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مقدمه 

به نام خدا

هاي دهان، فک و صورت از رشته هاي تخصصی دندانپزشکی بوده و با توجه به سختیرشته جراحی 
دوران رزیدنتی و حجم زیـاد منـابع امتحانـات ارتقـا و بـورد بهـره بـردن از کتـب تسـتهاي تـالیفی از           

در تقویت حافظه و بخاطر سپردن نکات مهم فصول جهت امتحانات بسیار هاي بورد و ارتقا قطعاًرفرنس
و پیترسون بـوده کـه تـاکنون    2019کتاب مذکور مجموعه سواالت تالیفی دو کتاب شوارتز . اشدثر بؤم

سـواالت منـابع بـورد و ارتقـا را     %20هیچ منبع تستی تالیفی براي انها تهیه نشده و این دوکتاب حدود 
تمامی سواالت این مجموعه نکات خط به خط و متـوالی صـفحات مختلـف مهـم ایـن     -دارا می باشند 

ها را شامل شده است و بسیار جامع و کامل می باشد و مشابه نآتمام نکات مهم دوکتاب بوده و تقریبًا
. باشداالت قوي از این دو کتاب میؤیک بانک س

االت تهیه شده جهت دستیاران محترم تخصصی رشته جراحی دهـان، فـک و   ؤامیدوارم مجموعه س
.نان جهت گذر موفق از امتحانات بورد و ارتقا بکاهدآهاي ثر واقع گردد و از استرسؤمصورت مفید و

دکتر رضا جلیلیان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز





پیترسون5سؤاالت فصل 

ـ کدام جمله درخصوص نهفتگی دندانها صحیح 1
است؟ 

اي نهفتــه محســوب هــر دنــدان رویــش نیافتــه) الــف
. گرددمی

فراوانی نهفتگی دندانها متناسب با ترتیب رویشی ) ب
. آنها است

ــولر دوم   ) ج ــی م ــدان دائم ــی دن ــایعترین نهفتگ ناش
.مندیبل و اگزیال است

. نهفتگی دندانهاي شیري نسبتًا شایع است) د

�ج : پاسخ

ـ ترتیب شـیوع نهفتگـی دنـدانهاي دائمـی از     2
راست به چپ کدام صحیح است؟ 

پره مولر دوم / مولر سوم ـ کانین ) الف
کانین ـ مولر سوم ـ پره مولر اول ) ب
مولر سوم ـ پره مولر دوم ـ کانین ) ج
کانین پره مولر اول ـ پره مولر دوم ـ) د

�الف : پاسخ

ـ کدام یک از علل سیستمیک نهفتگی دندانها 3
نیست؟ 

پرکاري تیروئید ) الف

کم کاري هیپوفیز ) ب
دار هاي تببیماري) ج
و سندرم داونradiation) د

�الف : پاسخ

-ـ کدام یک از علل موضعی نهفتگی دندانها نمی4
باشد؟ 

ماندگاري طوالنی مدت دندان شیري ) الف
جوانه دندانی نابجا)ب
شکاف لب و کام ) ج
سندرم داون ) د

�د: پاسخ

هـاي  ـ کدام یک از علل اصلی نهفتگـی کـانین  5
پاالتالی نیستند؟ 

کمبود فضاي قوس فکی ) الف
آژنزي دندان لترال ) ب
Peg Shapدندان لترال ) ج

رویش تحریکی دندان لترال ) د
الف : پاسخ
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اي اي سوم چه رابطهمولرهRantaـ طبق مطالعه 6
با مولر دوم دارند؟ 

اکلوزالی ـ باکالی ) الف
اکلوزالی ـ پاالتالی ) ب
آپیکالی ـ باکالی ) ج
آپیکالی ـ پاالتالی ) د

�ب : پاسخ

ترین علـت  محتملLevy, reganـ طبق مطالعه 7
نهفتگی مولر دوم کدام است؟ 

کمبود فضاي قوس فکی ) الف
نی مولر سوم موقعیت بد جوانه دندا) ب
جوانه مولر اول ectopicرویش ) ج
تشکیل نشدن جوانه دندانی مولر اول یا دوم ) د

