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 دندانپزشکی کودکان

 2011چاپ سال  McDonaldسواالت کتاب 

 

 مانیتورینگ بیولوژیک روش های استریلیزاسیون هرچند مدت یکبار باید انجام شود؟ -151 

 الف( روزانه                   

 ب( یک روز درمیان                  

                       ج( هفتگی

 د( ماهانه 

 ، ستون اول ، مبحث کنترل عفونت ، پاراگراف چهارم(  19ص گزینه ج صحیح است )درسنامه جامع ، 

 
 

 در کدام دندان شیری در هنگام تولد، تقریبا یک چهارم طول تاج کلسیفیه شده است؟ -152

 الف( مولر دوم باال

  ب( مولر اول باال

 ج( مولر دوم پایین 

 د( مولر اول پایین 

 ( 3-3، ستون اول ، پاراگراف قبل از شکل  27صدرسنامه جامع ،)صحیح است .گزینه ب 
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 همراه با سنگ پالپی دیده می شود؟ Thistle tubeدر نمای رادیوگرافی کدام آنومالی،  -153

 Iالف( دنتینوژنزیز ایمپرفکتا نوع 

 IIب(  دنتینوژنزیز ایمپرفکتا نوع 

 Iج( دیسپالزی عاج نوع 

 IIد( دیسپالزی عاج نوع 

 (41 ص، درسنامه جامع)حیح است. گزینه د ص

کودکی با قد کوتاه به شما مراجعه می کند . در معاینه متوجه می شوید که انگشتان تقریبا هم اندازه  -154

هستند. در فک باال کرودینگ وجود دارد و تکامل دندان ها کمی با تاخیر است. به کدام بیماری مشکوک می 

 شوید؟

  الف( کوتولگی آکوندروپالستیک

 ب( کم کاری هیپوفیز

 Mutational dysostosisج( 

 د( کرتینیسم

 (51ص  ،درسنامه جامع)صحیح است.  الفگزینه 
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شبانه روز مسواک نزده، رمینرالیزاسیون مینایی  2حداقل چند ساعت طول می کشد تا بزاق در فردی که  -155

 مصرف سوکروز دمینرالیزه شده را انجام دهد؟که به علت 

 2الف( 

 4ب(

 6ج(

 8د(

 ، ستون اول ، پاراگراف اول ( 54صگزینه ب صحیح است .) درسنامه جامع ، 

 
 

 

 ( مفیدتر است؟hiddenکدام وسیله کمک تشخیصی، برای کشف پوسیدگی های پنهان ) -156

 DIFOTIالف( 

 QLFب( 

 DIAGNOdentج( 

 FOTIد( 

 ، ستون اول ، پاراگراف چهارم (  57ص گزینه ج صحیح است . ) درسنامه جامع ، 

 

 
 

 



 موسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 صحیح است؟ Gow-Gateکدام گزینه در مورد تکنیک بی حسی  -157

 الف( لندمارک خارجی برای این تزریق خط آالتراگوس است.

 ب( محل ورود سوزن در سطح داخلی عضله ماستر است.

 جایی است که پالک اینفریورآلوئوالر انجام می شود.ج( محل ورود سوزن در همان 

 د( محلول بیحسی در قاعده گردن کندیل تزریق می شود.

 

 (  63ص ،  درسنامه جامع)گزینه د صحیح است. 

 

 

 مربوط به کدام دارو می باشد؟ Rebound effectدر آرامبخشی کودکان،  -158

 الف( کلرال هیدرات

  ب( دیازپام

 ج( مپریدن

 دیفن هیدرامیند( 

 ( 74ص ، درسنامه جامع)صحیح است.  بگزینه 
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 رابردم روبور برای ایزوله کردن کدام دندان مناسب است؟ Sheetمحل مشخص شده برای پانج در  -159

 الف( مولر اول دائمی راست پایین

 ب( مولر اول دائمی چپ پایین

 ج( مولر دوم شیری راست پایین

 شیری چپ پایین د( مولر دوم

 ، ستون اول ، پاراگراف اول ( 82ص گزینه د حیح است . ) درسنامه جامع ، 
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 کدام گزینه در مورد استفاده از سولفات فریک در پالپوتومی دندان های شیری صحیح است؟ -160

 استفاده می شود. %10الف( معموالً از غلظت 

 های خون همراه با تشکیل لخته است.ب( مکانیسم آن اگلوتینه کردن پروتئین 

 ج( مزیت آن نسبت به فرموکرزول افزایش سرعت کار است.

 د( توانایی رژنره کردن بافت پالپی را دارد.

