 -1در ارتباط با سیستم عضالنی ناحیه ی  TMJکدامیک از موارد زیر می تواند  CNS-inducedنباشد؟
أ) myopasm
ب) myositis
ج) fibromyalgia
د) local muscle sorness

 -2در کدامیک از بیماری های زیر هر دو عالمت  functional disordersبطور همزمان و سریع اتفاق
می افتد؟

أ) myospasm
ب) myofascial pain
ج) myositis
د) fibrositis
 -3کدام بیماری زیر دراثر ادامه یافتن  local muscle sornessو myofascial painایجاد می شود؟
أ) myospasm
ب) myositis
ج) myofascial pain
د) fibromyalgia
 -4کدامیک از اختالالت ساختمانی ایجاد شده در سطوح مفصلی معموال پاتولوژیک نمی باشد؟
أ) adherence and adhesion
ب) hypomobility
ج) open lock
د) deviation in formسطوح
 -5کدامیک از موارد زیر بعنوان یک درمان قطعی  TMDدر نظر گرفته نمی شود؟

أ) occlusal factors therapy
ب) emotional stress therapy
ج) Physical therapy
د) ortho surgery

 -6میزان  Taperingدندان در حالت ایده آل برای تراش چه مقدار می باشد؟
أ)

6درجه

ب) 8درجه
ج)

10درجه

د)

12درجه

 -7هرچه قطر دندان بعد از تراش بیشتر باشد با ثابت بودن بقیه ابعاد و شرایط دندان میزان
Resistance................می یابد و میزان Retention...............پیدا می کند
أ)

کمتر -بیشتر

ب) کمتر –کمتر
ج) بیشتر  -کمتر
د) بیشتر -بیشتر
 -8کدام یک از موارد زیر از معایب تراش  Knife edgeنمی باشد؟
أ)

Structural durabilityکمتر

ب) Overcontouringبیشتر
ج)

Inflammationبیشتر در لثه

د)

Taperingبیشتر

 -9بیماری مراجعه کرده که نیاز به  Crownدندان مولر اول پایین دارد.بعد از معاینه و تهیه قالب و کست
مطالعه متوجه شدیم که این دندان  18درجه تیلت لینگوالی دارد.کدام یک از Finishing lineهای زیر
برای این بیمار مناسب تر است؟
أ) Chisel
ب) Knife edge
ج) Chamfer
د) Radial shoulder
 -10کدامیک از موارد زیر در مورد تعریف retentionصحیح می باشد؟
أparallel to the path of withdrawl .
بoblique to the path of withdrawl .
جapical to the path of withdrawl .
د .همه موارد
 -11مهم ترین عامل در تامین  retentionکدام است؟
أ)

سمان

ب) ضخامت دیواره ها
ج) دو دیواره موازی هم
د) ایجادgroove
 - 12در یک تراش  full metalدندان  6باال از دید باکالی چند پالن وجود دارد؟
أ)

2

ب) 3
ج) 4
د) 5

 -13دلیل اصلی از دست رفتن  retentionدر اثر  over taperingچیست؟
أ)

افزایش مسیر های نشست و برخاست

ب) کاهش سطح تماس
ج) افزایش ضخامت سمان
د) افزایش احتمال  seatingروکش
 -14با یکسان بودن تمامی فاکتور ها ،با افزایش شعاع چرخش روکش گیر و ثبات چه تغییری می کند؟
أ)

کم-زیاد

ب) زیاد  -کم
ج) زیاد -زیاد
د) کم – کم
 -15کدامیک از جمالت زیر در مورد ثبت رابطه مرکزی صحیح است؟
أ)

وقتی کندیلها در خلفیترین موقعیت خود قرار میگیرند باید ثبت شود.

ب) وقتی خلفیترین دندانها در تماس هستند باید ثبت شود.

ج) وقتی کندیلها در قدامیترین موقعیت خود قرار دارند باید ثبت شود.
د) وقتی قدامیترین دندانها تماس دارند باید ثبت شود.
 -16وجود کدام حالت در اکلوژن بیمار نیازمند تصحیح است؟
أ)

تفاوت بین  CRوMIC

ب) تماس دندانهای خلفی در حرکت پیش گرایی
ج) عدم تماس دندانهای خلفی در سمت کارگر
د) عدم تماس دندانهای خلفی در سمت غیر کارگر
 -17لمس کدام عضله سخت تر است؟
أ)

ماستر

ب) تریگویید خارجی
ج) تریگویید داخلی
د) تمپورال
-18میزان اورجت و اوربایت دندانها چه تاثیری بر پروگنوز دندانها دارد؟
أ)

با افزایش اوربایت پروگنوز درمان دندانهای خلفی بدتر می شود.

ب) با افزایش اورجت پروگنوز درمان دندانهای قدامی بدتر می شود.
ج) با افزایش اوربایت پروگنوز درمان دندانهای قدامی بدتر می شود.

د) با افزایش اورجت پروگنوز درمان دندانهای خلفی بهتر می شود.

 -19حرکت بنت درکدام سمت انجام می شود و زاویه بنت درکدام سمت ثبت می گردد ؟( به ترتیب ازراست به چپ)
أ)

کارگر  ،کارگر

ب) غیرکارگر  ،غیر کارگر
ج) کارگر  ،غیرکارگر
د) غیرکارگر  ،کارگر
-20بنابه نظر داوسون در Centric Relationموقعیت کندیل چگونه است ؟
أ)

قدامی ترین  ،فوقانی ترین

ب) فوقانی ترین  ،میانی ترین
ج) میانی ترین  ،خلفی ترین
د) تحتانی ترین  ،قدامی ترین
-21دریک اکلوژن نرمال درحرکت پیشگرایی  ...................باعث جدایی  ....................می شود.
أ)

دندانهای خلفی  ،دندانهای قدامی

ب) دندانهای قدامی  ،دندانهای خلفی
ج) دندانهای کانین  ،دندانهای خلفی
د) دندانهای خلفی  ،دندانهای کانین
 -22درباره )  Centric Relation ( CRو )  Maximum Inter Cuspation ( MICکدام گزینه
درست است ؟
أ)

دراکثر افراد  CRبر  MICمنطبق نیست

ب) موقعیت  CRقدامی تر از  MICاست
ج) درهمه درمانهای پروتزی باید این دوموقعیت منطبق گردند
د)

MICیک موقعیت تشخیصی است

 -23از میان فاکتورهای اکلوژنی زیر دریک اکلوژن نرمال کدام فاکتور غالب تر از سایر فاکتورها می باشد ؟
أ) Anterior guidance
ب) Condylar guidance
ج) Occlusal plane
د) Cusp inclinations
 -24در بیمار  Full Mouth Reconstructionکه همه دندانهای موجود بیمار روکش می شود  ،رستوریشن
های نهایی در چه موقعیت اکلوژنی تنظیم می شوند ؟
أ) Centric relation
ب) Habitual occlusion
ج) Maximum Inter cuspation
د) Centric occlusion