�ب: پاسخ

تـرین علـت   محتملRughoebarـ طبق مطالعه 8
!نهفتگی مولر اول و دوم بترتیب از راست به چپ

از رویش اکتوپیک ـ رویش اکتوپیک ) الف
کمبود طول قوسی فکی ـ رویش اکتوپیک ) ب
رویش اکتوپیک ـ کمبود طول قوسی فکی ) ج
موقعیت بد جوانه دندانی ـ رویش اکتوپیک ) د

�ج : پاسخ

ـ کدام جمله در مورد رویش مولر سوم صـحیح  9
است؟ 

-سالگی کامل مـی 27ـ 20رویش مولر سوم در ) الف
. شود

ســالگی حــدود 18در صــورت نهفتگــی در ســن ) ب
ش کامـل  سالگی روی25احتمال دارد تا % 40ـ30

. پیدا کند

سالگی تغییر اساسی 25موقعیت مولر سوم بعد از ) ج
. کندنمی

4برخی شواهد از ادامه حرکت این دندانها تا دهـه  ) د
. دارد5و 

�ج: پاسخ

ـ دیده شدن جوانه دندان مولر سوم مندیبل و 10
مینرالیزاسیون کاسپها در چه سـنی معمـوالً رخ   

) از راست به چپ(دهد می
14ـ 11) ب11ـ 9) الف

9ـ 9) د14ـ 9) ج

�الف : پاسخ

ـ در چه سنی معموالً ریشه دندان مـولر سـوم   11
است؟ open Apexکامل شده ولی 

24) ب20) الف
16) د18) ج

�ج : پاسخ

دندان مولر سـوم در  ) نهایی(Finalـ موقعیت 12
آید؟ حدود چه سنی بدست می

18) ب20) الف
25) د24) ج

�الف : پاسخ

در صورت تکامل و رشد belfastـ طبق مطالعه 13
ها بیشتر از حد معمول در ریشـه مزیـالی و   ریشه

دهد در جهت دیستالی بترتیب چه اتفاقی رخ می
) از راست به چپ بترتیب(رویش دندان؟ 

دیستوآنگولر ـ دیستوآنگولر ) الف
مزیو آنگولر ـ مزیو آنگولر ) ب
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ولر ـ مزیو آنگولر دیستو آنگ) ج
مزیو آنگولر ـ دیستو آنگولر ) د

�ج : پاسخ

ـ کدام یک از علل محتمل نهفتگی مولر سـوم  14
نیست؟ 

هاي تأخیر و تسریع در بلوغ دوره) الف
ارتباط طول قوس فکی بـا عـرض مزیـو دیسـتال     ) ب

دندان 
حضور استخوان متراکم در ریج مایل خارجی ) ج
ي مزیال و دیستال مولر سوم هااثر افتراقی ریشه) د

الف : پاسخ

آل ارزیابی دندان کـانین در  ـ سن بهینه و ایده15
موقعیت نابجا در چه سنی است؟ 

15ـ 10) ب13ـ 8) الف
11ـ 8) د13ـ 10) ج

�ج: پاسخ

هـاي  ـ مفیدترین گرافی جهت ارزیابی کـانین 16
) Ericsonطبق مطالعه (نهفته کدام است ؟

Axial CT) بپري آپیکال ) الف

اکلوزال ) دOPG) ج

�الف : پاسخ

ترین دلیل براي خارج کردن مولر سـوم  ـ رایج17
سالگی کدام است؟ 20بعد از 

پریودنتیت ) الف
پري کرونیت ) ب
پوسیدگی ) ج
تحیل ریشه دندان مجاور ) د

�ب : پاسخ

ـ چند درصد دندانهاي مولر سوم نهفته بدلیل 18
پریودنتیــت و پوســیدگی بترتیــب در مطالعــات 