 ، ستون اول ، پاراگراف آخر و ستون دوم پاراگراف اول (  91گزینه ج صحیح است . ) درسنامه جامع ، ص 

 

 

 
 

 کدام گزینه صحیح است؟ PIGO(Phenytoin- Induced Gingival Overgrowth)در ارتباط با  -161

 الف( شیوع و شدت عالئم این بیماری ربطی به وضعیت بهداشت دهان ندارد

 هفته پس از مصرف فنی توئین عالئم به اوج خود می رسد. 3تا  2ب( 

 ج( سطوح باکال و سگمنت قدامی لثه بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند.

 ر از ابتدا به صورت جنرالیزه متورم می شوند ولی سفت و صورتی رنگ هستند.د( نواحی درگی

 (98ص  ،درسنامه جامع)گزینه ج صحیح است. 
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 در کودکانی که نقص بینایی دارند کدام ناهنجاری دندانی بیشتر مشاهده می شود؟ -162

 الف( میکرودنشیا

 ب( ماکرودنشیا

 ج( هیپودنشیا

 د( دندان هیپوپالستیک

 (116ص ،  درسنامه جامع)گزینه ج صحیح است. 

 

 

 نحوه انتقال وراثت کمبود کدام فاکتور خونی با سایرین متفاوت است؟ -163

 9الف( فاکتور 

 5ب( فاکتور 

 11ج( فاکتور

 2د( فاکتور 

 ، ستون اول ، مبحث هموفیلی ( 121ص گزینه الف صحیح است . ) درسنامه جامع ، 
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دندان مولر اول دائمی و رسیدن آن به اکلوژن، دستگاه دیستال شو ترجیحاً با کدام فضا پس از رویش  -164

 نگهدارنده جایگزین می شود؟

 الف( بند و لوپ

 ب( بند و لوپ معکوس

 ج(لینگوال آرچ

 د( پالک متحرک

 ( 142ص  ،درسنامه جامع)گزینه ب صحیح است. 

 

 

 

165- Late mesial shift به دنبال رویش کدام دندان رخ می دهد و به طور متوسط چند میلی متر می باشد؟ 

 2-3الف( مولر اول دائمی، 

 2-3ب( مولر دوم دائمی، 

 1-2ج( مولر اول دائمی، 

 1-2د( مولر دوم دائمی، 

 (137ص  ،درسنامه جامع)گزینه ب صحیح است. 
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انحراف به همان سمت همراه با باز شدن اکلوژن، ناشی از عملکرد کدام عضله در آسیب یک طرفه کندیل، -166

 می باشد؟

 الف( لترال تریگوئید سمت مقابل

 ب( لترال تریگوئید همان سمت

 ج( مدیال تریگوئید سمت مقابل

 د( مدیال تریگوئید همان سمت

 ستون دوم (ستون اول ، پاراگراف آخر و ، 168صگزینه الف صحیح است . ) درسنامه جامع ، 
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 2009چاپ سال  Koch سواالت کتاب 

 

معموالً بر اساس چه نوع مطالعاتی تنظیم می شوند؟  Heigh velocityو  Growth chartنمودارهای  -167

 )به ترتیب از راست به چپ(

 Cross sectional, Cross Sectionalالف( 

 Longitudinal, Longitudinalب( 

 Longitudinal, Cross sectionalج( 

 Cross sectional, Longtiudinalد( 

 

 ساله چند میلی گرم می باشد؟ 4حداکثر دوز مورد توصیه لیدوکائین همراه با آدرنالین برای یک کودک  -168

 100الف( 

 125ب( 

 150ج( 

 200د(

 (179ص ،درسنامه جامع0گزینه ب صحیح است. 

 

 ( باید آغاز گردد؟regularرویش کدام دندان شیری، مسواک زدن منظم )با  -169

 الف( انسیزورها

 ب( کانین

 ج( اولین مولر

 د( دومین مولر

 دوم ( ، ستون اول ، مبحث کنترل پالک ، پاراگراف 184ص گزینه ج صحیح است . ) درسنامه جامع ، 
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شده است، شایع ترین عارضه ای که ممکن است   Aسالگی دچار اینتروژن خفیف دندان  3کودکی در  -170

 در دندان سانترال دائمی اتفاق افتد کدام مورد است؟

 الف( تغییر در مینرالیزاسیون تاج

 ب(  دیالسراسیون تاج

 ج( خمیدگی ریشه

 د( توقف تشکیل ریشه

 (192ص  ،درسنامه جامع)گزینه الف صحیح است. 

 


