي اتصـال، اتصـال دهنـده   (ـ محل خط خاتمه 39
در پاالتـال چنـد   ) ي فرعیاصلی به اتصال دهنده

تر از خط فرضی و اصـل سـطوح   متر مدیالیمیلی
هاي خلفـی از دسـت رفتـه قـرار     لینگوال دندان

)5ـ42، شکل62صفحه (گیرد؟ می
mm 2) بmm 1) الف

mm 3) دmm 0.5) ج

�ب گزینه : پاسخ

هاي قدامی مانع ـ تیلت شدید لینگوالی دندان40
؟ بجـز شـود،  ه هاي زیـر مـی  تجویز اتصال دهند

) ، ستون راست و چپ64صفحه (
سینگلوم بار ) ببا زیرزبانی ) الف

لبیال بار ) دلینگوال بار ) ج

�د گزینه : پاسخ
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هاي زیر در دو انتهاي خود اتصال دهندهـ همه41
،سـتون  64صـفحه  : (بجـز باشند، داراي رست می

) راست و چپ
بار ممتد ) الف
لینگوال بار به همراه بار ممتد ) ب
لینگوال بار ) ج
لینگوال پلیت ) د

�ج گزینه : پاسخ

هاي اصلی فک باال ـ در ارتباط با اتصال دهنده42
، ستون 65صفحه (ست؟ اغلطو پایین کدام گزینه 

) راست و چپ
نیاز به ریلیف و بـالك اوت کسـت اصـلی در فـک     ) الف

. باشدتر از فک باال میپایین بیش
ي اصلی از مارژین آزاد لثه فاصله بوردر اتصال دهند) ب

. باشدتر از فک پایین میدر فک باال بیش
ي اصـلی بـه صـورت    ضروري است که اتصال دهنده) ج

. ي میانی عبور کندرافهمورب از 
اگر در اثر از دست رفتن پاپی بین دندانی دیاستم در ) د

ها ایجاد شده باشد، بهتر است ناحیه ژینژیوال دندان
از لینگوال بار به همـراه بـار ممتـد در فـک پـایین      

. استفاده شود

�ج گزینه : پاسخ

هاي اصلی زیر داراي مقطع ـ همه اتصال دهنده43
)64و 65صفحه (: بجزنیمه گالبی هستند، 

بار زیر زبانی ) بلینگوال بار ) الف
سینگلوم بار ) دلبیال بار ) ج

�د گزینه : پاسخ

هاي اصلی فک باال ـ در ارتباط با اتصال دهنده44
، سـتون  66صـفحه  (کدام گزینه صـحیح اسـت؟   

)راست و چپ
ي پاالتال پلیت، در اتصال دهندهمحل بوردر خلفی ) الف

. باشداتصال کام نرم ثابت و متحرك میمحل

ي فک باال، نوار تکی کام ترین اتصال دهندنامطلوب) ب
. است

شکل، باید تمام نـواحی  Uي اصلی در اتصال دهنده) ج
هـاي اکلـوزالی اصـلی قـرار     تر از رسـت را که قدامی

یم سـاپورت  گیرند، توسط نگه دارنده غیر مسـتق می
. کرد

در صورت وجود توروس پایه دار نیاز است، از پوشش ) د
. کامل کامی استفاده کنیم

�ج گزینه : پاسخ

مورد تجویز و عیب اصلی سینگلوم بـار بـه   ـ 45
)94دستیاري (ترتیب چیست؟ 

روگزیمال ـ گیر پنیاز به بلوك اوت زیاد نواحی اینتر) الف
غذایی 

ــوك ) ب ــه بل ــاز ب ــادنی ــواحی اینتراوت زی روگزیمــال پن
استحکام ناکافی 

هاي قدامی ـ گیر غذایی تمایل لینگوال شدید دندان) ج
هـاي قـدامی اسـتحکام    تمایل لینگوال شدید دنـدان ) د

ناکافی 

�گزینه ب : پاسخ
مورد تجویز دیگر آن وقتی است که بین دندان قدامی دیاستم 

دهنده اصلی معمـوًال گیـر   همچنین این نوع اتصال. وجود دارد
. تر استدهندهکند و براي بیمار آزارغذایی ایجاد می

لوالیی labial barترین علت عدم تجویز مهمـ 46
) 95دستیاري (کدام مورد است؟ 

سج نرم کانتور نامناسب ن) الف
عمق کم وستیبول لیبیال ) ب
بهداشت ضعیف ) ج
هاي کلیدي فقدان دندان) د