اندیکاسیون خارج کردن دارند؟ 
%10ـ % 5) ب% 25ـ % 5) الف

% 15ـ % 15) د% 15ـ % 5) ج

�ج : پاسخ

ـ کدام جمله درخصوص پریودنتیـت و خـارج   19
کردن مولر سوم غلط است؟ 

در مولرهـاي بـا فـرم    5mmعمق پـروب بـاالي   ) الف
. تر استبرابر محتمل2آشکار شده 

تـر شـدن   حفظ مولر سوم آشکار شـده بـا عمیـق   ) ب
. پاکت پریودنتال همراه است

سالگی منجر به 25خارج کردن مولر سوم قبل از ) ج
. گردداصالح اتصاالت پریودنتال می

پروفیالکسی دندانی در کـاهش تعـداد باکتریهـاي    ) د
. بسیار مؤثر استپریودنتال

�د : پاسخ

ـ شایعترین فلور باکتریایی پري کرونیت دندان 20
مولر سوم کدامند؟ 

پپتواسترپتوکوك ـ فوزوباکتریوم ) الف
هموفیلوس آنفلونزا ـ اشرشیاکالمی) ب
پور فیبروموناس ـ کلستریدیوم پرفرنژنس) ج
فوزوباکتریوم ـ هموفیلوس آنفلونزا ) د

الف : پاسخ

صوص اندیکاسیونهاي خارج کردن مـولر  ـ درخ21
سوم نهفته کدام یک با افزایش سن اندیکاسـیون  

شود؟قویتري می
پري کرونیت ) بپریودنتیت ) الف

شکستگی فک ) دضایعات پاتولوژیک ) ج

�ب : پاسخ
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ـ پري کرونیت علت خارج کردن حداقل چنـد  22
درصد دندانهاي مولر سوم است؟ 

%20) ب%15) الف
%25) د%5) ج

�د: پاسخ

هاي دنـدانی بـدلیل مـولر سـوم     ـ پوسیدگی23
دهد؟ معموالً در کدام ناحیه مولر دوم رخ می

در خط سرویکال ) الف
باالتر از خط سرویکال ) ب
زیر خط سرویکال ) ج
. بستگی به موقعیت دندان مولر سوم دارد) د

�الف : پاسخ

باشد؟ ـ کدام جمله صحیح می24
تولوژیک در اطـراف مولرهـاي نهفتـه    تغییرات پا) الف

. است% 6ـ3تقریبًا حدود 
مولرهاي سوم به دلیل کیست یا تومور % 3ـ1بین ) ب

. گردندخارج می
هاي مرتبط با مولر سوم در سنین کمتـر  پاتولوژي) ج

. دهدسال رخ می30از 
ریسک تغییرات نئوپالسـتیک بـا افـزایش سـن در     ) د

. ابدیاطراف مولرهاي سوم کاهش می

�د : پاسخ

ـ احتمال تحلیل ریشه دندانهاي مجاور مـولر  25
سوم نهفته طبق مطالعات چقدر است؟ 

%15) الف
%7) ب
%8) ج
% 12) د

�ب : پاسخ

ـ چند درصد دندانهاي مولر سوم بدلیل درمان 26
گردند؟ دردهاي با علت نامشخص خارج می

%2ـ3) ب% 1ـ3) الف
%2ـ4) د%1ـ2) ج

�ج : پاسخ

درخصوص کنترااندیکاسیونهاي خارج کردن ـ 27
باشد ؟ مولر سوم کدامیک صحیح می

فرآیند التیام محل جراحی در افراد جوان و پیـر  ) الف
. تفاوتی ندارد

سالگی با 8خارج کردن دندان مولر سوم در سن ) ب
. حداقل موربیدیتی همراه است

سـالگی  9ـ8خارج کردن دندان مولر سوم در سن ) ج
. محافظه کارانه استرویکردي

پروسه جراحی مولر سوم بـا افـزایش سـن آسـانتر     ) د
. شودمی

�ب : پاسخ

ـ به چه علتی برشهاي آزاد کننده در اکسپوژر 28
کانین نهفته لبیالی باید موازي باشند؟ 

