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 پریودانتیکس

 

 ( می باشد؟stabilityکدام بافت پریودنتال دارای کمترین ثبات )-71

 الف(سمان

 ب(استخوان

 ج(اپی تلیوم جانکشنال 

 د(لیگامان پریودنتال

 الیت شده.هایقسمت  27 فحهصدرسنامه جامع گزینه ب صحیح است. 

 

 
 

 
 

  ؟دنقص فانکشن کدام سلول بعنوان علت اولیه سندروم پاپیلون لفور در نظر گرفته می شو-72

 

 لیالف(بازوف  

 ب(نوتروفیل

 ج(ماستوسیت

 Tد(لنفوسیت 
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 الیت شدههای 34 فحهصدرسنامه جامع گزینه ب صحیح است. 

 

 
 
 

 

 افزایش می یابد؟ عمق پاکت،با افزایش  کدام عنصر  در محتوای جرم های دندانی،-73

 الف(کلسیم

 ب(فسفر

 ج(سدیم

 د(منیزیوم

 الیت شده.های 39صفحه درسنامه جامع گزینه ج صحیح است. 
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 واسکولیت،از رویدادهای کدام مرحله ژنژیویت به حساب می آید؟-74

 Initialالف(

 Earlyب(

 Establishedج(

  Advancedد(

 خط اول47و صفحه  4-1 جدول 4٦صفحه  درسنامه جامع صحیح است.الف گزینه 
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می باشد،کدام گزینه بیانگر وضعیت بافت همبندی   (BOP)ریزی حین پروبینگ ندر لثه ای که دارای خو-75

 آن می باشد؟

      الف(پرسلول و کم کالژن

 ب(پر سلول و پر کالژن     

 ج(کم سلول و کم کالژن      

 د(کم سلول و پرکالژن

 49صفحه درسنامه جامع  صحیح است. الف گزینه 

 

 
 

 ؟ قرار نمی گیرد )conditional (کدام مورد افزایش حجم لثه در گروه افزایش حجم شرایطی -76

 Cالف( نقض یا کمبود ویتامین 

 ب(گرانولوماتوزیس وگنر

 ج(پایوژنیک گرانولوما

  د(پالسماس

 است.  حیب صح نهیگز

 57و  5٦جدول و  54صفحه ى درسنامه جامع 
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 دارد؟ (Excellent result)در کدام بیماری ،درمان با آنتی بیوتیک ، نتایج بسیار عالی -77

 NUGالف(
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   Diphtheria  ب(

  Secondary stage of syphilisج( 

 د( در هرسه بیماری نتایج یکسان است.

 گزینه ج صحیح است. 

 جدول ٦2صفحه درسنامه جامعه 
 

 
 

 

 اسمیر باکتریال کدام ضایعه لثه ای ذیل با بقیه متفاوت است؟-78

 الف(ژنژیویت نکروزه زخمی

 ب(ژنژیواستو ماتیت هرپتیک اولیه

 ج(پری کرونیت 

 د(توبر کولوزیس

 گزینه د صحیح است. 

 ٦1درسنامه جامع صفحه 
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 تاثیر افزایش سن بر شیوع و شدت پریودنتیت مزمن چگونه است؟ -79

  الف( هم شیوع و هم شدت را افزایش می دهد

 ب(شیوع را افزایش اما بر شدت بی تاثیر است

 نه شدت را  ج(نه شیوع را افزایش می دهد و

 د( شدت را افزایش داده اما بر شیوع بی تاثیر است

 گزینه الف صحیح است.

 84 فحهص جامع درسنامه
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 پریودنتیت چیست ؟مورد اعتماد ترین مارکر تشخیصی در  -80

 (BOP)الف( خونریزی حین پروبینگ 

 ب( پروبینگ پریودنتال )عمق پاکت(

 ج(خروج چرک

 د(لقی دندان
 گزینه الف صحیح است. 

 95 فحهصدرسنامه جامع 
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 کدام مورد بدنبال سایش مکانیکال ناشی از مسواک زدن رخ می دهد؟ -81

 الف( اروژن                         



 موسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه  
 

                          ابریژنب( 

 ج(ابفرکشن                          

 د(اتریشن

 گزینه ب صحیح است. 

 93 فحهصدرسنامه جامع 
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 کدام رادیوگرافی مزیت بیشتری برای تشخیص ضایعات سه دیواره دارد؟ -82

 الف( پارالل 

 ب(بایت و وینگ 

 CBCTج(

 د( پانورامیک
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 گزینه ج صحیح است. 

 101 فحهصدرسنامه جامع 

 

 

 

 
 

 

در چه گروهی قرار « پوسیدگی » در بین فاکتورهایی که  باید برای تعیین پروگنوز مورد توجه قرار گیرد ،  -83

 می گیرد ؟

  Environmental factorالف( 

  Local factorب( 
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 Prosthetic and restorative factor ج( 

 Anatomic factorد( 

 است.گزینه ج صحیح 

 جدول 103 فحهص درسنامه جامع

 
 

 ویا اپی تلیوم مارجینال پس از تراش دندان  در پروتز ثابت از چه نوعی است؟  PDLاتصال مجدد  -84

   New attachmentالف( 

   Regenerationب( 

   Epithelial adaptation ج( 

 Simple healingد( 
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 گزینه د صحیح است. 

 الیت شدههای 109فحه صدرسنامه جامع 
 

 
 

 ارزیابی پاسخ به روند  درمان رستوریتیور در کدام فاز درمانی انجام می شود ؟ -85

              Preliminaryالف( 

               Non surgicalب( 

              Surgicalج( 

  Restorative د( 

  گزینه د صحیح است.

 111درسنامه جامع صفحه 
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 است؟  نادرست( کدام گزینه  coated files –diamond با پوشش الماسی )در مورد فایل های -86

 توسط آن ها وجود ندارد .  over instrumentation الف( احتمال 

 نهایی سطح ریشه می باشد.  Finishingب( اینسترومنت ایده آل برای 

 ج( فاقد لبه برنده می باشد. 

 لینگوال مفید ترین آن هاست. –د( انواع باکال 

 (هایالیت شده 132صفحه گزینه الف صحیح است. )
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 ارزیابی می شود ؟  Areaدر کدام طبقه بندی وضعیت پوشش زبان فقط بر اساس  -87

  Grossالف ( 

  winkelب ( 

 Miyazaki ج( 

 Modified Winkelد(

 145گزینه ج صحیح است. ص

 

 
 
 

 نیاز به کشیدن دندان باشد چه موقع باید انجام گیرد؟ NUGچنانچه در درمان  -88 

 الف( در جلسه اول مراجعه

 ب( در جلسه دوم درمان به صورت اورژانس

 ج( در جلسه سوم درمان حتی با وجود عالئم حاد

 د( چهار هفته بعد از رفع عالئم حاد

 گزینه د صحیح است.

 114 فحهص درسنامه جامع
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 نامیده می شود؟ "Targeted oral hygiene"یک درمان پریودونتولوژی،  کدام یک از مراحل فاز -89

  الف( تجویز دستورات کنترل پالک

 ب(  درمان های اندودانتیک

 ج( تصحیح ترمیم های ناقص موجود

 د( انجام جراحی های پریودنتال

 گزینه الف صحیح است. 

 120درسنامه جامعه صفحه 
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 Scoreکدام عدد  "Strong malodor "در ارزیابی ارگانولپتیک، Rosenbergبر اساس درجه بندی  -90

 را به خود اختصاص می دهد؟

               2الف(

                     3ب(

                  4ج(

  5د( 

 گزینه ج صحیح است.

 145صفحه  درسنامه جامع

 

 


