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تقدیم به اولین و واالترین معلمان زندگی ام

پدر و مادر مهربانم، دکتر غالمرضا ولی زاده کاخکی و دکتر ملیحه خادمی
و همسر عزیزم که با راهنمایی های فراوانش راهگشای من است

و تقدیم به تمام اساتید بزرگوارم در بخش دندانپزشکی کودکان علوم پزشکی مشهد
مریم ولی زاده

تقدیـم بـه پـدر و مادر مهربانم و همسـر عزیزم و اسـاتید محترم بخش دندانپزشـکی کودکان علوم 
مشهد پزشکی 

فریبا قنبری

تقدیم به پدر و مادر عزیز، همسر مهربان و پسر دوست داشتنی ام
فاطمه سردار



هو الشافی

سـپاس خداونـد متعـال را کـه بـه لطفش بعـد از ماه ها تالش توانسـتیم تالیف سـواالت کتـاب نواک 

2019 را به پایان برسـانیم.

کتـاب نـواک )پینکهـام سـابق( یکـی از معتبرتریـن کتـب مرجـع در شـاخه دندانپزشـکی کـودکان و 

همچنیـن کتـاب مرجـع بـرای آزمـون هـای دسـتیاری، ارتقـا و بـورد تخصصی مـی باشـد. در این 

کتـاب سـعی بـر آن شـده اسـت کـه ضمـن در برگیـری نـکات مهـم همراه بـا جـواب هـای کوتاه و 

مختصـر، سـواالت ارتقـا و بـورد از سـال 90 تـا 98 گـردآوری شـود. امیـد اسـت کـه بـا طراحـی 

سـواالت بسـیار دقیـق، راه پـر پیـچ و خم آزمون هـای دسـتیاری و به خصوص بـورد تخصص را 

بـرای داوطلبـان عزیـز همـوار سـازیم. الزم به ذکر اسـت کـه فصل اول ایـن کتاب با توجـه به اینکه 

مقدمـه ای در رابطـه بـه مباحـث دندانپزشـکی کـودکان مـی باشـد و قابل طراحی سـوال نبـوده، از 

مباحـث ایـن کتاب حذف شـده اسـت.

بدیهـی اسـت کـه پیشـنهادات و انتقـادات سـازنده اسـاتید و دوسـتان گرانقـدر راهگشـای مطالـب 

مفیدتـر در چـاپ هـای آینـده بـوده و مـورد اسـتقبال مـا قـرار خواهـد گرفـت. 

در پایـان از جنـاب آقـای مهنـدس خزعلی مدیریـت محترم و خانم آقـازاده و تمام دسـت اندرکاران 

محترم انتشـارات شـایان نمودار کمال تشـکر را داریم.

گروه مولفین       

تابستان 1399       
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1-عبارت غلط در مورد زبان كوچك 2 شاخه كدام است؟
ب( تمايل به جنس مونث دارد. الف(هنگام تولد وجود دارد.     

د(ممكن است موجب نقص در تكلم شود. ج( تظاهر خفيفي از شكاف كام است.    

2- عبارت غلط در مورد فرنوم لبيال هايپرپالستيك كدام است؟
الف(هنگام تولد وجود دارد.

ب(تمايل به جنس ندارد.
ج( از عوارض شايع و شديد آن مشكالت حين تغذيه با شير مادر مي باشد.

د( در صورت پاره شدن به آساني خونريزي مي كند.

3-عبارت صحيح در مورد توروس پاالتينوس كدام است؟
ب( تمايل به جنس مذكر دارد. الف( در هنگام تولد وجود دارد.    

د(محل آن ميدالين كام سخت و نرم مي باشد. ج( در طول دوران بزرگسالي به رشد ادامه مي دهد.  

4- عبارت غلط در مورد توروس پاالتينوس كدام است؟
الف( الگوي ارثي اتوزوم غالب يا اثر چند عاملي مي باشد.

ب( در سنين كودكي به طور خفيفي برجسته با سطح صاف اند.
ج( بدون عالمت اند مگر اين كه تروماتيزه شوند و نياز به درمان ندارند.