حداقل تحلیل لثه باکال ) الف
حفظ لثه کراتینیزه بیشتر ) ب
امکان تغییر موقعیت آپیکالی بهتر ) ج
حداکثر پوشش تاج دندان ) د

�ج : پاسخ

ـ کدام یک درخصوص اکسپوژر کـانین نهفتـه   29
صحیح است؟ 

قبل یا بعد از اکسپوژر کانین باید فضـاي کـافی   ) الف
. در قوس فکی با ارتودنسی فراهم گردد

بایـد پوشـانده   3/2تاج دندان حداقل بـه میـزان   ) ب
. شود
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نـدان مجـاز   فراتر از خـط سـرویکال د  dissection) ج
.باشدنمی

تـوان بخشـی یـا قسـمتی از لثـه کراتینیـزه را       می) د
. برداشت و جابجا کرد

�ج : پاسخ

ـ درخصوص حرکت دادن دندانهاي پـره مـولر   30
مندیبل نهفته محل اتصال براکت و جهت حرکـت  

کام است؟ 
باکال ـ کامالً عمودي ) الف
پاالتال ـ نسبتاً عمودي ) ب
اکلوزال ـ نسبتًا عمودي ) ج
اکلوزال ـ کامالً عمودي ) د

�ج : پاسخ

معموالً بـراي  Surgical Uprightingـ تکنیک 31
گیري چـه مقـدار از   کدام دندان و در زمان شکل

باشد؟ ریشه می
2/1مولر اول ـ ) الف
3/2مولر دوم ـ ) ب
2/1مولر دوم ـ ) ج
3/2مولر اول ـ ) د

�ب : پاسخ

از کـدام تکنیـک جهـت    Sahnمطالعـه  ـ در32
uprighting مولر دوم نهفته استفاده کرد؟

با فورسپس Surgicalتکنیک ) الف
تکنیک خارج کردن مولر سوم و اول ) ب
تکنیک انکوریج مینی اسکرو ) ج
تکنیک برداشت لثه چسبنده و فلپ آپیکالی ) د

�ج: پاسخ

ــتالی و   33 ــپ مزیودیس ــه تی ــداکثر زاوی ــ ح ـ
Surgicalلینگوالی قابل قبول جهت جراحـی  باکو

Uprighting کدام است؟
15ـ 45) بـ صفر 90) الف

ـ صفر 45) د15ـ 90) ج

�الف : پاسخ

دنـدان  transplantـ کدام جمله در خصـوص  34
صحیح نیست؟ 

بــراي بیمـارانی کــه کاندیـد  کاشــت ایمپلنــت   ) الـف 
. نیستند کاربرد دارد

ه امکان درمان ارتودنسـی ندارنـد   براي بیمارانی ک) ب
. کاربرد دارد

ثابت کردن دندان با تکنیک ارتودنسی سـگمنتال  ) ج
. گرددانجام می

هفته بعد از 6ـ4طی Ca(oH)درمان اندو با خمیر ) د
. گرددجراحی انجام می

�د : پاسخ

ـ ترتیب شیوع نهفتگی دندان مـولر سـوم در   35
) از راست به چپ(کدام گزینه صحیح است؟ 

دیستو آنگولر ـ مزیو آنگولر ـ افقی ) الف
مزیو انگولر ـ عمودي ـ افقی ) ب
مزیو انگولر ـ افقی ـ عمودي ) ج
مزیو انگولر ـ دیستو انگولر ـ افقی ) د

�ب: پاسخ

ـ در مقایسه افراد مسـن یـا افـراد جـوان در     36
جراحی مولر سوم نهفته کدامیک در افراد مسـن  

کمتر است؟ 
ها طول ریشه) الف
نیاز به برداشت استخوان ) ب
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فضاي پري کرونال ) ج
ریسک پارستزي و آنستزي ) د

�ج : پاسخ

فاکتور اصلی تعیین کنده درجـه سـفتی   2ـ 37
جراحی مولر سوم کدام است؟

گیري ریشه عمق نهفتگی و میزان شکل) الف
گیري ریشه نوع بافت پوشاننده و میزان شکل) ب
عمق نهفتگی و سن بیمار ) ج
نوع بافـت پوشـاننده و رابطـه بـا بـورد در قـدامی       ) د

