
 

  1صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 

 اندودانتیکس 

 ناپذیر معموال به چه صورت است؟نمای رادیوگرافی دندان با پالپیت برگشت 1

 + المینا دورای دست نخورده PDLاتساع کم یا نرمال  الف 

 رادیولوسنسی متوسط + المینادورای دست نخورده ب 

 + از بین رفتگی یکپارچه المینا دوراPDL گشادی  ج 

 رادیولوسنسی کوچک + از بین رفتگی یکپارچه المینا دورا د 

  منبع:

 

 اندودانتیکس 

 گیرد؟های اندودانتیک تجویز داروی مترو نیدازول در چه هنگامی انجام میدر عفونت 2

 تجویز می شودسیلین ترجیحا همزمان با تجویز ترکیبات پنی الف 

 هوازی تشخیص داده شده تجویز می شودبه تنهایی در مواردی که عفونت بی ب 

 شودیک عفونت شدید تجویز می روز از شروع درمان در3یا  2سیلین  پس از گذشت به هنگام عدم تاثیر ترکیبات پنی ج 

 شودشروع درمان یک عفونت تجویز میساعت از  24سیلین  پس از گذشتبه هنگام عدم تاثیر ترکیبات پنی د 

  منبع:

 

 اندودانتیکس 

 بیوتیک ضمن درمان  اندودانتیک رژنریشن باعث تغییر رنگ دندان های قدامی می شود؟کدام آنتی 3

 مترونیدازول الف 

 ماینوسایکلین ب 

 سیپروفلوکساسین ج 

 تتراسایکلین د 

  منبع:

 

 اندودانتیکس 

 های پالپ و پریودونتال صحیح است؟زیر در ارتباط با بیماری کدامیک از جمالت 4

 نقایص ناشی از ضایعات پالپی معموال عریض و عمیق هستند. الف 

 پکس دندان هستند.ا نقایص مربوط به ضایعات پریودونتالی معموال عریض و عمیق و در حد ب 

 ضایعات پالپی پاکت باریک و کم عمق ایجاد می نمایند. ج 

 نمایند.ضایعات پریودونتالی پاکت عریض و کم عمق ایجاد می د 

  منبع:
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  2صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 اندودانتیکس 

 جهت شکستگی طولی دریک  دندان ترک خورده چگونه است؟ 5

 مزیودیستال الف 

 اکلوزوژنژیوال ب 

 فاسیولینگوال ج 

 اکلوزال د 

  منبع:

 

 اندودانتیکس 

 شوند؟حس میتر بیها مشکلکدام دنداندار، در پالپیت غیرقابل برگشت عالمت 6

 مولرهای ماگزیال الف 

 مولرهای مندیبول پره ب 

 قدامی ماگزیال ج 

 مولرهای مندیبول د 

  منبع:

 

 اندودانتیکس 

 دندان مولر اول باال  تابش اشعه بهتر است چگونه باشد؟ (MB2 )برای تشخیص و درمان کانال مزیوباکال دوم 7

 دیستالی الف 

 مزیالی ب 

 مستقیم و بدون زاویه ج 

 جهت تابش تأثیری ندارد د 

  منبع:

 

 اندودانتیکس 

 کننده باشد؟تواند در تشخیص جریان خون پالپ دندان کمککدام روش می 8

تست سرما الف 

 پالپ تست ب 

 پالس اکسیمتری ج 

 لیزر داپلر فلومتری د 

  منبع:
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  3صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 اندودانتیکس 

ها کند که طول کار را از دست ندهیم و از پک کردن دبریسازی کانال چه روشی کمک میضمن پاکسازی و آماده در 9

 در انتهای کانال جلوگیری کنیم؟

 کانال Taper افزایش الف 

 Apical Patencyگرفتن  ب 

 MAFکاهش سایز  ج 

 MACکاهش سایز  د 

  منبع:

 

 اندودانتیکس 

نمیکدامیک از سیلرها دارای خواص ضد میکروبی، چسبندگی و ایجاد سیل مناسب است و تحت تاثیر رطوبت قرار  10

 ؟گیرد

 سیلرهای با بیس اپوکسی رزین الف 

 سیلرهای با بیس زینک اکساید اژنل ب 

 سیلرهای با بیس کلسیم هیدروکساید ج 

 سیلر گراسمن د 

  منبع:

 

 اندودانتیکس 

 ماند، عبارتست از :آگهی در مواردی که فایل شکسته در داخل کانال باقی میپیشبهترین  11

 شکستگی وسیله در ابتدای مرحله پاکسازی کانال باشد الف 

 باشد 20شکستگی وسیله بعد استفاده از فایل شماره  ب 

 شکستگی وسیله در انتهای مرحله پاکسازی کانال باشد ج 

 ارتباطی با مرحله پاکسازی کانال ندارد ،شکستگی وسیلهپیش آگهی  د 

  منبع:
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  4صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 اندودانتیکس 

 در چه مواردی حالل گوتاپرکا برای درمان مجدد اندو منع تجویز دارد؟ 12

 های خلفیهای خمیده دنداندر کانال الف 

 در مواردی که کانال تا نوک اپکس پر شده است ب 

 تر پر شده استمیلیمتر کوتاه 3در مواردی که کانال  ج 

 های قدامیهای خمیده دنداندر کانال د 

  منبع:

 

 اندودانتیکس 

 دهی کانال از اپیکال به کرونال انجام می شود؟در کدام تکنیک، پاکسازی و شکل 13

 Step Down الف 

 Crown Down ب 

 Passive Step Back ج 

 Anti-Curvature د 

  منبع:

 

 اندودانتیکس 

 شود درد پس از درمان وجود خواهد داشت، عبارتست از:بینی میترین روش برای کنترل مواردی که پیشمناسب 14

 حسی طوالنی مدتتجویز بی الف 

 تجویز مسکن ب 

 تجویز مسکن و آرامبخش ج 

 بیوتیکتجویز مسکن و آنتی د 

  منبع:

 

 اندودانتیکس 

سوم اپیکالی شده است دندان لقیی و جابجیایی بیماری در اثر تروما دچار شکستگی در قسمت یکدندان سانترال  15

 ندارد. طرح درمان پیشنهادی عبارتست از:

 اسپلینت دندان به مدت یک هفته الف 

 درمان ریشه قسمت تاجی ب 

 عدم درمان + پیگیری و کنترل دندان ج 

 خارج کردن قسمت اپیکالی ریشه د 

  منبع:
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  5صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 اندودانتیکس 

مولر پیایین بیه سیمت دیسیتال های پرهچنانچه با تابش مزیالی تیوب رادیوگرافی ناحیه رادیولوسنت اطراف دندان 16

 ها باشد؟تواند کدامیک از گزینهجابجا شود، ناحیه رادیولوسنت می

 سوراخ لینگوال الف 

 گرانولوم پری اپیکال ب 

 سوراخ منتال ج 

 اپیکالسیست پری  د 

  منبع:

 

 اندودانتیکس 

 تر است؟استفاده از تکنیک تراکم جانبی برای پر کردن کانال با گوتاپرکا در کدامیک از موارد زیر مناسب 17

 های با خمیدگی شدیدکانال الف 

 های با تحلیل داخلیکانال ب 

 های با اپکس بازکانال ج 

 های گشاد و وسیعکانال د 

  منبع:

 

 اندودانتیکس 

های متعدد وسییع اسیت بیه چیه های بیماری که دارای پوسیدگیدر درمان پالپ دندان Triage Approach واژه 18

 ؟معناست

 هادندان پانسمان همه ،پالپوتومی ،هاذف پوسیدگیح الف 

 در جلسه دوم RCT، ها در جلسه اولپالپوتومی همه دندان، هاحذف پوسیدگی ب 

 هاپانسمان همه دندان پ تاجی،حذف پال ،هاپوسیدگیحذف  ج 

 هاپانسمان موقت همه دندان پ،حفظ پال، هاحذف پوسیدگی د 

  منبع:
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  6صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 اندودانتیکس 

رکا از کانال، عبارتست از :پترین روش برای خارج کردن گوتاترین و ایمنمناسب 19

 پالگر گرم  کیبرداشتن گوتاپرکا با  الف 

  دنیگل تیگ لیاستفاده از در ب 

  مریر زویاستفاده از پ ج 

 یروتار لیاستفاده از فا د 

  منبع:

 

 اندودانتیکس 

 ؟ستیبر پالپ چ ریاز لحاظ تاث یمیهر ماده ترم تیخاص نیمهمتر 20

 جیکیکرولیاز م یریجلوگ الف 

 یتیسیتوتوکسیاثر سا ب 

 یگروسکوپیاثر ه ج 

 یتیاثر ضد حساس د 

  منبع:

 

 

 دانتیکسارتو 

 در کدام شرایط زیر انجام درمان ارتودنسی بوسیله دستگاه فانکشنال منع تجویز دارد؟ 21

 دیابت الف 

 های قلبیبیماری ب 

 آرتریت نوجوانی ج 

 شکاف لب وکام د 

  منبع:

 

 ارتودانتیکس 

 د؟یکن یم شنهادیرا ب یکدام فتوگراف،یانیم هیصورت در ناح یرفولوژوم یبررس یبرا 22

 در حالت استراحت لیما ینما الف 

 در حالت لبخند لیما ینما ب 

 تمام رخ در حالت استراحت  ینما ج 

 تمام رخ در حالت لبخند ینما د 

  منبع:
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  7صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 ارتودانتیکس 

 شود؟  یمشخص م کیفقط به صورت آناتوم یدر سفالومتر ریکدام نقطه ز 23

 Pog الف 

 Go ب 

 Gn ج 

 S د 

  منبع:
 

 ارتودانتیکس 

 افتد؟ یاتفاق م یگردن یهااسکلتال در کدام مرحله از تکامل مهره یرشد کیپ 24

 CS3قبل از  الف 

 CS4بعد از  ب 

 CS4و  CS3 نیب ج 

 CS5همزمان با شروع  د 

  منبع:
 

 ارتودانتیکس 

 است؟ حیصح نهیکدام گز الیماگز نیکان یو پاالتال یباکال ینهفتگ سمیو مکان وعیدر مورد ش 25

 کسانیهر دو  سمیمکان - شتریب یپاالتال وعیش الف 

 کسانیهر دو  سمیمکان - شتریب یباکال وعیش ب 

 متفاوت سمیمکان - شتریب یپاالتال وعیش ج 

 متفاوت سمیمکان - شتریب یباکال وعیش د 

  منبع:
 

 ارتودانتیکس 

 کند؟ی( استفاده م Reciprocalدوجانبه )   جیاز انکور ریز یاز حرکات دندان کیکدام 26

 آرک باال یانیاکسپانشن م الف 

 کانین رترکشن دوطرفه ب 

 ( Space Regainingفضا ) یریگبازپس ج 

 یرتراپیهدگ د 

  منبع:
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  8صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 ارتودانتیکس 

 است؟ ریاز موارد ز کیکدام انگریب یدندان ستمیدر سYaw چرخش  27

 است یحول محور عمود یدندان ستمیس ایانحراف فک  الف 

 است نییپا ایراست به طرف باال  ایها در سمت چپ دندان ییبایچرخش خط ز ب 

 است نییپا ایعقب به طرف باال  ایدر قسمت جلو  یدندان ستمیاز حد س شیرخش بچ ج 

 وجود ندارد یمشگل یدندان ستمیاسکلتال بوده و در س ستمیانحراف در س د 

  منبع:
 

