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 ؟تری داشتندتغییرات یکنواخت سالگی 18-50از سن  هااکلوژنل ما زا یککدام NHANES III مطالعهطبق  -1

 الف( اورجت زیاد 

 ب( اپن بایت 

 ج( کراس بایت خلفی 

 د( کرودینگ دندانی 

 مه پارسهدرسنا 17. صفحه گزینه ب صحیح است

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-Relocation :راموس مندیبل در طی رشد ، مثال مشخصی است برای عبارت 

 Modellingالف( 

 Remodelingب( 

 Displacementج( 

 Interstitial growhد( 

 مه پارسهدرسنا 33 صفحه گزینه الف صحیح است.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ندبیل به ترتیب مشابه چه دندان هایی است؟ مو لترال  رویشی دندان های مولر اول ماگزیالسن  -3

 لترال ماگزیال -الف( مولر اول پایین

 مولر اول مندیبل -سانترال ماگزیالب( 

 سانترال ماگزیال –ج( سانترال مندیبل 

 سانترال مندیبل –د( سانترال ماگزیال 

 آموزشی پارسهفیلم  صحیح است. جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساله متوجه رویش دندان پرمولر اول مندیبل در سمت راست شدیم.  10هانی کودکی خل ددا با توجه به معاینات -4

 یوگرافی برای او الزامی است؟اگر تا ......... دندان سمت مقابل رویش نیابد تهیه راد

 الف( سه ماه 

 ب( شش ماه

 ج( نه ماه

 د( یک سال 

 مه پارسهدرسنا 52 صفحه صحیح است. بگزینه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟کدامیک از موارد زیر صحیح استدچار است، وستوزیس ئدر بیماری که به شایع ترین سندرم سی -5

 .هستند حقیقی چشماغلب دچار پروتروژن  سندرومافراد مبتال به این ( لفا

 د.اتفاق می افت 2در کروموزوم  موتاسیونبه علت اختالل  سندروماین  ب(

 یابد. گسترش می نیز موورهای خلف کرانیچاغلب به سووستوزیس ئسی ج(

 .راد مبتال شدت بیماری کاهش پیدا میکندفش سن اا افزایباغلب د( 

 مه پارسهدرسنا 87و  76 صفحه صحیح است. جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر متفاوت از بقیه است؟زیاز عوامل  اثر تراتوژنیک کدامیک -6

 دیالنتین( الف

 ایدلیدوماب( ت

 سیگار ج( 

 د( آسپیرین

 مه پارسهدرسنا 82و  71 صفحه صحیح است. بگزینه 



 

 

4 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  در چه حالتی ایجاد می شود؟ double chinنمای  -7

 ماتیسعضله پال الف( کشش

 ان زب ابین افتادگیپ ب(

 ندبیلم مسروگناتیپ ج(

 شیب پلن مندیبلافزایش د( 
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 مه پارسهدرسنا 105 صفحه صحیح است. بگزینه  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟نمی باشدزیر با مال اکلوژن ذکر شده مرتبط  حروفمشکل در تلفظ کدامیک از  -8

 ن بابتپدر ا CH( الف

 پایین ثنایای نظمیدر بی  D ب(

 IIIدر کالس  Fج( 

 دیاستم بزرگدر  Zد( 

 مه پارسهدرسنا 97 صفحه صحیح است. بگزینه 
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 جهت رفع کراودینگ کدام دندان مشابه با پرمولر اول فضا ایجاد میکنند؟ -9

 الف( سانترال 

 ب( پرمولردوم 

 ج( کانین

 د( مولر دوم 

 مه پارسهدرسنا 146 صفحه گزینه الف صحیح است.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بر حرکت ارتودنتیک دندانها دارند؟ هاکدامیک از داروهای زیر اثری مشابه بین فسفونات -10

 روکینالف( کل

 ب( ایبوپروفن

 ج( متیل گزانتین 

 د( داکسی سایکلین 

 مه پارسهدرسنا 174 صفحه صحیح است. دگزینه 
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 ؟بیشترین و کمترین مقدار نیروی مورد نیاز، به ترتیب، برای چه نوع از حرکتهای دندانی است -11

 intrusion, translation( الف

 rotation , control tippingب( 

 tipping , bodilyج( 

 extrusion , root uprightingد( 

 مه پارسهدرسنا 171 صفحه گزینه الف صحیح است.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در وایرهای ارتودنسی مطابقت دارد؟ Resilienceکدام گزینه زیر با  -12