د( همواره در راديوگرافي به صورت راديواپاسيتي ديده مي شوند.

5- عبارت غلط در مورد توروس منديبوالريس كدام است؟
ب( تمايل به جنس مذكر دارد. الف( در دهه دوم ديده مي شود.    

د( شيوع آن از توروس پاالتينوس بيشتر است. ج( در لينگوال منديبل به صورت 2 طرفه ديده مي شود. 

فصل دوم

مؤلف: دکتر فریبا قنبری
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6- عبارت غلط در مورد اگزوستوز كدام است؟
الف( در دهه دوم زندگي ديده مي شود.

ب( تمايل به جنس مذكر دارد.
ج( معموال 2 طرفه در نماي فاسيال ريج آلوئول ماگزيال و منديبل ديده مي شود.

د( در طول دوران بزرگسالي به رشد خود ادامه مي دهد.

7- تمامي گزينه هاي زير بين توروس پاالتينوس، توروس منديبوالريس و اگزوستوز مشترك است به جز؟
د( عالئم باليني ج( درمان     ب( توزيع جنسي    الف( سن بروز   

8- عبارت غلط در مورد زبان شياردار كدام است؟
ب( دهه اول و دوم زندگي بروز مي كند. الف( صفت اتوزوم غالب مي باشد.   

د( تمايل به جنس ندارد. ج( با افزايش سن كمتر مشخص مي شود.   

9- عبارت غلط درباره انكيلوگلوسيا كدام است؟
الف( هنگام تولد وجود دارد.

ب( تمايل به جنس مذكر دارد.
ج( تعداد زيادي از آن ها با افزايش سن خود به خود اصالح مي شوند.

د( مشكالت پريودنتال، تكلم و بلع به طور شايعي در آن ها ديده مي شود.

10- عبارت غلط در مورد تيروئيد زبانی كدام است؟
ب( تمايل به جنس خاصي ندارد. الف( در دهه دوم زندگي ديده مي شود.   

د( در ميدالين قاعده زبان ديده مي شود. ج( 30% موارد تيروئيد طبيعي وجود دارد.   

11- عبارت صحيح در مورد تيروئيد زباني كدام است؟
ب( علت مهم هايپرتيروئيديسم نوزادي مي باشد. الف( كيست مجراي تيروگلوسال نوعي از آن است.  

د( عالئم در طول بلوغ يا حاملگي كمرنگ مي شود. ج( 50% موارد به كارسينوم تبديل مي شود.  

12- عبارت غلط در مورد para median lip pit كدام است؟
ب( تمايل به جنس مذكر دارد. الف( هنگام تولد وجود دارد.    

د( مجاور ميدالين ورميليون لب پايين ديده مي شود. ج( به صورت قرينه و 2 طرفه رخ مي دهد.   
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13- عبارت غلط در مورد حفرات گوشه لب كدام است؟
الف( در دهه دوم زندگي ايجاد مي شود.

ب( تمايل به مركز دارد.
ج( همواره به صورت فرورفتگي هاي 2 طرفه در گوشه دهان ديده مي شود.

د( انگوالر كاليتيس در تشخيص افتراقي با آن قرار مي گيرد.

14- عبارت غلط در مورد رتروكاسپرپاپيل كدام است؟
الف( تمايل به جنس مونث دارد.
ب( معموال 2 طرفه رخ مي دهد.

ج( در لثه چسبنده لينگوال پره مولرهاي منديبل ديده مي شود.
د( در كودكان خيلي شايع بوده و با افزايش سن فروكش مي كند.

15- فرنوالهاي متعدد در كدام يك از سندرم هاي زير ديده مي شود؟
د( سندرم آپرت ب( سندرم اروفاسيال ديجيتال      ج( واندروود    الف( سندرم داون   

16- عبارت غلط در مورد Tobacco pouch keratosis كدام است؟
الف( ضايعات بعد از 5-1 سال استفاده ايجاد مي شود.

ب( قطع عادت موجب برگشت ضايعه مي شود.
ج( احتمال تبديل به بدخيمي زياد است.

د( هاليتورنيس، تحليل لثه، پوسيدگي و رنگ گرفتن دندان در آن ها با احتمال بيشتري ديده مي شود.