راموس

�ج : پاسخ

ـ در جراحی مولر سوم مندیبل با کاربرد فلپ 38
گیرد؟گوش برش آزاد کننده در کجا قرار می3

بورد در قدامی راموس صعودي ) الف
دیستال دندان مولر سوم ) ب
مزیال مولر دوم ) ج
مزیال مولر  سوم ) د

�ج : پاسخ

و Miloroـ در چند درصد مـوارد دو مطالعـه   39
همکاران عصـب لینگـوال دقیقـًا مجـاور پلیـت      

کورتیکال لینگوال است؟ 
%10) ب%25) الف

% 20) د%15) ج

�الف : پاسخ

ـ درخصوص جراحی مولر سوم مـاگزیال کـدام   40
صحیح نیست؟ 

. ترین برش پاکتی استرایج) الف
.برش آزاد کننده معموًال الزم است) ب

.شودبرش از دیستوباکال مولر دوم شروع می) ج
برش آزاد کننده در صورت لزوم مزیـال مـولر دوم   ) د

. شودداده می

�ب: پاسخ

ندان بهتر اسـت  ـ در جراحی مولر سوم برش د41
اي در کدام فاصله باکولینگوالی تاج و با چه وسیله

باشد؟ 
ـ چیزل3/2) بـ چیزل4/3) الف

ـ فرز2/2) دـ فرز 4/3) ج

�ج : پاسخ

ـ در کدام نوع نهفتگی خط برش دندان با فرز 42
گیرد؟ قرار میCEJو باالتر از CEJبترتیب در زیر 

لر مزیو انگولر ـ دیستو انگو) الف
مزیو انگولر ـ عمودي ) ب
عمودي ـ مزیو انگولر ) ج
دیستو انگولر ـ عمودي ) د

�الف : پاسخ

ـ در نهفتگی افقی مولر سوم آخرین قسمت که 43
شود کدام است؟ خارج می

نیمه مزیالی تاج ) بنیمه دیستال تاج ) الف
ریشه دیستال ) دریشه مزیال ) ج

�ج : پاسخ

آل حجـم شسـت شـوي نرمـال     ـ میزان ایده44
سالین بعد از جراحی مولر سوم جهت جلوگیري از 

dry socket ساکت چقدر است؟
40ـ 30) ب50ـ 30) الف

80ـ 60) د60ـ 40) ج

�الف : پاسخ
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ـ درخصوص کـاربرد آنتـی بیوتیـک بـدنبال     45
جراحی مولر سوم کدام صحیح است؟ 

سـی آنتـی   عفونت بعد عمل بیشـتر بـا پروفیالک  ) الف
.بیوتیک ارتباط دارد

عفونت بعد عمـل بـه میـزان کمتـري مـرتبط بـا       ) ب
. تکنیک جراحی است

– Cleanهـاي  جراحی مولر سوم در رده جراحـی ) ج

Contaminatedاست .
.  است% 5ـ 2میزان عفونت بین ) د

�ج : پاسخ

بدنبال جراحی dry socketترین علت ـ محتمل46
مولر سوم؟ 

باکتریهاي بی هوازي بزاق و) الف
شست شوي ناکافی با سرم بعد از جراحی ) ب
عدم کاربرد پروفیالکسی آنتی بیوتیکی ) ج
عدم مصرف داروي مسکن توسط بیمار ) د

�الف : پاسخ

کدام صحیح است؟ dry socketـ درخصوص 47
. آنتی بیوتیک پروفیالکسی ضروري است) الف
. آنتی بیوتیک سیستمیک مؤثرتر از موضعی است) ب
. دهنداستروئیدها ریسک آن را افزایش می) ج
علت آن عدم تشکیل لخته اولیه در ساکت دنـدان  ) د