�گزینه ج: پاسخ
، Swing lockلوالیی یا labial barموارد دیگر عدم تجویز 

. عمق کم وستیبول باکال یا لبیال و اتصال باالي فرنوم است
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براي ) guiding plans(طراحی سطوح راهنما ـ 47
باید در جهت عمودي IIIل کالس ارسیپیک دنچر 

. باشـند ...... و در جهت افقی به سمت باکـال  ....... 
) 95دستیاري (

واگرا ـ موازي ) بموازي ـ واگرا ) الف
واگرا ـ واگرا ) دموازي ـ موازي ) ج

�الف گزینه : پاسخ

Saddleنسـجی در  پهدف از تعبـین اسـتا  ـ 48

کتـاب  ارسیل کـروم کبالـت انتهـاي آزاد   پروتز پ
)97دستیاري (است؟ 

دهنده فرعی افزایش سختی اتصال) الف
افزایش استحکام اتاصل بیس رزینی و فریم فلزي ) ب
هنگام بخت آکریل جایی فریمجلوگیري از جابه) ج
ایجاد محل ختم مشخص براي بیس رزینی ) د

�ج گزینه : پاسخ
اسـتاب  این استاب باید سطوح لینگوالی و باکال ریج را جهت 

گیـرد تـا از   وشاند و معموًال در دیستال موم ریلیف قـرار مـی  پب
. خت  جلوگیري کندپهنگام جایی فریمدیستورشن و جابه

کدام گزینه ابعاد صـحیح صـفحه راهنمـاي    ـ 49
) 97دستیاري (کند؟ روگزیمالی را بیان میپ

عرض آن به اندازه نصف عرض باکولینگوالی دندان ) الف
. باشدمی

پعرض آن به اندازه یک سم فاصله بین نوك کاسـ )ب
. باشدباکال و لینگوال می

ارتفــاع آن بــه انــدازه دو ســوم طــول تــاج دنــدان از ) ج
. باشدمارژینال ریج می

ارتفاع آن به انـدازه یـک سـوم طـول تـاج دنـدان از       ) د
. باشدمارژینال ریج می

�گزینه : پاسخ
هـاي  پس کاسـ لیت یـک دوم فاصـله رأ  پروگزیمال پعرض 

باکال و لینگوال و ارتفاع آن از مارژینال ریج تا دو سوم طـول  
. یابد و بیشتر حجم آن باید در لینگوال قرار گیردتاج امتداد می

anterior-posteriorدهنـده اصـلی   اتصـال ـ 50

palatal strap بیشــتر در کــدام کــالس از انــواع
)98دستیاري (گردد؟ دندانی تجویز میبی
II, III) بI, III) الف

II, IV) دI, IV) ج

�) 2011کراکنمک(د گزینه : پاسخ
تواند مشروط به خـوب بـودن   دهنده اصلی میاین نوع اتصال

هم به اکر رود ولی بهتـر اسـت   CLIایه درموارد پهاي دندان
. به کار رودPalntal Plateهمان CLIدر موارد 

رست و جایگاه رست : 6فصل 

هـا بـه   بنـدي پارسـیل رسـت   م کالسـ در کدا1
هاي پروتز ثابت عمـل  اي مشابه با نگهدارندهشیوه

)، ستون راست70صفحه (کنند؟ می
II) بI) الف

IV) دIII) ج

�ج گزینه : پاسخ

است؟ غلطـ در ارتباط با نقش رست کدام گزینه 2
) ،ستون راست و چپ70صفحه (

بدسـت  یکی از وظایف رست حفظ روابط اکلـوزالی ) الف
ــرم    ــه بافــت ن ــق ممانعــت از تجــاوز ب آمــده از طری

. باشدمی
در یک پروتز پارسیل متکی به دندان و بافت هر چه ) ب

ت  از دندان پایه دورتر می شویم، دنچر بیشتر به حاـل
. شودساپورت دندانی تبدیل می

هـاي مهـم رسـت، سـخت بـودن آن      یکی از ویژگـی ) ج
. باشدمی

شوند، ه توسط دندان تحمل میموثرترین نیروهایی ک) د
باشند که نیروهاي در راستاي محور طولی دندان می

. رست این وظیفه را برعهده دارد

�بگزینه : پاسخ