17- كدام يك از ضايعات زير تمايل به جنس مذكر دارد؟
ب( استوماتيت تماس با دارچين   الف( لكوادما      

Tobacco pouch keratosis )د      morsicatio mucosa oris )ج

18- در كدام يك از ضايعات زير پالك سفيد همراه با اريتم منتشر ديده مي شود؟
د( خال سفيد اسفنجي ج( كواتوز سايشي    ب( استوماتيت تماس با دارچين    الف( لكوادما  

19- عبارت غلط در مورد لكوادما كدام است؟
الف( وقتي كه بافت كشيده مي شود ناپديد مي گردد.

ب( مخاط لبيال وباكال به صورت 2 طرفه و كام نرم درگير مي شود.
ج( در سيگاري ها مشخص تر مي باشد.

د( وضعيت با افزايش سن كاهش مي يابد.
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20- عبارت غلط در مورد زبان مودار كدام است؟
الف( طويل شدن منتشر پاپيالهای قارچي شكل است.

ب( درمان آن مسواك زدن زبان است.
ج( يكي از علل ايجاد آن استفاده بيش از حد از دهانشويه ها مي باشد.

د( تمايل به جنس خاصي ندارد.

21- كدام يك از موارد زير در ايجاد زبان مودار نقش ندارد؟
ب( استفاده بيش از حد از دهانشويه ها  الف( الكل      

د( خشكي دهان  ج( آنتي بيوتيك     

22- تمامي ضايعات زير همواره به صورت 2 طرفه بروز مي كند به جز؟
ج( لكوادما    د( كانديديازيس الف( خال سفيد اسفنجي  ب( لينه آلبا   

23- عبارت غلط در مورد خال سفيد اسفنجي كدام است؟
الف( ممكن است به صورت مادرزادي و در هنگام تولد حضور داشته باشد.

ب( پالك هاي سفيد، چين دار، قرينه و2 طرفه رخ مي دهد.
ج( وراثت آن اتوزوم مغلوب است و فقط درگيري داخل دهاني وجود دارد.

د( شايع ترين ناحيه درگير مخاط باكال است.

24- شايع ترين ناحيه درگير در خال سفيد اسفنجي كدام است؟
ج( سطح شكمي زبان   د( كف دهان ب( مخاط لبيال    الف( مخاط باكال   

25- كدام يك از عوامل ايجاد كننده زبان باردار نمي باشد؟
د( تنفس دهاني ج( آنتي بيوتيك    ب( دهيدراتاسيون   الف( بهداشت دهاني ضعيف  

26- تمامي موارد زير غير چسبنده اند و قابل كنده شدن مي باشند به جز؟
الف( سوختگي شيميايي     ب( زبان باردار

 ج( كانديديازيس سودوممبرانوس    د( كراتوز سايشي

27- الگوي هاشوري يا starburst در كدام يك از ضايعات زير ديده مي شود؟
ب( گرانول فوردايس   ج( خال سفيد اسفنجي  د( لكوادما    Cicatrix )الف
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cicatrix -28 نام ديگر كدام يك از ضايعات زير است؟
د( تشكيل اسكار ج( لينه آلبا    ب( زبان مودار    الف( زبان باردار   

29- گرانول فوردايس در كدام يك از نواحي زير ديده نمي شود؟
ب( ورميليون لب باال   الف( مخاط باكال      
د( ورميليون لب پايين ج( رترومولرپر     

30- عبارت غلط در مورد گرانول فوردايس كدام است؟
ب( بلوغ تكامل آن را تحريك مي كند. الف( مخاط باكال به صورت 2 طرفه درگير مي شود.  

د( تمايل به جنس مونث دارد. ج( در 30-20% كودكان رخ مي دهد.   

31- كدام يك از ضايعات زير به صورت ندول بروز مي كند؟
ب( كيست لنفواپي تليال دهاني الف( گرانول فوردايس     

د( كيت پاالتال نوزاد ج( دنتال الميناكيست     

32- عبارت غلط در مورد كيست لنفواپي تليال دهاني كدام است؟
الف( به علت اين كه ممكنه در اندازه متغير باشد و محتوايش تخليه شود شبيه آبسه است.