 ارتودانتیکس 

 شود؟  یم شنهادیپ روین زانیم نیکمتر ریز یاز حرکات دندان کیکدام یبرا 28

 اکستروژن الف 

 نتروژنیا ب 

 یچرخش ج 

 شهیر د 

  منبع:
 

 ارتودانتیکس 

 است؟  یارتودنس مارانیفانگشنال در ب یهادستگاه یاز اثرات دندان ریاز موارد ز کیکدام 29

 نییباال و پا یپشت یهادندان شیرو الف 

 باال نیشیپ یهاپروتروژن دندان ب 

 نییپا نیشیپ یهارتروژن دندان ج 

 نییفک پا یپشت یهاشدن دندان الهیمز د 

  منبع:
 

 ارتودانتیکس 

 شود؟ یم دهید ریز یهاصورت به صورت مشترک در کدام دسته از سندرم ینگیناقر 30

 ایکروزومیم الیفاسی، همایکروزون، آکندروپالز الف 

 ینی، سندرم الکل جننیررابی، پایآکندرپالز ب 

 داون، کروزون، آپرت  ج 

 یوفرپرتیه ی، همنیچرکولیآپرت، تر د 

  منبع:
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  9صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 ارتودانتیکس 

 کدامیک از موارد زیر از اشکاالت رادیوگرافی پانورامیک محسوب می شود؟  31

 ستین یها قابل بررسدندان شهیر لیتحل الف 

  یو عمود یدر بعد افق ییبزرگنما ب 

 ها وجود نداردشهیتوازن ر یامکان بررس ج 

 ستیقابل محاسبه ن یسن دندان د 

  منبع:

 
 

 ارتودانتیکس 

 های پیشین پایین از مشخصات سفالومتریک کدام مال اکلوژن است؟دندانرتروژن  32

 1اسکلتال دسته  IIکالس   الف 

  2اسکلتال دسته   IIکالس  ب 

 یقیحق IIIکالس   ج 

 کاذب IIIکالس   د 

  منبع:

 

 ارتودانتیکس 

تمایز سیلولی  ،هامداوم به دندانچه زمانی پس از شروع اعمال نیروی ارتودنسی به صورت سبک و  33

 در پریودنتال لیگامان شروع می شود؟

 هیثان 5تا  3 الف 

 ساعت 4 ب 

 روز 2 ج 

 روز 5تا  3 د 

  منبع:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  10صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 ارتودانتیکس 

 در تلفظ کدام صدا مشکل دارند؟ تیاوپن با وریآنتر یدارا مارانیب 34

 F الف 

 T ب 

 V ج 

 S د 

  منبع:
 

 ارتودانتیکس 

 کدام است؟ TMمهمترین نشانه وجود یا عدم وجود اختالل در فانکشن مفصل  35

 مفصل یصدا الف 

 باز شدن زانیحداکثر م ب 

 درد مفصل ج 

 است کسانیهمه  تیاهم د 

  منبع:

 

 

 ارتودانتیکس 

 دندانی چگونه است؟( از قدام به سمت خلف آرک Connectorمیزان و محل  تماسهای دندانی )   36

 تریکالیآپ - شتریب الف 

 تریزالیانس - شتریب ب 

 تریکالیآپ -کمتر  ج 

 تریزالیانس -کمتر  د 

  منبع:
 

 ارتودانتیکس 

 باشد؟ یتر در رشد اسکلتال منقش برجسته یدارا یرشد در سطح سلول یهاسمیاز مکان کیکدام 37

 یپرتروفیها الف 

 یپرپالزیها ب 

 یترشح ماده خارج سلول ج 

 یترشح ماده داخل سلول د 

  منبع:
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  11صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 ارتودانتیکس 

 شایع ترین آنومالی دندانی کدام است؟ 38

 اینشوپودیها الف 

 یدندان اضاف ب 

 هادندان زیاختالل در سا ج 

 هااختالل در شکل دندان د 

  منبع:

 

 ارتودانتیکس 

 دندانی زیر از طریق توارث اتوزومال غالب به ارث می رسد؟های کدامیک از ناهنجاری 39

 باال زوریفقدان دندان لترال انس الف 

 یاضاف یهادندان ب 

 شنیترانسپوز ج 

 باال نیکان یپاالتال ینهفتگ د 

  منبع:
 

 ارتودانتیکس 

 باشد؟ یم کالیورت یرشد ینشان دهنده الگو ریز کیسفالومتر یهااز شاخص کیکاهش کدام 40

 یپشت یایمجموع زوا الف 

 Jaraback Index ب 

 Y- Axis هیزاو ج 

 بلیپلن مند هیزاو د 

  منبع:
 

 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

 مکان ایجاد کدام کیست در ناحیه حلقه والدیر است؟ 41

 تلیاللنفو اپی الف 

 کانال انسیزیو ب 

 اپی درموئید ج 

 رانوال د 

  منبع:
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  12صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

 احتمال مشاهده دیسپالزی اپیتلیالی در نمای هیستوپاتولوژی کدامیک از اشکال کاندیدیازیس زیاد است؟ 42

 مخاطی -پوستی  الف 

 هیپرپالستیک مزمن ب 

 مزمن چند کانونی ج 

 اریتماتوز د 

  منبع:
 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

 دهنده کدام توصیف است؟در بررسی هیستوپاتولوژیک پمفیگوس، نشان« Row of Tomb Stones»نمای  43

 های الیه خاردار اپیتلیومجداشدگی سلول الف 

 های بازالتلیوم و باقی ماندن سلولهای سطحی اپیاز بین رفتن الیه ب 

 تلیالی الیه شاخیهای اپیدژنرسانس هیدروپیک سلول ج 

 تلیوم و بافت همبند زیرینناحیه غشای پایه بین اپیشکاف در  د 

  منبع:
 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

 :بجزها در مورد استئوسارکوم فک صحیح است، تمام گزینه 44

 ها است.میانگین سنی مبتالیان یک الی دو دهه کمتر از سایر استخوان الف 

 ریج آلوئوالر است. ترین مکان درگیر در ماگزیال، ناحیهشایع ب 

 ترین یافته بالینی است.تورم و درد موضعی شایع ج 

 شیوع آن در مردان کمی بیشتر از زنان است. د 

  منبع:
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  13صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

ای رادیولوسنت حاوی نقاط رادیواپاک ظریف و کوچیک ساله است. در بررسی رادیوگرافیک، ضایعه 15بیمار دختری  45

های دوکی شیکل، سیاختارهای شیبهدر قدام ماگزیال مشاهده شد. در بررسی هیستوپاتولوژیک، صفحاتی از سلول

 های دیستروفیک مشاهده گردید. تشخیص کدام است؟شکل ائوزینوفیلیک و کلسیفیکاسیونمجرا، مواد بی

 آملوبالستوما الف 

 میگزومای ادونتوژنیک ب 

 تومورید ادنتوژنیک ئآدنوماتو ج 

 تومور ادنتوژنیک سنگفرشی د 

  منبع:
 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

 دهنده کدام اتفاق پاتولوژیک است؟آپیکال، نشانتلیوم کیست پریدر بررسی میکروسکوپی اپی« اگزوسیتوز»نمای  46

 تکثیر سلولی الف 

 های مهاجرتجمع لکوسیت ب 

 ادم بین سلولی ج 

 های کمانی شکل کلسیفیکاسیون د 

  منبع:
 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

 :بجزها در مورد منشأ آملوبالستوما صحیح است، تمام گزینه 47

 پاپیالی دندانی الف 

 بقایای تیغه دندانی ب 

 ژروستلیال کیست دنتیپوشش اپی ج 

 های الیه بازال مخاط دهانسلول د 

  منبع:
 

 و صورت شناسی دهان و فکآسیب 

 شود؟کدام سلول در بافت لنفاوی هیپرپالستیک بیماران مبتال به سرخک مشاهده می 48

 Owl Eye الف 

 Tzanck ب 

 Crops Ronds ج 

 Warthin - Finkeldey د 

  منبع:
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  14صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

« ای از بافیت همبنید عروقییدر زمینیهای های ژانت چندهسیتهتکثیر سلول»در نمای میکروسکوپی کدام ضایعه  49

 شود؟مشاهده می

 مالتیپل میلوما الف 

 یوئینگ سارکوما ب 

 فیبروز دیسپالزی ج 

 چروبیسم د 

  منبع:

 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

و چرکی که در بخش عمقی آن در بافت همبند افیزایش واسیکوالریته  -زخمی پوشیده با غشای فیبرینی »توصیف  50

مشخصه هیستوپاتولوژیک « رفونوکلئر وجود داردومهای پلیوسیت و لکوسیتتیهای لنفوسیت، هیسارتشاح سلول

 کدام آسیب است؟

 سارکوئیدوزیس الف 

 پمفیگوس ب 

 آفت ج 

 لیکن پالن د 

  منبع:

 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

 شناخته شده است؟ BRAFدر کدام ضایعه پیگمانته، جهش پروتوانکوژن  51

 Acquired Melanocytic Nevus الف 

 Oral Melanoacanthoma ب 

 Oral Melanotic Macule ج 

 Actinic Lentigo د 

  منبع:
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  15صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

اسیترومای ای از تلییال در زمینیهتلییالی گالنیدوالر و مییو اپییهای اپیدار متشیکل از سیلولتوموری کپسول» 52

 مشخصه هیستوپاتولوژیک کدام تومور بزاقی است؟« مزانشیمشبه

 کانالیکوالر آدنوما الف 

 رفیک آدنوماوپلئوم ب 

 فیلیک آدنومااگسی ج 

 بازال سل آدنوما د 

  منبع:

 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

 شود؟کدام آسیب مشاهده می در« ار غده بزاقی به سبب ارتشاح لنفوسیتیکینتخریب واحدهای آس» 53

 موکوسل الف 

 سیاالدنوزیس ب 

 ید هیپرپالزیائآدنوماتو ج 

 سندرم شوگرن د 

  منبع:

 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

مشخصه هیستوپاتولوژیک کیدام ضیایعه « ای شکل بزرگ و متعدد در بافت همبند سطحیهای ستارهفیبروبالست» 54

 است؟

 Giant Cell Fibroma الف 

 Fibrous Histocytoma ب 

 Myofobroma ج 

 Peripheral Ossifying Fibroma د 

  منبع:
 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

 های لنفاتیک حفره دهان کدام ناحیه است؟ترین مکان بروز مالفورماسیونشایع 55

 لثه الف 

 کام ب 

 مخاط باکال ج 

 زبان د 

  منبع:
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  16صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

 :بجزصحیح است،   bromaFiOssifyingها در مورد تمام گزینه 56

 شود.تر است و بیشتر در زنان دیده میدر دهه سنی سوم و چهارم شایع الف 

 رادیولوسنت متغیر است. -نمای رادیوگرافیک آن از یک ضایعه رادیولوسنت تا یک ضایعه رادیواپاک  ب 

 شود.حین جراحی به سبب چسبندگی تومور به بافت استخوان، به سختی از بافت اطراف جدا می در ج 

 شوند و ممکن است به پیوند استخوانی در محل نیاز شود.ضایعات بزرگ سبب تخریب استخوان می د 

  منبع:
 

 

 

 شناسی دهان و فک و صورتآسیب 

ممکین « دارای میهههای موکوسی و اسیتوانهسلول»کیست ادنتوژنیک تلیوم کدام در بررسی هیستوپاتولوژیک اپی 57

 است مشاهده شود؟

 ژروسدنتی الف 

 رویشی ب 

 کراتوسیست ج 

 ای نوزادانلثه د 

  منبع:

 

