
 موسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 بیماری های دهان و فک و صورت

 

 گردد؟در افراد سالم، زخم های هرپس عود کننده محدود به لثه مشابه کدامیک از ضایعات نمایان می -91

 الف( ژینژیویت زخمی نکروز دهنده

 ب( زخم های تروماتیک 

 مالتی فرمج( اریتم 

 د( عفونت های قارچی.

 ، پاراگراف اولستون دوم، ١٢صفحه گزینه الف صحیح است. درسنامه جامع، 

 

 
 

 ضایعات دژنراتیو عصبی در سندرم بهجت شبیه کدام بیماری است؟ -92

 الف( میاستنی گراو     

 ب( پارکینسون         

             ج( مالتیپل اسکلروزیس

 د( آلزایمر

 متاسفانه داخل درسنامه پارسه موجود نمی باشد. ج صحیح است.گزینه 

 

افتراقی با تمام موارد و دارای اندوراسیون در کنار های زبان، در تشخیص  نوجود یک زخم منفرد، مزم -93

 : بجز درقرار میگی

 الف( اسکواموس سل کارسنوما

 ب( آدنوئید سیستیک کارسینوما 

 ج( لنفوما

 د( پلئومورفیک ادنوما



 موسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 ، پاراگراف دوم از پایینستون اول، ٢١صفحه درسنامه جامع ،گزینه د صحیح است. 

 

 
 

ساله مبتال به درماتومیوزیت با ضایعات تاولی در ناحیه زانو و ارنج که در اثر ضربه ایجاد می  48خانم  -94

متحمل ترین  شوند، مراجعه نموده است. ضایعات دهانی به صورت ژنژیویت دسکواماتیو مشاهده می شود.

 تشخیص کدام است؟

 Epidermolysis Bullosaالف(   

  Linear IgA Diseaseب(

 Paraneoplastic Pemphigus ج(

  Pemphigus Vegetans د(

 IgA، مبحث بیماریستون اول، ٢٠صفحه درسنامه جامع گزینه ب صحیح است. 
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 کدام فرم بالینی کاندیدیازیس مرتبط با بدخیمی است؟ -95

 پسودو ممبرانوسالف( 

 ب( گلوسیت میانی زبان

 ج( اریتماتوز مزمن

 د( ندوالر

 ٣، مبحث انواع مختلف کاندیدیازیس موردستون دوم-٢٣صفحه درسنامه جامع گزینه د صحیح است. 

 
 

برای بیمار با تشخیص بالینی لیکن پالن، استروئید تراپی آغاز می شود. پس از دو هفته با افزایش و  -96

 ضایعات سفید در اکثر نواحی دهان مراجعه می کند. محتمل ترین علت کدام است؟گسترش 

 الف( عفونت کاندیدایی

 ب( حساسیت به دارو

 ج( عدم مصرف صحیح دارو

 د( تشخیص بالینی نادرست



 موسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 ، پاراگراف دوم.ستون دوم، ٢٧صفحه درسنامه جامع ،گزینه الف صحیح است. 

 

 
 

 بالینی حساسیت ناشی از خمیردندان می باشد؟کدام بیان کننده تظاهر  -97

  الف( لثه ادماتوز و زخمی

 ب( زبان پاپوالر و اریتماتوز

 ج( ضایعات بولوز گونه

 د( کام هیپرکراتوز

 ستون اول، ٢٩صفحه گزینه الف صحیح است. درسنامه جامع، 
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 شود؟کدامیک از ضایعات به عنوان تغییر رنگ دهانی اگزوژن شناخته می  -98

 Minocyclin Inducedالف( 

 Melanosis  Smoker”Sب(

 Jundiceج( 

  Chloroquine Induced د(

  ستون دوم،٣٧صفحه درسنامه جامع، گزینه الف صحیح است. 

 

 
 

 

ماه پیش دچار  6بیماری با عفونت حاد  دندانی و هیپوتانسیون به کلینیک مراجعه نموده است. بینار از  -99

 پوست و مخاط شده است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟مالنوزیس نتشر 

 الف( بیماری کوشینگ               

 ب( ویتیلیگو                          

 ج( سندرم کوشینگ                     

 د( آدیسون اولیه

 ستون اول ٧٠صفحه ،ستون دوم  ٣٤صفحه درسنامه جامع ، گزینه د صحیح است. 
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جوانی بعلت سانحه رانندگی با کاهش سطح هوشیاری و مشکل تنفسی به مدت سه شب در بخش مرد  -100

بنفش وسیع در کام نرم بیمار  -مراقبتهای ویژه بستری بوده است. هنگام ترخیص، پزشک متوجه ضایعات قرمز

 میشود محتمل ترین علت ضایعه کدام است؟

 الف( دارو                           

                             ذاریب( لوله گ

 ج( کاندیدوزیس                                      

 د( عفونت بیمارستانی

 ستون دوم، ٣٦صفحه درسنامه جامع، گزینه ب صحیح است. 
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 چیست؟« تروماتیک نوروما»ماهیت :  -101