ب( در دهه دوم زندگي بروز مي كند.
ج( عود آن باالست.

د( محل بروز آن كام نرم، كف دهان وناحيه خلفي طرفي زبان است.

33- عبارت غلط در مورد كيست پاالتال نوزادان كدام است؟
الف( در 85% نوزادان رخ مي دهد.

ب( به طور خود به خود در ماه اول پاره مي شوند و نيازي به درمان ندارند.
ج( ندول بوهن در رافه مياني كام رخ مي دهد.

د( اندازه آن معموال mm3-1 است.

34- عبارت صحيح در مورد دنتال المينا كيست كدام است؟
الف( در 50% نوزادان رخ مي دهد و تمايل به جنس خاصي ندارد.

ب( نيازي به درمان ندارد و به طور خود به خود در 1 ماه اول پاره مي شود.
ج( در مخاط آلوئولر منديبل شايع تر است.

د( اندازه آن ها  بزرگتر از mm 3 مي باشد. ولي از mm 6 تجاوز نمي كند.
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35- كدام يك از ضايعات زير تمايل به جنس مونث دارد؟
د( زبان شياردار ج( زبان باردار    ب( زبان مودار    الف( اريتم مهاجر   

36- عبارت غلط در مورد رنگدانه شرابي كدام است؟
الف( شايع ترين محل بروز آن در امتداد عصب تري ژمينال است.

ب( ضايعات لثه اي در آن ها شبيه پايوژنيك گرانولوماست.
ج( با افزايش سن كم رنگ تر و مسطح مي شوند.

د( به آساني خونريزي مي كند.

37- عبارت غلط در مورد گلوسيت لوزي شكل زبان كدام است؟
الف( عامل آن كانديدا مي باشد.

ب( در ميدالين قسمت قدام سطح پشتي زبان ديده مي شود.
ج( تمايل به جنس ندارد.

د( همزمان با آن Kissing lesion ممكن است ديده شود.

38- عبارت غلط در مورد اريتم مهاجر كدام است؟
الف( دريچه ها شايع تر از بالغين است.

ب( عامل آن كانديد است و درمان آن دهانشويه ضد قارچ + بهداشت دهاني مناسب مي باشد.
ج( پاپي هاي نخي شكل در آن قسمت از دست مي روند.

د( تمايل به جنس مونث دارد.

39- عبارت غلط در مورد هماتوم رويشي كدام است؟
ب( باعث تاخير رويش مي شود. الف( معموال در لمس حساس نيست.   

د( در دختران شايع تر از پسران است. ج( نيازي به درمان ندارد.    

40- عبارت غلط در مورد پيگمانتاسيون فيزيولوژيك كدام است؟
الف( شايع ترين مكان درگيري لثه چسبنده مي باشد.  

ب( پيگمانتاسيون با افزايش سن كودك كاهش مي يابد.
ج( در پوست هاي سبزه- تيره شايع تر است.

د( تمايل به جنس خاصي ندارد.
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41- كدام يك از ضايعات زير در جنس مونث شايع تر است؟
د( آمالگام تاتو ج( پيگمانتاسيون نژادي   ب(ماكول مالنوتيك دهاني   الف( خال مالنوتيك   

42- عبارت غلط در مورد ماكول مالنوتيك دهاني كدام است؟
الف( تمايل به جنس مونث دارد.

ب( شايع ترين پيگمانتاسيون دهاني در كودكان روشن- سبزه مي باشد.
ج( احتمال تبديل به بدخيمي آن باالست.

د( محل شايع بروز آن ورميليون لب پايين، لثه و مخاط باكال است.

43- آفت در كدام يك از نواحي زير ديده نمي شود؟
د( سطح شكمي زبان ج( لثه     ب( مخاط باكال    الف( مخاط لبيال   

44- عبارت غلط درباره آفت كدام است؟
الف( تمايل به جنس مونث دارد.  

ب( نوع هرپتيك فرم اسكار به جاي مي گذارد.
ج( عمدتادر مخاط غير كراتينيزه رخ مي دهد.