 های دهان و فک و صورتبیماری 

جهت درمیان  یالکسیپروف کیوتیبیآنت زیبه تجو ازیباشد و نینم کیوتیبیساله که قادر به خوردن آنت 9در کودک  58

 شود؟ یم زیتجو میکدام رژ ،دارد یدندانپزشک

 یدیور نیلیسیپنmg/kg   100  الف 

 یعضالن نیلیسیآمپmg/kg   50  ب 

 یدیور نیلیسیآموکسmg/kg   100  ج 

 یعضالن نیسیندامایکلmg/kg   50  د 

  منبع:
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  17صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 صورتهای دهان و فک و بیماری 

 ،باشیدیشامل تمام موارد می یکنند عوارض دهانیم افتیدارو در یقلب کیسکمیا یهایماریکه جهت ب یمارانیدر ب 59

 :بجز

 Stomatitis  الف 

 Dry Mouth ب 

 Drooling  ج 

 Taste Aberrations د 

  منبع:

 

 های دهان و فک و صورتبیماری 

 تیتمام مالحظات رعا یدندانپزشک یهاکند در هنگام درمانیمصرف م نیفامپیباشد و ریکه دچار سل م یماریدر ب 60

 بجز: ،شود یم

 Increases the Incidence of Infection  الف 

 Gingival Bleeding  ب 

 Delayed Healing  ج 

 Gingival Hyperplasia  د 

  منبع:
 

 

 های دهان و فک و صورتبیماری 

 ؟شودینمدرخواست  یشگاهیکدام تست آزما ،باشندیاز مصرف الکل م یناش یکبد عاتیکه دچار ضا یمارانیب در 61

 آلکالن فسفاتاز الف 

 نیزمان پروترومب ب 

 شمارش پالکت ج 

 نیزمان ترومب د 

  منبع:
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  18صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 های دهان و فک و صورتبیماری 

در  عهیامکیان وقیوع کیدام ضیا ،کنندیمصرف م کیستمیس کیوتیبیسودومامبرانوز که آنت تیبه کول انیدر مبتال 62

 دهان وجود دارد؟

 زونا الف 

 سیازیدیکاند ب 

 پالن کنیل  ج 

 فرم یمولت تمیار د 

  منبع:

 

 های دهان و فک و صورتبیماری 

 وجود دارد؟ ،شوندیم زیالیکه همود یمارانیدر ب یماریاحتمال وقوع کدام ب 63

 نگیکوش الف 

 سونیآد ب 

 هیثانو سمیدیروئیپرپاراتیه ج 

 تیبرونش د 

  منبع:

 

 های دهان و فک و صورتبیماری 

 ؟نداردوجود  ابتیدر د یکدام تظاهر دهان 64

 جانسون ونیسندرم است الف 

 سیازیدیکاند ب 

 کیترومات یهاخمز ج 

 پالن کنیل د 

  منبع:

 

 های دهان و فک و صورتبیماری 

 است؟ یماریکدام ب یدهان میرنگ منتشر در مخاط دهان از عال یاماکولر قهوه ونیگمانتاسیپ 65

 هیثانو سیلیفیس الف 

 آدرنال هیاول یینارسا ب 

 اولسروز تیکول ج 

 ماتویهاش یماریب د 

  منبع:
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  19صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 های دهان و فک و صورتبیماری 

 وجود دارد؟  یکنند کدام عارضه جانبیمصرف م لیواوراسیت لیمانند پروپ دیروئیضدت یکه داروها یدر افراد 66

 یپوکلسمیه الف 

 توزیآگرانولوس ب 

 فقرآهن ج 

 توزیلکوس د 

  منبع:

 

 های دهان و فک و صورتبیماری 

 دهد؟ یمقاومت نشان م زانیونینسبت به اشعه  نیجن دستگاه عصبی ٬یهفته باردار نیبعد از چندم 67

 25 الف 

 8 ب 

 16 ج 

 12 د 

  منبع:

 

 های دهان و فک و صورتبیماری 

 تمیاتوزیار هیحاشی یدر کام خود شده است کیه دارا یاخوشه یهادچار زخم یریگکه در روز بعد از جرم یماریدر ب 68

 کدام است؟ صیتشخ نیترمحتمل .است

 فرم یمولت تمیار الف 

 عودکننده  کیهرپت تیاستومات ب 

 کیتروماتزخم  ج 

 تیپالسماسل استومات د 

  منبع:

 

 های دهان و فک و صورتبیماری 

 وجود دارد؟ ماریب یعصب زوج پنجم به زونا احتمال بروز کدام عارضه برا کیصورت ابتال شاخه افتالمدر  69

 یشب کور الف 

 انحراف چشم ب 

 یکور رنگ ج 

 یینایناب د 

  منبع:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  20صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 و صورتهای دهان و فک بیماری 

 است؟  نادرست ایلکوپالک ویفراتیکدام جمله در باره وروکو پرول 70

 شوند.یمبتال م شتریمسن ب یهاخانم الف 

 شود. یاز ابتدا به صورت ندوالر ظاهر م ب 

 ابتال است. عیشا گاهیجا نیلثه فک پائ ج 

 دارد. ییباال یمیبدخ لیپتانس د 

  منبع:

 

 فک و صورت های دهان وبیماری 

 باشد؟ یدر کجا م تماتوزیار سیدازیمحل بروز کاند نیتر عیشا 71

 کام الف 

 گونه ب 

 الیبیسالکوس ل ج 

 نیلثه فک پائ د 

  منبع:

 

 های دهان و فک و صورتبیماری 

 : بجز ،شودیم عاتیشدن تمام ضا رهیموجب ت دیاشعه خورش 72

 Ephelis الف 

 Melasma ب 

 Melanotic Macules ج 

 Malignant Melanoma د 

  منبع:

 

 های دهان و فک و صورتبیماری 

 ؟ شودینممنتشر در حفره دهان محسوب  یپوست یمخاط یجزوء مالنوزها کیکدام 73

 کیولوژیزیف ونیگمانتاسیپ الف 

 آمالگام تاتو ب 

 از طال یناش ج 

 B12 نیتامیکمبود و د 

  منبع:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  21صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 های دهان و فک و صورتبیماری 

 شود؟یسر و گردن محسوب م یهاسرطان یبرا TNM ستمیدر س Stage 3کدام مورد  74

 0M0N1T  الف 

 0M3N3T  ب 

 0M2N3T ج 

 0M1N1T د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 های سرامیکی در کدامیک از شرایط زیر کاربرد دارد؟اینله 75

 باشد. MODهای پرمولر که حفره به صورت دندان الف 

 های خلفی که عرض ایسموس وسیع دارند.دندان ب 

 باشد. MODهای مولر که حفره به صورت دندان ج 

 باشند.های مولر و پرمولر که دارای حفرات متوسط تا بزرگ میدر حفرات دندان د 

  منبع:

 

 یدندان یپروتزها 

 ، کدام جمله در مورد تعریف تاج و ریشه صحیح است؟C/Rهای پایه به وسیله نسبت در ارزیابی دندان 76

 تاج دندان همان تاج آناتومیک است. الف 

 شود.تاج دندان همان مقداری از تاج است که در داخل دهان دیده می ب 

 تاج دندان فاصله اکلوزال تا لثه چسبنده است. ج 

 مقداری از دندان است که از کرست استخوان تا سطح اکلوزال امتداد دارد.تاج دندان  د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

های غیرسیخت اسیتفاده شیود، مسییر دهندهیافته، چنانچه جهت جایگزینی مولر اول از اتصیال Tiltدر مولرهای  77

 خلفی( در چه جهتی خواهد بود؟ Retainerنشست و برخاست قسمت خلفی بریج )پوتیک و 

 یافته Tiltدر جهت محور طولی دندان  الف 

 در جهت محور طولی دندان پرمولر ب 

 عمود بر پلن اکلوزال ج 

 موازی محور چرخش مندیبل د 

  منبع:
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  22صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 پروتزهای دندانی 

 کدام است؟ترین طرح درمان از طریق پروتز ثابت جهت جایگزینی دندان کانین باال، مناسب 78

 ها دندان لترال و پرمولر اول باشد.بریج سه واحدی که پایه الف 

 ها لترال و پرمولر اول و دوم باشد.بریج چهار واحدی که پایه ب 

 ها سانترال، لترال و پرمولر اول باشد.بریج چهار واحدی که پایه ج 

 و دوم باشد. ها سانترال، لترال و پرمولر اولبریج پنج واحدی که پایه د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 های مولر فک باال مربوط به کدام ریشه است؟سطح ناحیه اتصال پریودنتال در دندان نکمتری 79

 مزیوباکال الف 

 دیستو باکال ب 

 پاالتال ج 

 دو ریشه باکالی به یک اندازه است د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

شود، چیه شود و روکش فقط بر روی ریشه پاالتالی ساخته میهای مولر باال قطع میباکالی دندانوقتی هر دو ریشه  80

 شود؟تغییری در اکلوژن بیمار بر روی این دندان حاصل می

 رود.به طرف کراس بایت می الف 

 کند.تغییری نمی ب 

 شود.در حرکت لترالی تماس گروهی برقرار می ج 

 باشد.تداخل اکلوزالی در طرف غیرکارگر میاغلب همراه با  د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 کدام مورد در ساخت رستوریشن موقتی به طریقه غیرمستقیم صحیح است؟ 81

 شود.مستقیما بر روی گچ ساخته می الف 

 اغلب نیاز به ریالین دارد. ب 

 شود.سخت شدن کامل از روی دندان برداشته می شود ولی قبل ازخورده ساخته میهای تراشبر روی دندان ج 

 ساختن آن اغلب نیاز به ایندکس ندارد. د 

  منبع:
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  23صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 پروتزهای دندانی 

 کربنات صحیح است؟های پلیکدام جمله در استفاده از روکش 82

 اغلب نیاز به تغییرات ندارند. الف 

 نیاز به ریالین دارد. ب 

 تنظیم شود.حتما باید بر روی کست  ج 

 باشد.در ساخت آن نیاز به تهیه ایندکس می د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 گیری چند میلیمتر است؟حداقل عرض سالکوس مورد نیاز برای جلوگیری از تغییر شکل در قالب 83

 1/0 الف 

 2/0 ب 

 4/0 ج 

 5/0 د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 ای همراه است؟گیری سیلیکون تراکمی با آزادسازی چه مادهقالباستفاده از مواد  84

 آب الف 

 اسیدهای نمکی ب 

 اتیل یا متیل الکل ج 

 اسیدهای چرب د 

  منبع:
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  24صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 پروتزهای دندانی 

 طول تاج به ریشه برای پروتزهای ثابت چقدر است؟ Optimumنسبت  85

2 الف 

3 
1 ب 

2 
1 ج 

1 
2 د 

1 
  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 کدام است؟ Emergence Profileترین اشتباه در فرم دادن شایع 86

 تقعر بیش از حد الف 

 فرم دادن مستقیم ب 

 تحدب بیش از حد ج 

 Over hang د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 تر است؟ها با پروتز پارسیل متحرک مناسبدر کدام مورد جایگزینی دندان 87

 Short Spanدندانی نواحی بی الف 

 دندانی اضافی قدامینواحی بی ب 

 جایگزینی دندان کانین ج 

 تحلیل شدید ریج باقیمانده د 

  منبع:
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  25صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 پروتزهای دندانی 

 مورد قالبگیری آناتومیک صحیح است؟کدام جمله در  88

 آید.با این روش حداکثر ساپورت برای بیس پروتز پارسیل به دست می الف 

 شود.های پایه و ناحیه دیستال بیس انتهای آزاد وارد میدر این تکنیک بیشتر نیروی جویدن به دندان ب 