 .باشد و فنریت می Strengthالف( ترکیبی از 

 محاسبه میشود.  Yield strength( تا نقطه ب

  .( بیانگر میزان تغییر شکل دائمی قبل از شکست استج

  .محاسبه می گردد Deflection - Force د( در منحنی 

 مه پارسهدرسنا 185 صفحه گزینه الف صحیح است.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .گفته می شود............. گشت یک سیم به حالت قبلی خود بعد از ایجاد تغییر شکل دائمی به مقدار بر -13

 Springbackالف( 

 Rangeب( 

 Proportional limiteج( 

 Yield Pointد( 

 مه پارسهدرسنا 185 صفحه گزینه الف صحیح است.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اصالح کراس بایت قدامی تک دندان در دوره دندانی مختلط با استفاده از پالک متحرک، کدامیک از موارد  -14

 الزم است؟ همواره زیر

 الف( وجود فنر کانتی لور در بالک فک باال 

  یزور پایینب( استفاده همزمان از پالک متحرک فک پایین جهت عقب بردن انس

 لیت قدامی جهت جلوگیری از تداخل اکلوزالیپ ج( بایت

 یر پالکگ در پالک باال برای افزایش چآر د( لیبیال

 مه پارسهدرسنا 204 صفحه گزینه الف صحیح است.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحیح می باشد؟ Autotransplantationکدامیک از موارد زیر در مورد  -15

 .سوم ریشه دندان تکمیل شده باشد انجام میشود  دوم تا دو کیکه  الف( زمانی

 ماه پس از اتوترنسپلنت کردن، می توان به دندان نیروی ارتودنسی وارد کرد. 2 ب(

 .باشدرال باال با پره مولر اول میتل بیشترین اتوترنسپلنت کردن جهت جایگزینیج( 

 .وسط می باشدتنوترنسپلنت کردن ما success rateو  prognosisد( 

 مه پارسهدرسنا 231و  230 صفحه صحیح است. جگزینه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در درمان بیمار کالس سه ناچیزتر از بقیه است؟  FR - IIIکدامیک از اثرات دستگاه  -16

 الف( پروترکشن ماگزیال

 ب( ممانعت از رویش مولرهای پایین 

 ش مولرهای باال یج( اجازه به رو

 د( کاهش شیب پلن اکلوزال

 مه پارسهدرسنا 244 صفحه گزینه الف صحیح است.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آهسته، کدام گزینه تغییرات نزولی  یابه روش سریع   palatal expansion طی هفته دوم تا دهم پس از درمان  -17

 نشان میدهد؟

 الف( میزان اکسپنشن دنتال در اکسپنشن سریع 

 ب( میزان اکسپنشن اسکتال در اکسپنشن سریع

 ج( میزان اکسپنشن دنتال در اکسپنشن آهسته

 در اکسپنشن آهستهد( میزان اکسپنشن اسکتال 

 مه پارسهدرسنا 239 صفحه صحیح است. بگزینه 

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را به درستی معرفی می کند؟ mooreکدام مورد ریتینر طرح  -18

 الف( در فک باال و پایین بجای ریتینر هاولی قابل استفاده است.

 اکریل پوشیده شده است.  باب( برای ریتنشن بهتر، لیبیال آرچ 

 ج( در موارد کشیدن دندان، کارایی الزم را ندارد. 

 مپوننت اصلی گیر ان است. د( کالسپ آدامز، کا

 مه پارسهدرسنا 275 صفحه صحیح است. بگزینه 



 

 

12 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کدامیک از دستگاههای فانکشنال زیر در ارتودنسی امروز به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند؟ -19

  Borne Appliances -  Tissueالف( 

  Borne Appliances -  Passive Toothب( 

 Borne Appliances -  Active Toothج( 

  Appliances   Hybridد( 

 مه پارسهدرسنا 192 صفحه صحیح است. جگزینه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میلی متر حداقل میزان نمایان شدن قابل قبول این دندانها در حین لبخند  10ا طول دندانهای سانترال در فردی ب -20

 چند میلی متر است؟

 5الف( 

 4ب( 

 6ج( 

 9د( 

 مه پارسهدرسنا 108 صفحه صحیح است. جگزینه 

 

 
 

 

 

 

 «بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیردسواالت  پاسخنامهمالک اصلی به ذکر است الزم »