د( تروما و وسايل ارتودنسي فاكتور مهم بروز در كودكان است.

45- عبارت غلط در مورد زخم آفت ماژور كدام است؟
الف( زخم هاي متعدد عميق بزرگتر از cm 1 را شامل مي شود.

ب( ظرف 10-7 روز بهبود مي يابد.
ج( بهبودي آن همراه با اسكار است.

د( درمان آن استروئيد موضعي، كلرهگزيدين ومكمل غذايي مي باشد.

46- ضايعات هرپس در كدام ناحيه ديده نمي شود؟
ج( ورميليون لب   د( مخاط لبيال ب( كام سخت    الف( لثه چسبنده   

47- عبارت غلط در مورد انگوالر كاليتيس كدام است؟
الف( به وسيله گونه هاي كانديدا و استرپتوكوك ايجاد مي شود.

ب( شيارهاي زخمي وخونريزي دهنده در گوشه دهان ايجاد مي شود.
ج( ضايعات عود كننده نيازمند درمان سيستميك مي باشند.
د( Drooling و ناكفايتي لب ها از عوامل مستعد كننده اند.
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48- عبارت صحيح در مورد ضايعات ايجاد شده به واسطه آلرژي تماسی كدام است؟
الف( در فاز حاد به صورت اريتم، وزيكول يا زخم بروز مي كند.

ب( تست پچ در كودكان كم سن تر مفيدتر است.
ج( درمان آن شناسايي و حذف آلرژن و مصرف استروئيد خوراكي مي باشد.

د( در صورت مزمن شدن ضايعات دلمه بسته سفيد قرمز ايجاد مي شود.

49- عبارت غلط در مورد اريتم مولتي فرم كدام است؟
الف( تمايل به بروز در جنس مذكر دارد.

ب( به صورت ماكول، وزيكول، بول وزخم هاي قرمز دردناك منتشر بروز مي كند.
ج( ضايعات پوستي به صورت target lesion روي تنه و سر و گردن ديده مي شود.

د( اگر ضايعه به وسيله HSV تحريك شود، عود شايع است.

50- عبارت غلط در مورد جينجيواستوماتيت هرپتيك اوليه كدام است؟
الف( شروع آن ناگهاني و همراه با عالئم سيستميك )تب، درد، لنفادنوپاتي، Drooliy( مي باشد.

ب( بهبودي ظرف حداكثر 5 روز حاصل مي شود.
ج( ضايعات لثه اي معموال شكايت اصلي هستند.

د( درمان آن حمايتي و شامل ضد تب، ضد درد، دهانشويه تسكيني و هيدراتاسيون مي باشد.

51- عبارت غلط در مورد اسكواموس پاپيلوما كدام است؟
الف( در لمس حساس است.

ب( در دهه دوم زندگي بروز مي كند.
ج( تمايل به جنس ندارد.

د( به صورت ندول منفرد پايه دار با زوائد انگشت مانند بروز مي كند.

52- عبارت غلط در مورد اسكواموس پاپيلوما كدام است؟
ب( سرعت عفونت و ويروالنس پايين است. الف( به وسيله HPV ايجاد مي شود.   
د( احتمال تبديل به بدخيمي آن باالست. ج( عود آن نادر است.     

53- عبارت غلط در مورد وروكا ولگاريس كدام است؟
الف( همان common wart است.  

ب( در پوست دست و صورت شايع تر از داخل دهان است.
ج( در لمس حساس نيست.

د( محل شايع انواع داخل دهاني خلف زبان وكام نرم مي باشد.
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54- عبارت غلط در مورد وروكا ولگاريس كدام است؟
الف( خطر كمي براي عود در ضايعات دهاني وجود دارد. 

ب( احتمال بهبود خود به خودي در ضايعات پوستي باالست.
ج( خطر تبديل به بدخيمي وجود دارد.

د( تمايل به جنس خاصي ندارد.

55- عبارت غلط در مورد كنديلوما آكوميناتوم كدام است؟
ب( ضايعات به صورت آنوژنيتال و دهاني مي باشد. الف( به صورت ندول هاي متعدد مجزا بروز مي كند.  