 دهد.را نشان میکننده کست حاصله رابطه فانکشنال بین اجزای مختلف ساپورت ج 

 های مختلف ریج هماهنگ است.در پروتزهای ساخته شده با این تکنیک، تقسیم نیروها بین قسمت د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 های همزمان سمت کارگر و باالنسینگ الزم است؟در کدامیک از موارد زیر تماس 89

 طرفه پایینپارسیل انتهای آزاد یک الف 

 طرفه باالانتهای آزاد یکپارسیل  ب 

 پارسیل انتهای آزاد دوطرفه پایین ج 

 پارسیل انتهای آزاد دوطرفه باال د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 در جلسه تحویل پروتز پارسیل به بیمار، اولین مرحله کاری کدام است؟ 90

 اصالح خطاهای اکلوزالی الف 

 رفع خطاهای سطح بافتی ب 

 CRبررسی  ج 

 VDبررسی  د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 شود؟استفاده از کدام ماده برای تمیز کردن پروتز پارسیل باعث تارنیش می 91

 هیپوکلریت سدیم الف 

 الکل ب 

 صابون مایع ج 

 کلر هگزیدین د 

  منبع:
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  26صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 پروتزهای دندانی 

 بندی کندی بیمار کدام است؟اول سمت چپ را ندارد. طبقه های سانترال و لترال و مولربیماری در فک باال دندان 92

 با یک مشتق 1کالس  الف 

 با یک مشتق 3کالس  ب 

 با یک مشتق 4کالس  ج 

 با دو مشتق 4کالس  د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 ؟نیستمورد صحیح کدام  ،در مورد طراحی مجموعه کالسپ 93

 شود.می Taperبازوی گیر در دو جهت  الف 

 شود.می Taperبازوی تقابل تنها در یک جهت  ب 

 جهت بهداشت بهتر باید کمتر از نیمی از دندان پوشیده شود. ج 

 ه به جنس کالسپ مورد استفاده است.بستکات مورد استفاده وارمقدار آند د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 کندی، حفظ موقعیت فریم فلزی روی کست اصلی برعهده کدام جزء است؟ Cl Iگذاری پارسیل در مرحله آکریل 94

 گذاریلفگچ مرحله اول م الف 

 گذاریلفگچ مرحله دوم م ب 

 Finishing Index ج 

 Tissue Stop د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 کدام جمله در مورد بازوی متقابل صحیح است؟ 95

 عمود بر سایر سطوح راهنماست.مسیر نشستن بازوی متقابل  الف 

 بازوی متقابل باید بالفاصله پس از بازوی گیر با دندان پایه تماس پیدا کند. ب 

 تقابل در شروع و انتهای مسیر نشست و برخاست مورد نیاز است. ج 

 کند.بوده و در مقابل نیروهای افقی وارده از سوی بازوی گیر مقاومت می Rigidبازوی متقابل  د 

  منبع:
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  27صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 پروتزهای دندانی 

 کدامیک از اختالالت زیر با کاهش عملکرد عضله همراه است؟ 96

 براکسیزم الف 

 تونیادیس ب 

 پارکینسون ج 

 کینزیادیس د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

یابد و مدت زمان جویدن در افراد دارای دنچر نسبت به تونوسیته عضالت به میزان .......... کاهش می ،با افزایش سن 97

 شود.های طبیعی ......... میافراد با دندان

 بیشتر - %25 الف 

 بیشتر - %50 ب 

 کمتر - %25 ج 

 کمتر - %50 د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 های طبیعی با افزایش سن صادق است؟تغییرات رنگی دندانکدام جمله در مورد  98

 کند.کروما کاهش یافته ولی هیو تغییر چندانی نمی الف 

 کند.ولیو و هیو کاهش یافته ولی کروما تغییری نمی ب 

 مصرف داروهای حاوی فلزات سنگین کروما را افزایش می دهد. ج 

 کند.دندانی، کروما تغییر نمی Abrasionبه دنبال  د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 ؟کندنمیکات استخوانی در کدام دندان پایه مزاحمتی ایجاد ردر درمان اوردنچر، آند 99

 سانترال باال الف 

 لترال باال ب 

 کانین باال ج 

 کانین پایین د 

  منبع:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  28صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 پروتزهای دندانی 

 ثبت رابطه مرکزی کدامیک ارجح است؟ های مختلفدر میان روش 100

 روش گرافیک الف 

 روش فانکشنال ب 

 روش استاتیک ج 

 همگی دقت یکسانی دارند. د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 های اوردنچر چیست؟هدف اصلی از تراش و ترمیم پایه 101

 اثر مثبت روانی الف 

 ایجاد ثبات و گیر بیشتر ب 

 بیشترایجاد ساپورت  ج 

 حفظ استخوان آلوئول د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 در کدام ناحیه، تحلیل استخوان در سمت لینگوال بیشتر است؟ 102

 مولر باال الف 

 مولر پایین ب 

 پرمولر باال ج 

 قدام پایین د 

  منبع:

 

 پروتزهای دندانی 

 ؟باشدنمی BMSکدام گزینه از علل  103

 سطح دوپامینتغییر  الف 

 تغییرات عصبی مرکزی ب 

 اختالالت هورمونی ج 

 زبان جغرافیایی د 

  منبع:
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  29صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 پروتزهای دندانی 

 های غیرآناتومیک صحیح است؟کدام مورد درباره دندان 104

 قابل تنظیم استفاده شود. -حتما باید در چیدمان آنها از آرتیکوالتور نیمه  الف 

 شوند.روی یک پلن کامال تخت چیده میهای پایین بر دندان ب 

 شوند.های قدامی با بیشترین میزان اوربایت ممکنه چیده میدندان ج 

 شوند.های قدامی با کمترین میزان اورجت ممکنه چیده میدندان د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

 دارند؟ jiggling یهارویرا در برابر ن یدگیدبیاستعداد آس نیشتریب ریاز مناطق ز کیکدام 105

 یدندان نیب یپاپ الف 

  Interredicular هیناح ب 

 شنیفورک هیناح ج 

 

 استخوان سطح باکال دندان د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

 بد دهان هستند؟ یدر بو لیسولفور دار دخ باتیاز دسته ترک ریاز موارد ز کیکدام 106

 نیستئیو ال س نیونیال مت الف 

 نیسیو ال ال نیونیمتال  ب 

 نیسیو ال ال ئنیستیال س ج 

 نیو کاداور نیسیال ال د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

 شود؟یم دهیطور بارز دهب T یهاتیلنفوس شیافزا تیویاز مراحل پاتوژنزژنه یکدر کدام 107

 ییابتدا عهیضا ایInitial Lesion  الف 

 هیاول عهیضا ای  Early Lesion ب 

 شده تیتثب عهیضا ای Established Gingivitis ج 

 شرفتهیپ عهیضایا  Advanced Lesion د 

  منبع:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  30صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 ریودانتیکسپ 

تمام دنیدانلثه  نیمارج و یپاپ نهیاز لثه هنگام مسواک زدن مراجعه کرده است, در معا یزیخونر تیبا شکا یماریب 108

 ؟چیست صیملتهب هستند, تشخ ،ها

 یگسترده موضع تیویژنژ الف 

 منتشر یلریپاپ تیویژنژ ب 

 منتشر نالیمارج تیویژنژ ج 

 گسترده منتشر تیویژنژ د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

 است؟ ریز یهایماریاز ب کیکدام کیستیکاراکتر میاز عال الیدر پاپ punched –out ینما 109

  Herpetic Gingivostomatitis الف 

  Desquamative Gingivitis ب 

 Aphtous  Stomatitis ج 

  Necrotizing Ulcerative Gingivitis د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

کیه اغلیب در کمرنیگ  یو به رنگ صورت یزیبه خونر لیحجم لثه به صورت سفت و قابل ارتجاع, بدون تما شیافزا 110

 باشد؟ ریاز موارد ز کیبه کدام مربوط تواندیم، فتدیاتفاق ب یقدام ینواح

 نیکلوسپوریاز مصرف س یحجم ناش شیافزا الف 

 یاز تنفس دهان یحجم ناش شیافزا ب 

 هورمونال دوران بلوغ راتییاز تغ یحجم ناش شیافزا ج 

 C نیتامیاز کمبود و یحجم ناش شیافزا د 

  منبع:
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  31صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 ریودانتیکسپ 

 یریدرگ یا شهیچند ر یهاو در دندان یاز دست دادن چسبندگ %50دهان حدودا  ینواح شتریکه در ب یماریب یبرا 111

 د؟یکنیم نییرا تع یچه پروگنوز .دهدیرا نشان م شنیفورک IIدرجه 

 خوب الف 

 متوسط ب 

 ضعیف ج 

 مورد سوال د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

 هستند؟ Offset غهیت یدارا ریز یهاکدام دسته از قلم 112

 بارنهارت یهاکورت الف 

 ایکلمب یهاکورت ب 

 یسیگر یهاکورت ج 

 مک کال  یهاکورت د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

113 Modified Widman Flap است؟ ریز یهاجزو کدام دسته از فلپ 

  Undisplaced Flap الف 

  Apically Position Flap ب 

 Coronally Position Flap ج 

 Laterally Position Flap د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

 د؟یکنیم شنهادیپ ررایز یهاکیاز تکن کیدندان کدام ستالید هیتطابق بهتر فلپ در ناح یبرا 114

 Sling Suture الف 

 Anchored Suture ب 

  Mattress Suture ج 

 Figure of Eight Suture د 

  منبع:
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  32صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 ریودانتیکسپ 

  نامند؟یرا چه م کوالریتا سطح استخوان راد یدندان نیکاهش استخوان ب ،یاستکتوم کیبر اساس تکن 115

 فرم مثبت الف 

 یفرم منف ب 

 فرم صاف ج 

 آل  دهیفرم ا د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

 ست؟یچ Iدرجه  شنیدرمان فورک یبرا یمطرح درمان یهاروش 116

 یو فورکاپالست شهیسطح ر حیتسط ،موزش بهداشت دهانآ الف 

 یشده بافتتیهدا یو بازساز یفورکاپالست، شهیسطح ر حیتسط ،آموزش بهداشت دهان ب 

 تونل جادیو ا یشده بافت تیهدا یباز ساز ی،فورکا پالست، شهیسطح ر حیتسط ،آموزش بهداشت دهان ج 

 شهیو قطع ر یشده بافت تیهدا یباز ساز ی،فورکا پالست، شهیسطح ر حیتسط ،آموزش بهداشت دهان د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

 است؟ مپلنتیبافت اطراف ا  اتیاز خصوص ریاز موارد ز کیکدام 117

 .خوب است یکیمقاومت مکان الف 

 .است بیغا 5و کالژن  ادیز 6کالژن  ب 

 .ستا باال نیجذب آلبوم شیافزا لیپالک به دل یریگسرعت شکل ج 

 .کم است بروبالستیو ف ادیکالژن ز یهمبند حاو بافت د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

 چه خصوصیاتی دارد؟ سالکوالر ومیتلیاپ 118

 رت پگ است. یو دارا زهینینازک کرات ومیتلیاپ الف 

 .رت پگ است یو دارا زهینیکرات رینازک غ ومیتلیاپ ب 

 .و فاقد رت پگ است زهینینازک کرات ومیتلیاپ ج 

 .و فاقد رت پگ است زهینیرکراتینازک غ ومیتلیاپ د 

  منبع:
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  33صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 ریودانتیکسپ 

پرمولر فیک  دنداندو ماتوز بین ورانولگای مراجعه کرده است. در معاینه توده خانم بارداری با شکایت وجود توده لثه 119

