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 باشد؟کدام خصوصیت فیزیکی آلیاژ کروم ـ کبالت باالتر از آلیاژ طالی مورد استفاده در فریم ورک پروتز پارسیل می -1
 Yield Strengthالف( 

 Modulus of Elasticityب( 

 Flexibilityج( 

 Densityد( 

 درسنامه پارسه 79گزینه ب صحیح است. صفحه 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ترین عامل نشان دهنده نیاز پروتز پارسیل انتهای آزاد به ریالین چیست؟اصلی -2

 الف( کم شدن گیر پروتز

 غذایی در زیر بیس دنچرب( جمع شدن مواد 

 حول محور فول کرومج( چرخش 

 د( عدم وجود تماس اکلوزالی

 درسنامه پارسه 106صحیح است. صفحه  جگزینه 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جهت قالبگیری اصلی استفاده نمود؟ تواننمیاتر، از کدام ماده پس از بردر مولد با پلی  -3

 اترب( پلی    الف( پلی سولفاید

 د( سیلیکون افزایشی   سیلیکون تراکمیج( 

 درسنامه پارسه 89صحیح است. صفحه  دگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مناطقی که غالباً، در نشست کالسژ پروتز پارسیل، تداخل دارند کدامند؟ -4

 الف( الین انگل دیستال مولرها ـ الین انگل مزیال پرمولرها

 انگل دیستال پرمولرها ـ الین انگل مزیال مولرهاب( الین 

 ج( الین انگل مزیال پرمولرها ـ الین انگل مزیال مولرها

 د( الین انگل دیستال مولرهاـ الین انگل دیستال پرمولرها

 درسنامه پارسه 71گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- Failure ای وتز پارسیل شامل شکست رست اکلوزالی و از دست رفتن دندان پایه به ترتیب از راست به چپ چه پروسههای پر

 گردد؟جهت اصالح پیشنهاد می
 الف( ساخت پروتز جدید ـ ساخت پروتز جدید

 ب( لحیم یک رست جدید ـ ساخت پروتز جدید

 ج( ساخت پروتز جدید ـ طراحی مجموعه کالسپ جدید

 ت جدید ـ طراحی مجموعه کالسپ جدیدد( لحیم یک رس

 درسنامه پارسه 108صحیح است. صفحه  دگزینه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 های زیر است؟مربوط به کدامیک از کالسپ  Dual Retentionمکانیسم  -6

  Back action claspالف( 

  Embrasure claspب( 

 Halfـ andـ  half Claspج( 

 Reverse action claspد( 

 درسنامه پارسه 52صحیح است. صفحه  جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اندازه جایگاه رست روی کروان و اینله نسبت به مینای دندان سالم چه تفاوتی دارد؟ -7
 تر است.الف( بزرگتر و عمیق

 تر است.ب( کوچکتر و عمیق

 تر است.میقج( کوچکتر و ع

 تر استد( کوچکتر و عمیق

 درسنامه پارسه 39صحیح است. صفحه  الفگزینه 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های پایین را دارد در کدام کالس باشد و تمام دنداندر فک باال می 654468های ندانبیمار پروتز پارسیل که دارای د -8

 گیرد؟میبندی کندی قرار طبقه
 CL IV Mod IIIالف( 

 CL I Mod IIب( 

  CL II Mod IIIج( 

 CL III Mod IIد( 

 درسنامه پارسه 2فصل صحیح است.  جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زدگی کدام ناحیه، ناشی از تغییرات پخت در دنچر فک باال است؟-9

 الف( راس ریج آلوئول

 هافرنومب( اطراف 

 ی سیل کامی خلفیج( ناحیه

 هاد( سطوح طرفی توبروزینه

 درسنامه پارسه 139صحیح است. صفحه  دگزینه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ال بیس دنچر است؟ی ایدههای مورد نیاز مادهکدام گزینه از ویژگی -10

 ی باالالف( دانسیته

 ب( ضریب االستیسیتی پایین

 رادیو لوستسی 

 د( رسانایی حرارتی

 گزینه ب صحیح است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ی اوردنچر استفاده کرد؟از دندان به عنوان پایه تواننمیدر کدام مورد زیر -11
 الف( وجود لثه چسینده باریک در اطراف دندان