د( عود آن پايين است. ج( به شدت مسري است.    

56- احتمال بهبود خود به خودي در تمام ضايعات زير وجود دارد به جز؟
ب( وروكا ولگاريس الف( هايپرپالزي اسپونجتيك موضعي لثه اي در جوانان 

د( كنديلوما آكوميناتوم    )Heck( مولتي فوكال اپي تليال هايپرپالزي )ج

57- تمايل خانوادگي و استعداد ژنتيكي در كدام يك از ضايعات بافت نرم زير مطرح است؟
ب( وروكاولگاريس         Heck )الف

د( كنديلوما آكومبيناتوم ج( اسكواموس پاپيلوما     

58- تمامي ضايعات زير تمايل به جنس خاصي ندارد به جز ........... كه تمايل به جنس ............. دارد.
ب( بيماري Heck/ مذكر الف( جانيت سل فيبروما/ مونث     
د( وروكاولگاريس / مذكر ج( اسكواموس پاپيلوما / مونث     

59- كدام يك از ريسك فاكتورهاي ابتال به بيماري Heck نمي باشد؟
ب( سوء تغذيه  الف( بهداشت دهاني ضعيف     

د( زندگي در مكان شلوغ ج( تنفس دهاني      

60- عبارت غلط در مورد بيماري Heck كدام است؟
ب( عود آن شايع است. الف( استعداد ژنتيكي در ايجاد آن مطرح است.  

د( تبديل به بدخيمي در آن شايع است. ج( احتمال پسرفت خود به خودي وجود دارد.  
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61- عبارت غلط در مورد هايپرپالزي اسفنجي موضعي لثه كدام است؟
الف( تمايل به جنس مونث دارد.
ب( به راحتي خونريزي مي كند.

ج( به روش هاي بهداشت دهان پاسخ عالي مي دهد.
د( شايع ترين ناحيه درگير لثه لبيال قدام ماگزيال مي باشد.

62- تمامي موارد زير جزو عوامل دخيل در هايپرپالزي اسفنجي لثه جوانان است به جز؟
د( تنفس دهاني ج( اپالينس ارتودنسي   ب( كراودينگ قدامي    الف( سوء تغذيه   

63- شايع ترين ناحيه درگير در هايپرپالزي اسفنجي موضعي لثه جوانان كدام است؟
ب( لثه لبيال قدامي ماگزيال الف( لثه لبيال قدامي منديبل     
د( لثه لينگوال قدام ماگزيال ج( لثه لينگوال قدام منديبل     

64- تمامي بيماري هاي زير عود شايع است به جز ............ كه عود آن نادر است.
الف( اسكواموس پاپيلوما و ژانيت سل فيبروما

ب( هايپرپالزي اسفنجي موضعي لثه اي جوانان و وروكا ولگاريس
ج( بيماري Heck و كنديلوما آكوميناتوم

د( كنديلوما آكوميناتوم و جانيت سل فيبروما

65- محل شايع هايپرپالزي پاپيالري التهابي كدام است؟
د( كام نرم ج( كام سخت    ب( مخاط باكال    الف( زبان    

66- كدام يك از ويژگي هاي سلوليت نمي باشد؟
د( لكوسيتوز ج( قوام نرم تا تخته اي   ب( شروع تدريجي   الف( تورم اريتماتوز منتشر  

67- عبارت غلط در مورد آنژيوادم كدام است؟
الف( اشكال ارثي آن به وسيله نقص INH-C1 ايجاد مي شوند.

ب( تورم منتشر با شروع ناگهاني دارد.
ج( تورم سفت و حساس به لمس دارد.

د( اشكال اكتسابي به وسيله آنتي هيستامين، استروئيد يا اپي نفرين درمان مي شوند.
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68- شايع ترين تورم لب در كودكان كدام است؟
د( اريتم مولتي فرم ج( اسكواموس پاپيلوما   ب( آنژيوادم    الف( موكوسل   

69- عبارت صحيح در مورد رانوال كدام است؟
الف( موكوسل غده ساب منديبوالر است. 