ها و مقادیر متنابه جرم و پالک هم مشیهود اسیت. دندان خورد. التهاب لثه شدید در اطراف سایربه چشم می پایین

 دهید؟های زیر قرار میبیماری ایشان را کدامیک از دسته

 Gingivitis associated with dental plaque only الف 

 Gingivitis disease modified by systemic factors ب 

 Gingival manifestation of systemic condition ج 

 Nonplaque induced gingivitis د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

 ؟ستیلثه در چ ریجرم فوق لثه و ز باتیتفاوت ترک 120

 تیآپاتا یدروکسیه زانیم الف 

 تیتلوکایوا ومیزیمن زانیم ب 

 فسفات میکلس زانیم ج 

 فسفات ومیزیمن زانیم د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

 اییدنیدان  کیدر اطراف  بیبه دنبال آن دوره بدون تخر و بیتخر یهابصورت دوره ودنتالیپر یماریب شرفتیاگرپ 121

 رد؟یگیقرار م بیتخر یاز الگوها کیدر کدام ،بصورت راندم باشد  یدندان هیناح کی

 Continuous Model الف 

 Episodic-Burst Model ب 

 Multiple-Burst Model ج 

 Asynchronous, Multiple-Burst Model د 

  منبع:
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  34صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 ریودانتیکسپ 

اطیراف در  قیعم یهاپاکت نهیباال مراجعه کرده است, در معا یقدام یهادندان ییجابجا تیساله با شکا 17 یدختر 122

بیه چشیم  ینیواح یاز جرم فوق لثیه هیم در بعضی یریمقاد .مشهود است نییفک باال و پا یو موالرها زورهایانس

اسیتخوان آلوئیول را نشیان  یرییدرگ نییباال و پیا کاول ف یو موالرها زورهایانس یتمام یگرافویدر راد .خوردیم

 باشد؟ تواندیچه م هیاول صیتشخ .دهندیم

 Localized Severe Chronic Periodontitis الف 

 Generalized Severe Chronic Periodontitis ب 

 Localized Aggressive Periodontitis ج 

 Generalized Aggressive Periodontitis د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

 است؟ حیصح ریاز موارد ز کیکدام  Intrasocket Stageدندان در یلق ندیدر فرا 123

 .است ودنتالیپر گامانیحرکت دندان در محدوده ل الف 

 .افتد یاستخوان آلوئول اتفاق م کیشکل االست رییتغ ب 

 .افتد یاتفاق م گامانیل کیسکواالستیو راتییاستخوان آلوئول به همراه تغ کیشکل االست رییتغ ج 

 .است یبصورت نبض حرکت آرام و د 

  منبع:

 

 ریودانتیکسپ 

 رند؟یگیقرار م Verticalمسواک زدن  یهاکیدر دسته تکن ریز یهااز روش کیکدام 124

 Stillman الف 

 Charter ب 

 Bass ج 

 Leonard د 

  منبع:
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  35صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 جراحی دهان و فک و صورت 

 کمتر از ........... باشد. C1Aهای دهان بهتر است میزان هموگلوبین برای جراحی 125

 6.5 - 7 الف 

 7 - 7.5 ب 

 7.5 - 8 ج 

 8 - 8.5 د 

  منبع:

 

 جراحی دهان و فک و صورت 

گرم کورتون دریافت می کند، رژیم مناسب پروفیالکسی کورتون جهت انجام جراحیی میلی 2.5در بیماری که روزانه  126

 دهان کدام است؟

 گرم هیدروکورتیزون داخل عروق قبل از جراحیمیلی 10 الف 

 گرم هیدروکورتیزون به صورت عضالنی قبل از جراحیمیلی 100 ب 

 گرم هیدروکورتیزون خوراکی قبل از جراحیمیلی 200 ج 

 نیاز به پروفیالکسی کورتون ندارد د 

  منبع:

 

 جراحی دهان و فک و صورت 

 تر است؟کدامیک از وسایل برای گرفتن لبه فلپ مناسب 127

 پنس آلیس الف 

 پنس آدسون با دندانه ب 

 دندانهپنس آدسون بی ج 

 رانژور د 

  منبع:

 

 جراحی دهان و فک و صورت 

 :بجزباشد، های ریشه خلفی عصب مندیبوالر میشاخهتمام موارد از  128

 اوریکوتمپورال الف 

 گریتر اوریکوالر ب 

 لینگوال ج 

 آلوئوالر تحتانی د 

  منبع:
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  36صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 جراحی دهان و فک و صورت 

 :بجزشوند، تمام عوامل باعث افزایش احتمال استئوانتیگریشن ایمپلنت می 129

 ایمپلنتفاصله کم بین استخوان و  الف 

 استخوان سالم و زنده در مجاورت و در سطح تماس با ایمپلنت ب 

 حرکتی کامل ایمپلنت در زمان اینتگریشنبی ج 

 عاری بودن سطح ایمپلنت از هرگونه خلل و فرج د 

  منبع:

 

 جراحی دهان و فک و صورت 

 شود، کدام است؟ایجاد حفره استخوانی میهایی که منجر به ترین روش جهت درمان فضای مرده در جراحیمناسب 130

 های بافتی به یکدیگربخیه کردن الیه الف 

 قرار دادن پانسمان داخل فضای خالی و خارج کردن آن پس از توقف خونریزی ب 

 قرار دادن پانسمان فشاری ج 

 استفاده از پک سرما د 

  منبع:

 

 جراحی دهان و فک و صورت 

 حسی بیشتر است؟عروق در کدامیک از داروهای بی خاصیت گشادکنندگی 131

 پروکائین الف 

 لیدوکائین ب 

 پریلوکائین ج 

 واکائینمپی د 

  منبع:

 

 جراحی دهان و فک و صورت 

 :بجزشوند، حس مییک بیمبه دنبال تزریق بالک عصب اینفرااربیتال، تمام ساختارهای آناتو 132

 هاپالپ دندان الف 

 تحتانیپلک  ب 

 بخش طرفی بینی ج 

 لب فوقانی د 

  منبع:
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  37صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 جراحی دهان و فک و صورت 

 دهد؟می کاهشحسی را ( داروی بیseOverdoریسک اوردوز ) ،کدامیک از عوامل 133

 باردار بودن بیمار الف 

 افزایش دوز دارو ب 

 وزن باالی بیمار ج 

 حسیعدم وجود وازوکنستریکتور در کارپول بی د 

  منبع:

 

 جراحی دهان و فک و صورت 

 :بجزباشند، از موارد عدم تجویز خارج کردن دندان می گزینه هاتمام  134

 سابقه پرتودرمانی در ناحیه کشیدن دندان الف 

 آبسه حاد آلوئول ب 

 سموسپری کرونیت شدید همراه با تب و تری ج 

 دندان در ناحیه تومورهای بدخیم د 

  منبع:

 

 جراحی دهان و فک و صورت 

 باشد.های نهفته .......... میترین کنتراندیکاسیون نسبی برای خارج کردن دندانشایع 135

 سن باالی بیمار الف 

 انگیزوضعیت پزشکی مخاطره ب 

 های مجاوراحتمال آسیب جدی به دندان ج 

 زاویه دیستوانگولر دندان د 

  منبع:

 

 صورتجراحی دهان و فک و  

 :بجزباشند، های ادونتوژنیک میبیوگرام در عفونتهای تجویز تست کشت و آنتیتمام موارد از اندیکاسیون 136

 شکست درمان قبلی الف 

 عود عفونت ب 

 استئوئیت ج 

 ضعف سیستم دفاعی د 

  منبع:
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  38صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 جراحی دهان و فک و صورت 

 پروفیالکتیک، کدام گزینه صحیح است؟تراپی بیوتیکدر مورد اصول آنتی 137

 خطر ایجاد عفونت باید کم باشد. الف 

 بیوتیک پایین باشد.دوز آنتی ب 

 بیوتیک موثر انجام شود.تجویز کمترین مقدار آنتی ج 

 فقط بعد از انجام جراحی تجویز شود. د 

  منبع:

 

 جراحی دهان و فک و صورت 

شیود. استخوانی با نمای رادیولوسنت در فک پایین، هوا بدون هیچ میایعی خیارج میبه دنبال آسپیراسیون ضایعه  138

 ترین تشخیص کدام است؟محتمل

 کیست رادیکوالر الف 

 Simple Bone Cyst ب 

 همانژیومای فکی ج 

 سوزن آسپیراسیون وارد سینوس شده است د 

  منبع:

 

 جراحی دهان و فک و صورت 

 ..........سیالکتازی یعنی  139

 افزایش ترشح بزاق الف 

 حالت خشکی دهان ب 

 التهاب غدد بزاقی ج 

 های بزاقیگشاد بودن مادرزادی مجاری و آلوئول د 

  منبع:

 

 جراحی دهان و فک و صورت 

 باشد؟می NOEهای کدامیک از عالئم شکستگی 140

 هیپرتلوریسم الف 

 گرد شدن شکاف بین دو پلک ب 

 جابجایی چشم به سمت باالعدم  ج 

 کبودی پشت گوش د 

  منبع:
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  39صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 جراحی دهان و فک و صورت 

های معمول جوابگو نباشد، استفاده از کدام تکنییک جراحیی اسی شدید فک پایین که به روشنتروگرجهت اصالح  141

 شود؟توصیه می

 Distraction Osteogenesis الف 

 BSSO ب 

 SARPE ج 

 IVRO د 

  منبع:

 

 جراحی دهان و فک و صورت 

 ، کدام دارو موثرتر است؟2در درمان نورالهی نوع  142

 کاربامازپین الف 

 تینپنگابا ب 

 تریپتیلینآمی ج 

 کلونازپام د 

  منبع:

 

 جراحی دهان و فک و صورت 

ناپذیر همیراه بیا دفرمیتیی دیسیک و کیانتور غیرطبیعیی بیمار، جابجایی دیسک برگشت TMJدر رادیوگرافی از  143

 تر است؟شود. در معاینه کلینیکی کدام یافته محتملاستخوان مشاهده می

 کلیک بدون درد الف 

 کلیک به همراه درد ب 

 ایقفل شدن متناوب و دوره ج 

 قفل شدن دهان د 

  منبع:
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  40صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 صورت جراحی دهان و فک و 

 کدامیک از لیزرهای زیر جذب سطحی کمتر و عمق نفوذ بیشتری دارد؟ 144

 ND-YAG الف 

 ER-YAG ب 

 CO2 ج 

 Diod د 

  منبع:

 

 زشکی ترمیمیپدندان 

  باشد؟یمتفاوت م هیبا بق ریز یهایدگیاز انواع پوس کیکدام 145

 Meth-mouth Caries الف 

  Arrested Caries ب 

  Radiation Therapy Caries ج 

  Baby Bottle Caries د 

  منبع:

 

 زشکی ترمیمیپدندان 

  باشد؟یم یهواز طیشرا یدارا هیدر کدام ناح یپالک دندان 146

  نایم یدگیپوس الف 

 عاج  یدگیپوس ب 

  شهیر یدگیپوس ج 

 دندان سالم  د 

  منبع:

 

 زشکی ترمیمیپدندان 

 ست؟ا تست کدام نیبهتر یدندان یهایدگیو درمان پوس صیتشخدر  147

  باال یژگیو و نییپا تیحساس الف 

 نییپا یژگیباال و و تیحساس ب 

 باال یژگیو و تیحساس ج 

 نییپا یژگیو و تیحساس د 

  منبع:
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  41صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زشکی ترمیمیپدندان 