 ب( وجود لقی درجه یک

 قابل توجهج( وجود تحلیل عمودی 

 د( وجود تحلیل افقی

 درسنامه پارسه 56صحیح است. صفحه  جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها هستند؟گوشه دهان و دو سوم رترومولرپد بترتیب هم سطح کدام دندان -12

 الف( نوک کانین پایین ـ مولر اول پایین

 ب( نوک کانین پایین ـ مولر دوم پایین

 ج( پرمولر اول پایین ـ مولر اول پایین

 د( پرمولر اول پایین ـ مولر دوم پایین

 درسنامه پارسه 108صحیح است. صفحه  جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 در مرحله امتحان دنچر چیست؟  gagingعلت  -13
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 PPSالف( کوتاه بودن 

 ب( ارتفاع عمودی زیاد

 زیاد بیسج( ضخامت 

 د( بلندی فلنج دیستو باکال

 گزینه ب صحیح است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برای تخمین فضل در فوسای رتومایلوهایویید، بیمار باید کدامیک از حرکات زیر را انجام دهد؟ -14

 الف( خیس کردن لب باال با نوک زبان

 ب( فشار دادن نو ک زبان به قدام کام

 ( قرار دادن نوک زبان در سالکوس باکال سمت مقابلج

 د( بستن فک پایین در برابر فشار دست کلینیسین

 درسنامه پارسه 99صحیح است. صفحه  جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولین قدم برای اتصال فیس بو به آرتیکوالتور کدام است؟ا-15

 های کندیلیتوبچهالف( تنظیم فاصله 

 ب( تنظیم شیب کندپلی

 های کندیلی در سنتریکج( قفل کردن توبچه

 فیس بو به ارتیکوالتور  Enr Rodد( اتصال 

 درسنامه پارسه 111صحیح است. صفحه  جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دهد؟کدام گزینه عیب اکلوژن لینگوالیزه را نشان می -16

 الف( پره مولرهای باال زیبایی کمتری دارند.

 ب( ایجاد اکلوژن باالنس دشوار است.

 ج( مقداری تراش سطوح  اکلوزالی الزم است.

 د( فاقد کارآیی مناسب برای جویدن است.

 درسنامه پارسه 124صحیح است. صفحه  جگزینه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها خارج شود کدام در جلسه امتحان دنچر باال  اگر پس از نوشیدن آب توسط بیمار در حین صحبت کردن، آب از بین لب -17

 کانتور و چگونه باید اصالح شود؟

 الف( اضافه کردن موم به ناحیه سطح پاالتال پره مولرها و کانین

 ب( برداشتن موم از ناحیه سطح پاالتال پره مولرها و کانین 

 اضافه کردن موم به ناحیه باکال پره مولرها و کانینج( 

 د( برداشتن موم از ناحیه باکال پره مولرها و کانین

 درسنامه پارسه 135صحیح است. صفحه  الفگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟یک از موارد زیر استای فلنج لینگوال نتیجه کداماز بین رفتن سیل لبه -18

 الف( ریج  مایلوهیوئید برجسته

 ب( افزایش ارتفاع عمودی

 Tongue trustج( 

 Retruded tongueد( 

 درسنامه پارسه 41صحیح است. صفحه  دگزینه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجه است؟ 30درجه، چند برابر رستوریشن با بول  15در موقع سمان کردن، عدم نشست رستوریشن با بول  -19

 الف( نصف

 برابر 2ب( 

 برابر 9/3ج( 

 برابر 4/1د( 

 درسنامه پارسه 57صحیح است. صفحه  بگزینه 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 افتد؟باال قرار گیرد چه اتفاقی می 357ریجید در مزیال پایه میانی در بریج در صورتی که اتچمنت نان  -20

 ریتینر خلفی وجود دارد. failureالف( احتمال لقی یا 

 ریتینر میانی وجود دارد. failureب( احتمال لقی یا 

 ریتینر قدامی وجود دارد. failureج( احتمال لقی یا 

 ی و میانی وجود دارد.ریتینر قدام failureد( احتمال لقی یا 

 درسنامه پارسه 41صفحه صحیح است.  جگزینه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 چیست؟ Jigیا  Anterior Programming Deviceهدف از ساخت  -21