ب( محل شايع آن ميدالين كف دهان است.
ج( عود در روش مارسوپياليزاسيون شايع است.

د( درمان آن بيوپسي اكسيژنال غده ساب منديبوالر است.

70- عبارت غلط در مورد فيبروم اسيفيه محيطي كدام است؟
ب( مكرراً زخمي مي شود. الف( تمايل به جنس مونث دارد.    

د( شايع ترين مكان آن خلف منديبل مي باشد. ج( ممكن است دندان ها را جا به جا كند.   

71- احتمال خونريزي و زخم در سطح تمامي ضايعات زير وجود دارد به جز؟
ب( فيبروم اسيفيه محيطي  الف( فيبروم تحريكي      

ج( جانيت سل گرانولوم محيطي     د( پايوژنيك گرانولوما

72- شايع ترين ناحيه درگير در پايوژنيك گرانولوما كدام است؟
د( لب ج( مخاط باكال    ب( زبان     الف( لثه چسبنده   

73- تمامي ضايعات زير تمايل به جنس مونث دارد به جز؟
ب( فيبروم اسيفيه محيطي الف( فيبروم تحريكي      

د( پايوژنيك گرانولوما       PGCG)ج 

74- عبارت غلط در مورد پايوژنيك گرانولوما كدام است؟
الف( در اثر تحريك و بهداشت دهاني ضعيف ايجاد مي شود.

ب( پتانسيل رشدي آن نامحدود است.
ج( در نواحي دندان كشيده شده اپوليس گرانولوماتوز ناميده مي شود.

د( تمايل به جنس مونث دارد.

75- عبارت غلط در مورد فيبروماتوزيس لثه اي كدام است؟
ب( پتانسيل جا به جايي دندان ها را دارد. الف( تداخل با رويش دندان ها دارد.   

د( ميزان عود آن باالست. ج( فقط دندان هاي دائمي را درگير مي كند.  
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76-شايع ترين محل درگير در فيبروماتوزيس لثه اي كدام است؟
ب( لثه چسبنده، رترومولرپر الف( لثه چسبنده، توبروزيته    

د( رترومولرپر، لثه آزاد ج( لثه چسبنده، آلوئوالر موكوزا    

77-عبارت غلط در مورد همانژيوما كدام است؟
ب( در لمس سفيد مي شود. الف( تمايل به جنس مونث دارد.    

د( عود آن باالست. ج( ممكن است موجب مال اكلوژن شود.   

78- همانژيوما در كدام يك از نواحي زير به ندرت رخ مي دهد؟
د( مخاط باكال ج( زبان    ب( لب     الف( فكين   

79- عبارت غلط در مورد لنفانژيوما كدام است؟
الف( بيش از 75% در سر و گردن رخ مي دهد. 

ب( از عوارض آن ديسفاژي، مال الكوژن ومشكالت تنفسي مي باشد.
ج( اكثر موارد بعد از 4 سالگي كشف مي شوند.

د( عود آن شايع است.

80- شايع ترين ناحيه درگير در اپوليس مادرزادي كدام است؟
ب( ريج آلوئول قدام منديبل الف( ريج آلوئوالر قدامي ماگزيال    

د(زبان ج( كام سخت      

81- عبارت غلط در مورد اپوليس مادرزادي كدام است؟
ب( در اكثر موارد به صورت متعدد بروز مي كند. الف( تمايل به جنس مونث دارد.    

د( گاهي بهبود خود به خودي دارند. ج( عود ندارد.     

82- عبارت غلط در مورد اپوليس مادرزادي كدام است؟
ب( تكامل نرمال زبان مختل مي شود. الف( ممكن است زخمي باشند.    

د( ممكنه باعث مشكالت تغذيه اي شود. ج( هنگام تولد به حداكثر سايز خود مي رسد.  

83- عبارت غلط در مورد پلئومورفيك آدنوما كدام است؟
ب( شايع ترين نئوپالسم خوش خيم غده بزاقي است. الف( به آهستگي رشد مي كند.    