ساله ای که در معاینه کلینیکی پوسییدگی قابیل روییت  15بر اساس راهنمای تجویز رادیوگرافی دندانی، برای پسر  148

در چه فاصله زمیانی )میاه(   recall  ناتیباشد، تجویز بایت وینگ در معاریسک افزاینده پوسیدگی میندارد و فاقد 

 شود؟توصیه می

 6-12 الف 

 12-24 ب 

 18-36 ج 

 24-36 د 

  منبع:

 

 زشکی ترمیمیپدندان 

 گردد؟در کدام فاز طرح درمان انجام می «تکنیک جراحی به منظور افزایش مقاومت میزبان»کاربرد  149

 Urgent Phase الف 

 Control Phase ب 

 Re-Evaluation Phase ج 

 Corrective Phase د 

  منبع:

 

 زشکی ترمیمیپدندان 

و ویهگیی  80/0پوسیده(، اگر حساسیت تست تشخیصی حیدود دندان  30دندان سالم و  70) دندان 100در تشخیص  150

 باشد؟کدام عبارت صحیح می ،باشد 50/0آن 

 دندان 45 مثبت کاذب: الف 

 دندان 23 مثبت حقیقی: ب 

 دندان 6 منفی کاذب: ج 

 دندان 25 منفی حقیقی: د 

  منبع:
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  42صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زشکی ترمیمیپدندان 

 :بجز ،است حیرابطه با کاربرد پین و اسالت صح ردریز یهانهیتمام گز 151

 گردد.یکوتاه تجویز م یکینیکل یهادر تاج ژهیاسالت به و الف 

 شود.یم جادیا 330اسالت با فرز شماره  ب 

 گردد.یم هیته DEJ زتر امتر داخلیلیم کیاسالت عاجی نیم تا  ج 

تواننرد سربب پاسر  پالرپ مری یمترریلیم میدر صورت استقرار در فاصله نبا اندازه کوچک  Self-threading یهاپین د 

 شوند. یالتهاب

  منبع:

 

 زشکی ترمیمیپدندان 

 هستند؟  ریاز عوامل ز کیدر معرض کدام شتریب لدیکروفیم یهاتیکامپوز 152

 و ابرژن شنیاتر الف 

 نالیشکست مارژ ابرژن و ب 

 نالیو شکست مارژ body-3 شیسا ج 

 نالیو شکست مارژ شنیاتر د 

  منبع:

 

 زشکی ترمیمیپدندان 

 ؟شودیمحسوب م Bonded Base Technique یایاز مزا ریموارد ز از کیکدام 153

 نیبهتر مارژ ونیآداپتاس الف 

 الیباکتریآنت تیفعال ب 

 پس از درمان تیکاهش حساس ج 

 تمام موارد د 

  منبع:

 

 ترمیمیزشکی پدندان 

 کدام دستگاه بهتر است؟ ،یتیکامپوز Class V میترم کی نگیوریدر ک 154

 زریل الف 

 پالسما آرک ب 

 هالوژن ج 

 ندارد یتفاوت د 

  منبع:
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  43صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زشکی ترمیمیپدندان 

 استفاده از کدام دستگاه بهتر است؟  ،شونده کمتر باشد وریک تیبه قطعه کامپوز وریک تیسر ال یکیاگر امکان نزد 155

 لیزر الف 

 پالسما آرک ب 

 هالوژن ج 

 تفاوتی ندارد د 

  منبع:

 

 زشکی ترمیمیپدندان 

 تر است؟ مولر کدام روش مطلوبپره کی ستالید و الیهمزمان در حفره مز یتیکامپوز میدر ترم 156

 کردن همزمان دو حفرهاستفاده از نوار دور تا دور دندان و پر  الف 

 مختلف یهاپرکردن جداگانه هر حفره در زمان ب 

 هر حفره و پر کردن همزمان یجداگانه برا یااستفاده از دو نوار قطعه ج 

 هااستفاده از نوار دور تا دور دندان و پرکردن جداگانه حفره د 

  منبع:

 

 زشکی ترمیمیپدندان 

 مقاومت به کروژن را دارد؟ نیپرمس، کدام فاز کمتر یهادر آمالگام 157

 Sn3Ag الف 

 Hg8-7Sn ب 

 3Hg2Ag ج 

 5Sn6Cu د 

  منبع:

 

 زشکی ترمیمیپدندان 

 :بجز ،های زیر رادیواپک هستندتمام گزینه 158

 باریم الف 

 کوارتز ب 

 زیرکونیا ج 

 استرانسیوم د 

  منبع:
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  44صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زشکی ترمیمیپدندان 

 باشد؟یم حیبا انقباض کم صح یهاتیدرخصوص کامپوز کیکدام 159

 باشد.یمstiffness  و کاهش crosslink شیبا انقباض کم، افزا یالتیمتاکر یهاتیاساس عملکرد در کامپوز الف 

 کند.یاستفاده م ونیزاسیمریبه منظور کاهش انقباض پل TEGDMAبا انقباض کم از  یالتیمتاکر یهاتیکامپوز ب 

 باشد.یم یدیاس تیخاص یدارا سیب لورانیس یهاتیدر کامپوز لرهایسطح ف ج 

 شود.یم تیدر کامپوز تهیسیلیدروفیه شیسبب افزا سیب لورانیس یهاتیدر کامپوز لوکسانیسا د 

  منبع:

 

 زشکی ترمیمیپدندان 

 دارند؟  MDP-10خود  بیدر ترک ریز یهانگیاز باند کیکدام 160

 SE bond الف 

 Easy Bond ب 

 AdheSE ج 

 G-Bond د 

  منبع:

 

 زشکی ترمیمیپدندان 

 دارند؟  کیفسفر دیجداگانه با اس نگیبه اچ ازین ریز یهانگیاز باند کیکدام 161

 Xeno V الف 

 Protect Bond ب 

 G-Bond ج 

 Excite F د 

  منبع:

 

 زشکی ترمیمیپدندان 

  شود؟یم دهیدندان مولر چه نام الیسطح مز یکالیسوم سرو کیدر  یدگیپوس 162

   II کالس الف 

 IIIکالس  ب 

 V کالس ج 

 VIکالس  د 

  منبع:
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  45صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زشکی ترمیمیپدندان 

 است؟ شهیر یهایدگیپوس جادیخطر ا شیاز عوامل افزا کیکدام 163

 پروتز متحرک  الف 

 لثهتحلیل  ب 

 رادیوتراپی سر و گردن ج 

 همه موارد د 

  منبع:

 

 زشکی ترمیمیپدندان 

 تیباعیث کیاهش حساسی «یانتقال عصیب ریمتوقف کردن مس ایکاهش دادن » قیاز طر ریز یهانهیاز گز کیکدام 164

  شوند؟یم یعاج

  ومینمک استرانس الف 

 کلسیم فسفات ب 

 نیترات پتاسیم ج 

 ده باالبرونلیزر با  د 

  منبع:

 

 زشکی کودکانپدندان 

درد ندارد. درد در  ،کند که پس از خوردنبا شکایت درد دندانی هنگام غذا خوردن مراجعه کرده و اظهار می کودکی 165

 این کودک به چه دلیل ایجاد شده است؟

 پذیر(پرخونی پالپ )پالپیت برگشت الف 

 التهاب حاد پالپی ب 

 مزمن پالپیالتهاب  ج 

 آبسه پالپی د 

  منبع:
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  46صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زشکی کودکانپدندان 

 شود؟وینگ تکرار میساله با ریسک پوسیدگی باال با چه فاصله زمانی رادیوگرافی بایت 5در کودکی  166

 ماه  6 الف 

 سال 2 ب 

 سال 1 ج 

 سال 3 د 

  منبع:

 

 زشکی کودکانپدندان 

 های نهفته چه نوع رادیوگرافی در کودکان کاربرد دارد؟دندانجهت تعیین محل و موقعیت  167

 پانورامیک الف 

 CBCT ب 

 اپیکالپری ج 

 وینگبایت د 

  منبع:

 

 زشکی کودکانپدندان 

 ؟شودنمیها مشاهده در کدامیک از موارد اختالالت دندانی تغییری در تعداد دندان 168

 Double Teeth الف 

 Twining ب 

 Fusion ج 

 Gemination د 

  منبع:

 

 زشکی کودکانپدندان 

کند، در ابتدا جهت کنترل رفتاری ساله که برای اولین بار به مطب دندانپزشکی برای معاینه مراجعه می 4در کودکی  169

 کودک چه روشی کاربرد دارد؟

 Voice Control الف 

 Behavior Shaping ب 

 Tell-Show-Do ج 

 HOME د 

  منبع:
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  47صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زشکی کودکانپدندان 

 سه ویهگی به ترتیب کدام است؟ Masslerتوسط  Caries  Rampantدر تعریف 170

 های مستعدی، گسترش آهسته، درگیری دندانظاهر شدن ناگهان الف 

 های مقاوم به پوسیدگی معمولیظاهر شدن ناگهانی، گسترش سریع، درگیری دندان ب 

 های مستعدگسترش سریع، درگیری دندانظاهر شدن آهسته،  ج 

 های مقاوم به پوسیدگی معمولیظاهر شدن آهسته، گسترش آهسته، درگیری دندان د 

  منبع:

 

 زشکی کودکانپدندان 

 کودکی با مشخصات زیر در کدام دسته از ریسک پوسیدگی قرار دارد؟ 171

 دوباریک تا  -های غذایی مصرف مواد قندی به صورت بین وعده

 متوسط -اجتماعی والدین  -وضعیت اقتصادی 

 کندکند ولی آب فلوریده و فلورایدهای مکمل مصرف نمیاز خمیردندان فلوریده استفاده می

 فاقد ریسک الف 

 کم ب 

 متوسط ج 

 باال د 

  منبع:

 

 زشکی کودکانپدندان 

 است؟موثرترین روش جهت کاهش پوسیدگی دندانی در جامعه کدام  172

 فلوریداسیون آب آشامیدنی الف 

 استفاده از خمیردندان فلوریده ب 

 شویه فلوریدهاستفاده از دهان ج 

 استفاده از فلوراید مکمل د 

  منبع:
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  48صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زشکی کودکانپدندان 

 نت کدام است؟لعبارت صحیح در مبحث فیشورسی 173

 نت کاربرد دارد.لای موثر در فیشورسیبه عنوان ماده رماده گالس آنیوم الف 

 شود.باعث افزایش گیر سیلنت میفیشورسیلنت  استفاده از باندینگ زیر ب 

 باشد.نت ضروری میلقبل از انجام فیشورسی enameloplastyدر  همه موارد  ج 

 ندارد.نت لتاریخچه پوسیدگی فرد تاثیری بر انتخاب بیمار برای فیشورسی د 

  منبع:

 

 زشکی کودکانپدندان 

 نت، کدام مرحله اهمیت دارد؟لجهت تعیین اثر فیشورسی 174

 Etching الف 

 Isolation ب 

 Re-evaluation ج 

 Cleaning د 

  منبع:

 

 زشکی کودکانپدندان 

 مولرهای شیری کدام است؟ Cl. IIآل عرض ایستموس درخواست به طور ایده 175

1 الف 

  اندازه بین کاسپی 5

1 ب 

 اندازه بین کاسپی 4

1 ج 

 اندازه بین کاسپی 2

1 د 

 اندازه بین کاسپی 3

  منبع:
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  49صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زشکی کودکانپدندان 

های مولر اول شیری فک پایین، کدام ماده برای تیرمیم ولی کوچک در دندانساله با پوسیدگی مشخص  2کودکی در 176