 رستوریشن نهایی VDالف( تعیین 

 های خلفی موقع رکوردگیریب( تماس مناسب دندان

 Adaptive Are of Closureج( حفظ 

 Optimum Positionد( تثبیت موقعیت کندیل در 

 درسنامه پارسه 32-41گزینه د صحیح است. صفحه 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟نداردخاصیت ارتجاعی دیسک مفصلی بر کدام مورد تأثیری  -22

 هاالف( ارتفاع کاسپ

 هاب( محل کاسپ

 اکلوزالج( جهت شیارهای سطح 

 های غیر فانکشنالد( شیب خارجی کاسپ

 صحیح است.  د گزینه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟کاربرد نداردیک از موارد زیر لحیم کاری در کدام -23

 الف( باز بودن تماس پروگزیمالی در رستوریشن تمام فلزی

 گذاریب( اتصال پونتیک و ریتینر بعد از پرسلن

 نقص مارژین فریم فلزی ج(

 د( وجود حباب ریختگی در سطوح آگزیال فریم فلزی 

 درسنامه پارسه 164گزینه ج صحیح است. صفحه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 های موقت قابلیت پالیش کمتری دارد؟های مورد استفاده در ساخت رستوریشنیک از رزینکدام -24

 متاکریالتالف( پلی متیل 

 ب( پلی اتیل متاکریالت

 ج( پلی وینیل متاکریالت

 د( بیس آکریل کامپوزیت

 درسنامه پارسه 87صحیح است. صفحه د گزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یک از مواد زیر احتمال کمتری برای ایجاد حباب وجود دارد؟ریزی با کدامدر هنگام قالب -25

 ب( پلی اتر    سولفاید الف( پلی

 های افزایشید( سیلیکون    های تراکمیج( سیلیکون

 درسنامه پارسه 96گزینه ب صحیح است. صفحه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شود؟در کدام درمان قطع ریشه، برقراری رابطه کراس بایت توصیه می -26

 باالالف( قطع ریشه دیستوباکال مولر فک 

 های باکالی مولر فک باالب( قطع ریشه

 ج( قطع ریشه مزیالی مولر فک پایین

 د( قطع ریشه پاالتال مولر فک باال

 درسنامه پارسه 81گزینه ب صحیح است. صفحه 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مارجینال ریج معموالً غیرفانکشنال است؟  –فوسا و کاسپ  –ها در اکلوژن کاسپ های فک پایین، کدام کاسپدر دندان -27

 )به ترتیب از راست به چپ(

 دیستوباکال مولر اول –لف( دیستوباکال  مولر دوم ا

 دیستال مولر اول –ب( دیستال مولر دوم 

 دیستال مولر دوم –ج( دیستال مولر اول 

 دیستال مولر دوم –د( دیستال مولر دوم 

 صحیح است.  بگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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متر به ترتیب چه میلی 4حداقل فضای مزیودیستالی و باکولینگوالی استخوان مورد نیاز برای قرار دادن ایمپلنت با قطر  -28

 باشد؟ )از راست به چپ(میزان می

 مترهفت میلی –متر الف( شش میلی

 ترشش میلی –متر ب( شش میلی

 مترشش میلی –متر ج( هفت میلی

 مترهفت میلی –متر د( هفت میلی

 درسنامه پارسه 170صحیح است. صفحه  جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 های ماگزیال احتمال بروز پرفوریشن در حین خالی کردن کانال ریشه جهت ساخت پست بیشتر است؟یک از دنداندر کدام-29

 الف( پرمولرها

 ب( لترال و اولین پرمولر

 ج( سانترال و لترال

 د( لترال و دومین پرمولر

 درسنامه پارسه 73صفحه صحیح است.  الفگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 روش پیشنهادی جهت کنار زدن لثه در روش قالبگیری دیجیتال کدام است؟ -30

 خمیرهای کنار زننده لثهالف( استفاده از 

 ب( استفاده از الکتروسرجری

 گذاری دوگانهج( روش نخ

 د( استفاده از لیزر

 درسنامه پارسه 101صفحه  صحیح است.  جگزینه 
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 «گیردای است که بر روی سایت سازمان سنجش قرار میالزم به ذکر است مالک اصلی، پاسخنامه»