د( تبديل به بدخيمي كمتر از 4% است. ج( ميزان عود آن باالست.     
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84- شايع ترين غده بزاقي درگير در پلئومورفيك آدنوما كدام است؟
د( غدد بزاقي فرعي ج( ساب لينگوال    ب( ساب منديبوالر    الف( پاروتيد   

85- شايع ترين محل درگيري داخل دهاني پلئومورفيك آدنوما كدام است؟
د( لب پايين ج( رترومولرپر    ب( كام     الف( مخاط باكال   

86- عبارت غلط در مورد رايدوميو ساركوما كدام است؟
ب( درد شديد وجود دارد. الف( تمايل به جنس مذكر دارد.    

د( رشد آن سريع و نفوذ كننده است. ج( شايع ترين مكان درگير، ناحيه سر و گردن است.  

87- شايع ترين شكل آملوبالستوما در كودكان كدام نوع است؟
د( پريفرال ج( پلكسی فرم    ب( يوني كيستيك    الف( فوليكوالر   

88- كدام يك از ويژگي هاي آملوبالستوما نمي باشد؟
د( تحليل ريشه ج( جا به جايي دندان ها   ب( پرفوراسيون كورتكس   الف( رشد سريع   

89- درمان آملوبالستوما چيست؟
ب( انوكليشن + كورتاژ الف( انوكليشن      

ج( رزكشن كامل      د( مارسوپياليزاسيون + كورتاژ

90- تعداد جمالت صحيح در مورد تومور نورواكتودرمال مالنوتيك نوزادي كدام است؟
الف( كمي تمايل به جنس مونث دارد.

ب( ضايعه استخواني به سرعت توسعه مي يابد.
ج( راديولوسنسي يوني الكوالر در نماي راديوگرافي مشاهده مي شود.
د( افزايش ميزان وانيليل مندليك اسيد ادرار در آن مشاهده مي شود.
ب( 2    الف( 1       

د( همه موارد صحيح است. ج( 3       

91- ناحيه درگير در تومور نورواكتودرمال مالنوتيك نوزادي كدام است؟
د( خلف منديبل ج( خلف ماگزيال    ب( قدام منديبل    الف( قدام ماگزيال   
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92- افزايش وانيليل مندليك اسيد ادرار در كدام يك از تومورهاي زير ديده مي شود؟
 CGCG )ب الف( آملوبالستوما      

د( تومور نورواكتودرمال مالنوتيك نوزادي ج( چروبيسم      

93- نماي دندان شناور از يافته هاي كدام يك از ضايعات زير است؟
ب( تومور نورواكتودرمال مالنوتيك نوزادي الف( كيست دنتي جروس     

OKC )د       CGCG )ج

CGCG -94 در كدام يك از نواحي فيكس با شيوع بيشتري رخ مي دهد؟
ب( خلف مولر اول ماگزيال الف( خلف مولر اول منديبل     
د( قدام مولر اول ماگزيال ج( قدام مولر اول منديبل     

95- عبارت غلط در مورد چروبيسم كدام است؟
الف( معموال زير 5 سال بيماري شروع مي شود.

ب( افزايش حجم 2 طرفه و قرينه و با درگيري هر 4 كوادرانت مي باشد.
ج( درد يافته شايعي است.

د( وراثت آن اتوزوم غالب است.

96- عبارت غلط در كيت ساده استخوان كدام است؟
الف( از ويژگي هاي آن حالت كنگره اي بين ريشه هاي دندان هاست.

ب(دندان ها نكروز مي شوند.
ج( ميزان عود پايين است.

د( شايع ترين ناحيه درگير خلف منديبلي است.

97- شايع ترين ناحيه درگير در نوزادان در استئوميليت حاد كدام است؟
ج( خلف ماگزيال   د( خلف منديبل ب(قدام منديبل   الف( قدام ماگزيال   

98- شايع ترين ناحيه درگير در كودكان در استئوميليت حاد كدام است؟
د( خلف منديبل ج( خلف ماگزيال    ب( قدام منديبل    الف( قدام ماگزيال   

99- نماي دندان شناور از يافته هاي راديوگرافيكي كدام يك از ضايعات زير است؟
ب( هيستوسيتوز سلول النگرهانس الف( استئوميليت حاد     

ABC )د        SBC )ج