 مناسب است؟

 Posterior Composite الف 

 Glass Ionmer ب 

 Resin-Modified Glass Ionomer ج 

 Amalgam د 

  منبع:

 

 زشکی کودکانپدندان 

 در مولرهای شیری جهت ترمیم با آمالگام کدام است؟ Cl. IIمشخصات حفره  177

 های کامال متناوب و اگزیوپالپال بول نشود.باکس پروگزیمال با دیواره الف 

 های کامال متباعد و اگزیوپالپال بول شود.باکس پروگزیمال با دیواره ب 

 شود.های کامال متقارب و اگزیوپالپال بول باکس پروگزیمال با دیواره ج 

 های کامال متباعد و اگزیوپالپال بول نشود.باکس پروگزیمال با دیواره د 

  منبع:

 

 زشکی کودکانپدندان 

 شود؟در کدام ناحیه دیده می Eruption Hematomaغالبا  178

 مولر دوم شیری الف 

 سانترال دائمی ب 

 مولر دومپره ج 

 مولر اول شیری د 

  منبع:

 

 کودکان زشکیپدندان 

 تر است؟های شیری شایعیلوز در چه دندانی از سوی دندانکاحتمال ان 179

 مولرهای فک باال الف 

 مولرهای فک پایین ب 

 انسیزورهای فک باال ج 

 های فک پایینکانین د 

  منبع:
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  50صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زشکی کودکانپدندان 

 شیری چند هفته است؟)درمان غیرمستقیم پالپ( مولرهای IPT اولین زمان پیگیری در  180

  6-8 الف 

  2-4 ب 

 4-6 ج 

 2-3 د 

  منبع:

 

 زشکی کودکانپدندان 

 باشد؟کدام درمان پالپی در کودکان مناسب می ،بسته به نوع درد 181

 پالپوتومی -درد گذرا یا تحریکی  الف 

 پالپوتومی -درد شبانه  ب 

 پالپ کپ -درد خودبخود  ج 

 پالپکتومی - یتحریکدرد گذرا یا  د 

  منبع:

 

 زشکی کودکانپدندان 

سیاعت مراجعیه  2ساله با شکستگی تاج دندان سانترال راست باال و اکسپوژر سرسوزنی پالپی قبل از  9در کودکی  182

 کرده است. درمان کدام است؟

 Direct Pulp Capping (DPC) الف 

 Pulpotomy ب 

 Pulpectomy ج 

 Apexification د 

  منبع:
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  51صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زشکی کودکانپدندان 

ای توصییه در مواردی که مولر دوم شیری قبل از رویش مولر اول دائمی از دست رفته باشد، چه نوع فضا نگهدارنیده 183

 شود؟می

 شودیستال الف 

 باندولوپ ب 

 آرچ لینگوال ج 

 نانی د 

  منبع:

 

 زشکی کودکانپدندان 

 ساله با مقاومت در عادت مکیدن انگشت، کدام روش درمانی مناسب است؟ 7 در کودکی 184

 پاداش درمانی الف 

 Appliance Therapy ب 

 مشاهده درمانی ج 

 نیاز به درمان ندارد د 

  منبع:

 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 شوند؟ها با انرژی کم چگونه مشخص میانواع فوتون 185

 انرژی الف 

 طول موج ب 

 فرکانس ج 

 اختالف پتانسیل د 

  منبع:

 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 های تومورال موثرتر است؟در کشتن سلول DNAکدام اثر اشعه بر  186

 Clusterصدمه  الف 

 هارشته Baseتغییر و یا از دست رفتن  ب 

 قطع باندهای هیدروژنی ج 

 هادر رشته Cross-linkایجاد  د 

  منبع:
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  52صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 باشد؟کدام روش تصویربرداری مسئول بیشترین میزان اکسپوژرهای پزشکی بیماران می 187

 Nuclear Medicine الف 

 CT-Scan ب 

 Interventional Radiography ج 

 Dental Radiography د 

  منبع:

 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 تواند ناشی از کدام خطا باشد؟های سفید بر روی فیلم رادیوگرافی میلکه یا نقاط یا خطوطایجاد  188

 ماده ظهور کهنه الف 

 ماده ثبوت کهنه ب 

 تماس فیلم با ماده ثبوت پیش از ظهور ج 

 فشار بیش از حد غلطک دستگاه ظهور و ثبوت د 

  منبع:

 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 ؟شودنمیدر منحنی مشخصه فیلم، از کدام فاکتور، اطالعاتی حاصل  189

 کنتراست الف 

 رزولوشن ب 

 سرعت ج 

 دامنه د 

  منبع:

 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 در تکنیک موازی داخل دهانی کدام است؟ Focal Spot-objectعلت افزایش فاصله  190

 افزایش بزرگنمایی الف 

 Distortionکاهش  ب 

 کاهش دوز جذب بیمار ج 

 Sharpnessافزایش  د 

  منبع:
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  53صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 ؟نداردرادیوگرافی اکلوزال در کدام مورد کاربرد  191

 بیماران دچار تریسموس الف 

 تعیین موقعیت اجسام خارجی در کف دهان ب 

 و پایین های فک باالبررسی میزان جابجایی در شکستگی ج 

 گزیالاارزیابی حدود تحتانی و فوقانی سینوس م د 

  منبع:

 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 دهنده کدام خصوصیت آن است؟ضایعه در تصاویر رادیوگرافی نشان Scallopedحدود  192

 مکانیسم رشد الف 

 استخوان واکنشی ب 

 تکامل از محیط به مرکز ج 

 ساختار درونی د 

  منبع:

 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 موثر است؟ کمترکدام فاکتور  ،ت حاد از دیسپالزی فیبروز در کودکانلیبه منظور تشخیص افتراقی استئومی 193

 نمای رادیوگرافی تشکیل استخوان جدید در داخل و یا خارج از کورتکس الف 

 عالئم کلینیکی ب 

 استخوان جدید پریوستیالمشاهده نمای هیستولوژی در  ج 

 محل بروز ضایعه در فک د 

  منبع:

 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

در صیورت پرفوراسییون  KOT (Keratocystic Odontogenic Tumor)بهتیرین روش بیرای مشیاهده حیدود  194

 کورتکس و ورود به بافت نرم کدام است؟

 CT الف 

 MRI ب 

 CBCT ج 

 Scintigraphy د 

  منبع:
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  54صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 شود؟های پارانازال مشاهده میاستئوما به طور معمول در کدام سینوس 195

 گزیالریام -فرونتال  الف 

 اتموئید -نوئیدفاس ب 

 اسفنوئید -گزیالری ام ج 

 اتموئید -فرونتال  د 

  منبع:

 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 پاتولوژی در تشخیص موثر است؟وهای هیسترادیوگرافی در کدام بیماری بیشتر از یافتههای یافته 196

 Osteitis defomans الف 

 Cherubism ب 

 Ameloblastoma ج 

 CGCG د 

  منبع:

 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

197 Ewing's sarcoma های دیگر ...........معموال دارای نمای ........... بوده و موجب تحلیل ریشه دندان 

 شودنمی - Mixed الف 

 شودمی - Mixed ب 

 شودنمی -رادیولوسنت  ج 

 شودمی - رادیولوسنت د 

  منبع:

 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 شود؟مشاهده میافزایش فضای اتاقک پالپ در کدام بیماری  198

 استئوپروز الف 

 استئوماالسی ب 

 هیپوفسفاتازی ج 

 هیپوتیروئیدیسم د 

  منبع:
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  55صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 ؟نیست( کدام مورد Skull-PAکاربرد تصویربرداری پوستروآنتریور اسکال ) 199

 بررسی آسیمتری صورتی الف 

 شکستگی مندیبل و اسکال ب 

 کلسیفیکاسیون داخل جمجمه ج 

 بررسی سینوس اسفنوئید د 

  منبع:

 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 کدام است؟ CBCTهای علت اثر پارسیال والیوم در آرتیفکت 200

 ها از رزولوشن فضاییبزرگتر بودن سایز وکسل الف 

 کالیبراسیون نامناسب رتکتور ب 

 مخروطی گیری ناکافی و اثر اشعهنمونه ج 

 حرکت بیمار حین انجام تصویربرداری د 

  منبع:

 

 مواد دندانی 

 شود؟یم یادهیسرعت برش، باعث چه پد شی، افزا (dilatant)التانتید یهاعیدر ما 201

 و کاهش ویسکوزیتی می شود. Shear Thinningباعث پدیده  الف 

 شود.و افزایش ویسکوزیتی می Shear Thickeningباعث پدیده  ب 

 ربطی به سرعت برش ندارد و ویسکوزیته ثابت است. ج 

 ( اتفاق می افتد.thixotropicتیکسوتروپیک ) د 

  منبع:

 

 مواد دندانی 

 را انتخاب نمایید؟ Degree Of Conversionگزینه صحیح در مورد درجه تبدیل  202

 باشد.( در طی واکنش پلیمریزاسیون می(C-Cبه باند تکی  (C=C)درجه تبدیل میزان تبدیل باندهای دوگانه مونومرها  الف 

 میزان آن تاثیری بر خواص فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی پلیمر ها ندارد. ب 

 تر است.میزان باالی آن معرف پلیمر نرم ج 

 شود.( استفاده میLight Scatteringگیری آن از پراش نور )برای اندازه د 

  منبع:
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  56صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 مواد دندانی 

 کدام گزینه در مورد کامپوزیت نانوهیبرید صحیح است؟ 203

 همان کامپوزیت نانو فیلد هستند. الف 

 باشد.تمام ذرات آنها نانومتری می ب 

 باشد.میکرون می 4تا  2دارای ذرات فاین با میانگین  ج 

 شود.بتدریج و به مرور زمان در طی چند سال مات میسطح آنها  د 

  منبع:

 

 مواد دندانی 

توانید سیبب آلیاژی نابل می بایست در نواحی با استرس باال مورد استفاده قرار گیرد. کدام تغیییر در ترکییب میی 204

 افزایش استحکام آلیاژ شود؟

 افزایش محتوای روی الف 

 افزایش محتوای مس ب 

 افزایش محتوای طال ج 

 افزایش محتوای بریلیوم د 

  منبع:

 

 مواد دندانی 

 را انتخاب نمایید: کروژن آمالگامگزینه صحیح در خصوص  205

کروژن آمالگام ناشی از یک واکنش سطحی است که منجر به ایجاد پوششی در سطح ترمیم و از دست رفتن درخشرش و  الف 

 شود.جالی اولیه می

آمالگام ناشی از یک واکنش الکتروشیمیایی است که منجر به تخریب تردریجی فلزهرا در اثرر واکرنش برا محریط کروژن  ب 

 شود.اطراف می

 افتد.به طور معمول با ایجاد کروژن، یکپارچگی و خواص مکانیکی آن به خطر نمی ج 

 شود.ها بیشتر میرمیمرسد و دوام تمس باشد میزان کروژن به حداقل میکه آمالگام کمدر صورتی  د 

  منبع:
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  57صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 مواد دندانی 

 محدودیت استفاده از ماده قالب گیری زینک اکساید اژنول کدام مورد زیر است؟ 206

 فقدان االستیسیتی الف 

 فقدان دقت ابعادی ب 

 فقدان ثبت جزئیات ج 

 فاقد ثبات ابعادی د 

  منبع:

 

 مواد دندانی 

 را انتخاب نمایید:  (LED)کیور دیودیهای الیتدستگاهگزینه صحیح در مورد  207

هنایی کنه آزنازگر ننوری آن نا نانومتر متغیر است که اینن مقندار بنرای کیوریننم کامتوزینت 490تا  450طول موج این دستگاه از  الف 
 باشد.کامفورکینون است، کافی نمی

 باشد.تولید نور آن با شدت بسیار زیاد و برابر لیزر آرگون می ب 

هنایی کنه آزنازگر ننوری آن نا نانومتر متغیر است که اینن مقندار بنرای کیوریننم کامتوزینت 490تا  450طول موج این دستگاه از  ج 
 باشد.کامفورکینون است، کافی می

زنازگر ننوری آن نا هنایی کنه آنانومتر است که این مقدار برای کیورینم کامتوزیت 480تا  460نور در محدوده باریکی از طول موج  د 
 باشد.کامفورکینون است، کافی می

  منبع:

 

 مواد دندانی 

 صحیح است؟سیلیکون تراکمی گیری کدام گزینه در خصوص ثبات ابعادی ماده قالب 208

گینری گینری دارای ب تنرین ثبنات ابعنادی در بنین منواد قالن بدلیل نداشتن محصول جانبی در زمان سخت شدن این مناده قالن  الف 
 االستومری است.