 الف( تومور واقعی غالف عصبی

  ب( تکثیر و پرولیفراسیون بافت عصبی

 عصبی -ج( مالفورماسیون عروقی 

 د( تومور خوش خیم مشتق از بافت های در برگیرنده عصب

 ستون اول، ٤٤صفحه درسنامه چامع، گزینه ب صحیح است. 
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ساله وجود رادیولوسنسی های  35در نمای رادیوگرافی پری اپیکال از  دندان های ثنایای پایین آقای  -102

درد میکند. مرتبط ترین تشخیص کدام  ابرازمتعدد در اطراف دندان ها مشاهده می شود. بیمار در این ناحیه 

 است؟

 osseous Dysplasia-Periapical Cementoالف(  

  Dental Pulp Related Periapical Lesions ب(

  Florid Cemento-Osseous Dysplasia ج(

  Central Giant Cell Granuloma د(

 ستون اول، ٤٦صفحه درسنامه جامع گزینه الف صحیح است. 

 

 
 

کدام  وجود پاپول های بدون پایه ، متعدد و نرم در گونه خانمی که از لحاظ سیستمیک سالم می باشد، -103

 تشخیص را مطرح می سازد؟

 Focal Epithelial Hyperplasiaالف( 

  Florid Papillomatosis ب(

  Mulluscum Contagiosum ج(

  Common Wart د(

 ستون اول-٤٣صفحه درسنامه جامع ،گزینه الف صحیح است. 
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کدامیک از درمانها، مستلزم تجویز بیماری با دفیبریالسیون قلبی، نیازمند درمان دندانی است. انجام  -104

 آنتی بیوتیک پیشگیرانه می باشد.

 الف( ترمیم سه سطحی               

 ب( معالجه ریشه دندان                      

                           ج( درناژ آبسه

 د( تنظیم بندهای ارتدنسی

 ستون اول-٥٤صفحه درسنامه جامع، گزینه ج صحیح است. 

 

 



 موسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

دقیقه بهبود  10شود و با قرص نیتروگلیسرین طی برای بیماری که تنها با ورزش دچار درد قفسه سینه می -105

 باشد، کدامیک از مالحظات دندانپزشکی صحیح است؟یابد و این الگو مدتها بدون تغییر میمی

 الف( خوردن قرص نیتروگلیسرین قبل از درمان

 ب( داشتن مسیر وریدی در طول درمان

 ج( استفاده از پالس اکسیمتر در طول درمان

 د( خوردن آلپرازوالم یک ساعت قبل از درمان

 ٦-١، پایین جدول ستون دوم-٥٦صفحه درسنامه جامع ، گزینه د صحیح است. 

 

 
 

 :بجزشوند داروهای آنتی میکروبیال زیر طی دیالیز از خون حذف می -106

   الف( آسیکلویر

   ب( سفالکسین

   اریترومایسینج( 

 د( آموکسی سیلین

 ٧-١،جدول ٥٩صفحه . درسنامه جامع ،گزینه های ج و د صحیح هستند
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با مصرف مت فورمین و گلی بن کالمید، با شکایت طعم فلزی در دهان، مراجعه  2بیمار مبتال به دیابت نوع  -107

 کرده است، محتمل ترین علت طعم فلزی کدام است؟

 فسفر بزاقالف( کاهش کلسیم و 

 ب( وجود گلوکز در بزاق

 ج( واکنش لیکنویید

 د( عارضه دارویی

 ، پاراگراف آخرستون اول ،٦٧صفحه درسنامه جامع، گزینه د صحیح است. 

 



 موسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

ساله در ماه ششم بارداری برای درمانهای دندانپزشکی مراجعه نموده است. کدام درمان باید به  28خانم  -108

 پس از زایمان موکول شود؟

   الف( جرم گیری

   ب( جراحی دندان نهفته

   ج( پالپوتومی

 د( ترمیم سطحی دندان

 ، پاراگراف دومستون اول،٧٦صفحه درسنامه جامع ، گزینه ب صحیح است. 

 

 
 

باشد و بخوبی تحت کنترل و درمان قرار نگرفته است، در حین در بیماری که دچار پرکاری تیروئید می -109

 دندانپزشکی ممکن است دچار کدام عارضه گردد؟درمانهای 

   الف( کومای میگزدم

    ب( آریتمی قلبی

   ج( خواب آلودگی

 د( افت فشار خون

 ، پاراگراف آخرستون دوم،٧١صفحه درسنامه جامع، گزینه ب صحیح است. 
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 کدامیک از موارد نیاز به دوز کورتون اضافی قبل از درمان دارد؟ -110

 آبسه دندانی در نارسایی اولیه آدرنالالف( درناژ 

 ب( درمان ریشه در نارسایی اولیه آدرنال

 ج( جراحی دندان عقل در نارسایی ثانویه آدرنال

 د( جراحی افزایش طول تاج در نارسایی ثانویه آدرنال

 Drugsقسمت  ٩-٢جدول ، ٧٠صفحه درسنامه جامع، گزینه الف صحیح است. 

 