. است

�ج : پاسخ

ـ متوسط ریسک عوارض بدنبال جراحی مولر 48
سوم چند درصد است؟ 

% 5) ب% 8) الف
% 6) د% 10) ج

�ج : پاسخ

ـــ مــؤثرترین تکنیــک کنتــرل خــونریزي در 49
جراحی مولر سوم کدام است؟ 

کالژن میکروفیبریالر ) الف
پک گاز مرطوب ) ب
سرجی سل ) ج
Avitene) د

�ب : پاسخ

ـ کدام جمله درخصوص عوارض جراحی مـولر  50
سوم صحیح نیست؟ 

. بیشترین میزان تورم در روز دوم است) الف
ــزان  ) ب ــترین میـ ــد Stiffnessبیشـ در روز دوم بعـ

. جراحی است
-کاربرد کیسه یخ تورم ناحیه جراحی را کـم مـی  ) ج

. کند
زنان به درد بعـد جراحـی حساسـتر و بـه مسـکن      ) د

. بیشتري نیاز دارند

�ج : پاسخ

بعد از Painـ مهمترین تعیین کننده میزان درد 51
جراحی مولر سوم کدام است؟ 

سن بیمار ) الف
عمق نهفتگی ) ب
طول مدت جراحی ) ج
میزان استخوان برداشت شده طی جراحی ) د

�ج : پاسخ

ـ درخصوص عفونت بدنبال جراحی مولر سـوم  52
کدام صحیح است؟ 

. است% 4ـ2میزان بروز عفونت بین ) الف
.محسوب کردminorاي معموالً عارضه) ب
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هفته بعد از عمـل رخ  4تا 2ها عفونت% 70ـ 50) ج
. دهدمی

م تجــویز آنتــی بیوتیــک پروفیالکســی جهــت لـزو ) د
. کاهش میزان عفونت باید در نظر گرفته شود

�ب : پاسخ

در dry socketگیـري  ـ فیبرینولیز عامل شکل53
شود؟ روز چندم بعد از جراحی شروع می

دوم ) باول ) الف
پنجم ) دسوم ) ج

�ج : پاسخ

کدام صحیح است؟ dry socketـ درخصوص 54
کلرهگزیـدین  CHXوي قبل عمـل بـا   شست ش) الف

. دهدکاهش می% 50بروز آن را تا 
روز 21ـ14حتی با درمان مناسب درد بیمار گاهاً ) ب

. یابدادامه می
. شودگیري لخته اولیه انجام نمیشکل) ج
گیــري لختــه بافــت گرانولیشــن در صــورت شــکل) د

. تواند ایجاد شودبخوبی می

�الف : پاسخ

کلر CHXـ مدت زمان شست شوي مناسب با 55
قبل و بعـد از  dry socketهگزیدین جهت کاهش 
جراحی چند روز است؟ 

7ـ 7) ب7ـ 5) الف
5ـ 5) د5ـ 7) ج

�ب : پاسخ

ـ اولین و مهمتـرین فـاکتور مسـتعد کننـده     56
بدنبال جراحی مولر سوم کدام IANآسیب عصب 

است؟ 
سن بیمار ) الف
موقعیت و فاصله عصب از پلیت باکال ) ب
نهفتگی کامالً استخوان ) ج
رابطه عصب با پلیت لینگوال ) د

�ج : پاسخ

هـاي تـأخیري منـدیبل بعـد از     ـ شکستگی57
جراحی مولر سوم معموالً در چه بـازه زمـانی رخ   

دهد؟ می
هفته بعد 4ـ 2) الف
هفته 6ـ 4) ب
هفته بعد 8ـ 6) ج
ته بعد هف1ـ 2) د

�ب: پاسخ

ـ درخصوص التیام پریودنتال بعد از جراحـی  58
مولر سوم کدام صحیح است؟ 

تــرین شــاخص پریودنتــال موجــود     دقیــق ) الــف
attachment levelاست.

سال التیام پریودنتـال بخـوبی   20در بیماران زیر ) ب
. گیردصورت می

. سال بعد از جراحی ادامه دارد6این التیام تا ) ج
یونــد اســتخوان ناحیــه جراحــی در کــاهش دوره پ) د

. التیام کامالً اثبات شده است

�الف : پاسخ