 گذارد.گیری روی ثبات ابعادی آن تاثیر میخروج آب تولید شده به عنوان محصول جانبی در زمان سخت شدن این ماده قال  ب 

 گذارد.گیری روی ثبات ابعادی آن تاثیر میخروج الکل تولید شده به عنوان محصول جانبی در زمان سخت شدن این ماده قال  ج 

 گذارد.گیری روی ثبات ابعادی آن تاثیر میهیدروژن تولید شده به عنوان محصول جانبی در زمان سخت شدن این ماده قال  خروج د 

  منبع:

 

 مواد دندانی 

 ( گالس آیونومر، آزاد شدن یونها به چه صورت است؟settingدر واکنش سخت شدن )  209

 شود.کلسیم و ستس با سرعت کمتر آلومینیوم آزاد میدر مراحل اولیه سخت شدن ابتدا به سرعت  الف 

 شود.  در مراحل اولیه سخت شدن ابتدا به سرعت آلومینیوم و ستس با سرعت کمتر کلسیم آزاد می ب 

 شود.  در مراحل اولیه سخت شدن ابتدا به سرعت آلومینیوم و ستس با سرعت کمترفلوراید آزاد می ج 

 گیرد.آزاد شدن کلسیم و آلومینیوم و فلوراید همزمان و باسرعت یکسان صورت میدر مراحل آخر سخت شدن  د 

  منبع:
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  58صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 مواد دندانی 

( موجود در سمان گالالس آیونالومر تیویالت HEMAکدامیک از گزینه های زیر در مورد هیدروکسی اتیل متاکریالت ) 210

 ( صحیح است؟resin-modified glass ionomerشده با رزین )

 هیدروفوب بوده و در قسمت پودری این سمان وجود دارد. HEMA الف 

 این سمان وجود دارد.مایع بوده و در قسمت  هیدروفوب HEMA ب 

 هیدروفیل بوده و در قسمت مایع این سمان وجود دارد. HEMA ج 

 هیدروفیل بوده و در قسمت پودری این سمان وجود دارد. HEMA د 

  منبع:

 

 دندان پزشکی اجتماعیسالمت دهان و  

های زییر اسیتفاده لیسیتاز کیدامیک از چک« برای ارزیابی و نقد مطالعات، کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی 211

 شود؟می

 Strobeاستراب  الف 

 Consortکانسورت  ب 

 Prismaپریسما  ج 

 Coreqکاریک  د 

  منبع:

 

 سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی 

 باشد؟کدامیک از راهبردهای زیر مبتنی بر درمان و پیشگیری می 212

 برنامه غربالگری  الف 

 بیمه خدمات درمانی ب 

 فلورایدتراپی ج 

 فیشورسیالنت د 

  منبع:

 

 سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی 

 باشد؟آل میکدامیک از موارد زیر از خصوصیات یک شاخص ایده 213

 نبودنحساس  الف 

 شدنقابل کیفی ب 

 ذهنی بودن ج 

 ساده بودن د 

  منبع:
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  59صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی 

 باشد؟میزان کاهش پوسیدگی در روش فلوریداسیون آب آشامیدنی چند درصد می 214

 10-30 الف 

 20-40 ب 

 30-50 ج 

 40-60 د 

  منبع:

 

 سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی 

 شود؟های زیر برای ثبت نیاز به درمان ارتودنسی استفاده میکدامیک از شاخص 215

 DMFT الف 

 CPI ب 

 IOTN ج 

 ICDAS د 

  منبع:

 

 سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی 

 باشد؟های اجتماعی سالمت، اولین مرحله کدامیک از موارد زیر میریزی فعالیتبراساس چرخه برنامه 216

 تعیین اهداف الف 

 تعیین مشکالت ب 

 انتخاب بهترین راه ج 

 نیازسنجی د 

  منبع:

 

 سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی 

 ؟باشدنمیکدامیک از موارد زیر از کارکردهای نظام سالمت  217

 تولیت الف 

 تولید منابع ب 

 پاسخگویی ج 

 تامین و تخصیص د 

  منبع:
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  60صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 دندان پزشکی اجتماعیسالمت دهان و  

 باشد؟انجام آسان و نسبتا سریع از مزایای کدامیک از انواع مطالعات زیر می 218

 مقطعی الف 

 کارآزمایی بالینی ب 

 شاهدی-مورد ج 

 گروهیهم د 

  منبع:

 

 سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی 

 شود؟میدر کدام بخش مقاله علمی آورده « چرایی انجام تحقیق» 219

 روش انجام کار الف 

 مقدمه ب 

 بحث ج 

 هایافته د 

  منبع:

 

 سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی 

 ؟باشدنمیکننده محیطی موثر در ایجاد صدمات تروماتیک دندانی کدامیک از موارد زیر از عوامل تعیین 220

 محرومیت الف 

 پرجمعیتی ب 

 نامناسباقتصادی  -شرایط اجتماعی  ج 

 فعالیت فیزیکی د 

  منبع:

 

 زبان 

221 After antibiotics were introduced globally, the incidence of brain abscesses .......................... . 

 decreased dramatically الف 

 increased to some extent ب 

 exhibited no changes ج 

 exhibited fluctuations د 

  منبع:
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  61صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زبان 

222 Aids and immunosuppressive agents have given rise to ........................ in the incidence of brain 

abscesses. 
 no changes الف 

 a major increase ب 

 a major decline ج 

 a mild increase د 

  منبع:

 

 زبان 

223 The triad of fever, headache and focal deficits is found in ........... of subjects with brain abscess. 

 %50 الف 

 %50< ب 

 %50> ج 

  the majority د 

  منبع:

 

 زبان 

224 'donut sign' is a typical sign of brain abscess on .............................. . 

 MR images الف 

 CT scans ب 

 radionucleotide scans ج 

 plain films د 

  منبع:
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  62صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زبان 

225 Which of the following statements is correct based on the information given in the reading 

passage? 
 .Ultrasound is the most effective technique for the diagnosis of intracranial abscesses الف 

 Radionucleotide scans are currently the gold standard for the diagnosis of brain ب 

abscesses. 
 .Head and neck infections might spread into the cranium through bloodstream ج 

 Fluids collected in the brain due to intracranial infections drain spontaneously through د 

the blood vessels. 
  منبع:

 

 زبان 

226 Children homozygous for CF have been reported to have ............. dental calculus formation 

and .............. caries rate compared to healthy controls. 
  lower, higher الف 

 lower, lower ب 

 higher, lower ج 

 higher, higher د 

  منبع:

 

 زبان 

227 It can be implied from the reading passage that in the past patients with CF ..................... . 

  

 survived into their teenage years الف 

 had a significant life expectancy ب 

  did not usually survive into their teenage years ج 

 had much chance for a long life د 

  منبع:
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  63صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زبان 

228 Based on the information provided in the reading passage ..................... . 

  .of the population are heterozygous for CF %5−4 الف 

  CF patients exhibit increased mucoid secretions of salivary glands exclusively ب 

  of the white population are carriers of CF gene %5−4 ج 

 virtually 4−5% of every 2000 live newborns exhibit CF د 

  منبع:

 

 زبان 

229 The lower incidence of caries in subjects with CF was not .............. in a recent study.  

  elaborated الف 

  explicated ب 

 refuted ج 

 verified د 

  منبع:

 

 زبان 

230 CF is the most common ............. recessive inherited disease in ................ .  

  fatal, the population الف 

   debilitating, the population ب 

 fatal, whites ج 

 debilitating, whites د 

  منبع:

 

 زبان 

231 The healthy pulp responds to the presence of a dead tract by depositing a layer of reparative 

dentin over its surface, thus ........... it off.   
 peeling  الف 

 reaping  ب 

 sealing  ج 

 seeping  د 

  منبع:
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  64صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زبان 

232 Supernumerary teeth are teeth added to the normal ........... of teeth.  

 implement  الف 

 supplement  ب 

 abutment  ج 

 complement  د 

  منبع:

 

 زبان 

233 
Syncope alone accounts for 50% of reported dental emergencies. 

Which of the following can best replace 'accounts for' in the sentence above? 

 prevents  الف 

 predominates  ب 

 interferes with  ج 

 is responsible for  د 

  منبع:

 

 زبان 

234 It is apparent that substances easily ............. dentin, permitting thermal, osmotic and chemical 

insults to act on the pulpal constituents. 
  permeate الف 

 persuade ب 

 precipitate ج 

 perpetuate د 

  منبع:
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  65صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زبان 

235 The wound created by extracting a tooth ........... an incisional skin or mucosal wound in that 

substantially greater soft tissue loss occurs. 

 differs from  الف 

 protects from  ب 

 differs with  ج 

 protects with  د 

  منبع:

 

 زبان 

236 Carious exposure of the pulp results in progressive mobilization of neutrophils and eventually 

to ..........., which may be diffuse or localized in the form of an abscess. 

 supersaturation الف 

 suppuration ب 

 exacerbation ج 

 supplementation د 

  منبع:

 

 زبان 

237 

 

The most common response of caries is dentin ............ . In this reaction, the dentinal tubules 

become partially or completely filled with mineral deposits. 

 spongiosis  الف 

 fibrosis  ب 

 sclerosis  ج 

 scoliosis  د 

  منبع:
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  66صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97ملی دندانپزشکی دی ماه آزمون 

 زبان 

238 Rapid outward fluid movement in the dentinal tubules might result in odontoblast ............, i.e. 

odontoblasts are dislodged from the odontoblast layer and drawn outward into the tubules. 

 replacement  الف 

 commencement  ب 

 displacement  ج 

 acknowledgment  د 

  منبع:

 

 زبان 

239 The degree of pathogenicity produced by microbes is referred to as ............. .  

  vigilance الف 

 capacity ب 

 virulence ج 

 capacitance د 

  منبع:

 

 زبان 

240 Fordyce granules are ............. glands usually located on the oral mucosa and the vermillion of 

the lips.  
 salivary  الف 

 accessory  ب 

 endocrine  ج 

 sebaceous  د 

  منبع:
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نام خدا به  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت آموزشي
 مركز سنجش آموزش پزشكي

خارج از كشور ملي دندانپزشكي دوره آزمون  دهمينبه اطالع كليه داوطلبان شركت كننده در  
انجام شده توسط اعضاي محترم هيأت ممتحنه آزمون،  رساند، پيرو اعتراضات واصله و بررسي هايمي

  .گردد مي كليد نهايي به شرح زير اعالم
  گزينه الف صحيح است ١٦٦سوال 

  
 مركز سنجش آموزش پزشكي
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