
 

 پزشکیدندانره های آمادگی آزمون دستیاری ومجری برتر د ماهان  موسسه 

1100 88 42 - 021 

09361700851 

 دندانپزشکی کودکان

 شود؟براساس توصیه محققین، غربالگری وضعیت پریودنتال در کودکان از چه زمانی آغاز می -151

    Mixed Dentitionالف( از زمان شروع 

 ب( بعد از تثبیت اکلوژن شیری

  کامل مولرهای دوم شیریج( قبل از رویش 

 های پرمولر و مولر دوم دائمید( از زمان رویش دندان

 تر است؟کدام تکنیک رادیوگرافی جهت تهیه نگاره بایت وینگ کودکان مطلوب -151

 Indirect filmالف( 

 Charged coupled device (CCD)ب( 

 Photostimulable phosphor storage plateج( 

 Complementary metal semiconductors (CMOS)د( 

 اند، درگیری کدام پاپیال صحیح است؟های مختلف زبان که در زیر آمدهدر بیماری -151

   foliateپاپیالی  -الف( زبان توت فرنگی سفید

 Filiformپاپیالی  -ب( زبان ساه مودار

 fungiformپاپیالی  -ج( زبان جغرافیایی

 circumvallateپاپیالی  -Median Rhomboid Glossitisد( 
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 شود؟های انسیزور کناری شیری حدوداً از چند هفتگی جنینی آغاز میتکامل مورفولوژیک دندان -151

 13ب(                    11الف( 

 17د(        15ج( 

براساس توصیه مطالعات، کاهش اثر مسواک پس از چند ماه استفاده مداوم و در کدام ناحیه دندانی رخ  -155

 دهد؟می

 ماه استفاده مداوم/ نواحی پروگزیمال 3ب(    ماه استفاده مداوم/ نواحی باکال 3الف( 

 ماه استفاده مداوم/ نواحی پروگزیمال 4د(    ماه استفاده مداوم/ نواحی باکال 4ج( 

با  Severe early childhood caries( S-ECCبراساس تعریف انجمن دندانپزشکی کودکان آمریکا تعریف ) -151

 ام گزینه زیر منطبق است؟کد

 سال 6در کودک زیر  noncavitatedالف( وجود یک پوسیدگی 

 هایی که معموالً در مقابل پوسیدگی مقاوم هستند.های حاد و پیش رونده در دندانب( پوسیدگی

 ماه 71های کودک زیر پوسیدگی پروگزیمالی در دندان 2ج( وجود حداقل 

 ماه 36ال دندان سانترال شیری باال در کودک زیر روی سطح باک white spotد( وجود 

 های زیر در مورد زمان اچینگ درمان فیشور سیالنت صحیح است؟یک از عبارتکدام -151

 گردد.ثانیه پیشنهاد می 30الف( غالباً زمان اچینگ 

 شود.ها پیشنهاد میهای شیری معادل دائمیب( زمان اچینگ دندان

 یابد.ثانیه عمق اچینگ افزایش می 120تا  ج( با افزایش زمان اچینگ

 شود.ثانیه قدرت باند اضافه می 120د( با افزایش زمان اچینگ تا 
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 کدام گزینه صحیح است؟ Resin Infiltrateدر مورد تکنیک  -151

 شود و جهت سطوح باکال، لینگوال و پروگزیمال کاربرد دارد.الف( از اسید هیدروکلریک استفاده می

 شود و جهت سطوح باکال، لینگوال و پروگزیمال کاربرد دارد.اسید فسفریک استفاده میب( از 

 های مولر کاربرد دارد.شود و جهت فیشورهای سطح اکلوزال دندانج( از اسید هیدروکلریک استفاده می

 .های مولر کاربرد داردشود و جهت فیشورهای سطح اکلوزال دنداند( از اسید فسفریک استفاده می

 های شیری با دائمی کدام گزینه صحیح است؟های آناتومیک دنداندر مورد تفاوت -151

 تر هستند.های شیری گرد شدههای پالپی در دندانالف( شاخک

 تر است.های دائمی به نسبت بیشتر و یکنواختب( ضخامت مینا در دندان

 ادامه دارد. CEJهای شیری تا کمی پس از ج( ریج فاسیوژنژیوالی برجسته دندان

 کند.تبعیت می DEJهای شیری بیش از دائمی از شکل د( حدود پالپی دندان

 ؟ندارداست اندیکاسیون  Solid Tumorهای شیری کودکی که مبتال به کدام درمان زیر در دندان -111

 ب( پوشش غیرمستقیم پالپ     الف( کشیدن دندان

 دنداند( ترمیم سه سطحی       ج( پالپوتومی

پایین مراجعه کرده است. عالئم رادیوگرافی  Dساله با درد شدید جهت درمان پوسیدگی دندان  1کودکی  -111

شود. شویم که یک قطره چرک از آن خارج میباشد. در هنگام تراش دندان، با اکسپوژر پالپ مواجه میطبیعی می

 باشد؟شود. طرح درمان این دندان به نظر شما چه میولی پس از آن خونریزی دیده می

 یب( پالپوتوم     الف( پارسیل پالپوتومی 

 د( پالپکتومی      ج( کشیدن دندان
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حسی کامل برای انجام اعمال ترمیمی دندانپزشکی در یک نیم فک کامل پایین، چه نوع جهت حصول بی -111

 شود؟حسی پیشنهاد میبی

      Gow- Gatesالف( 

 ب( بالک عصب آلوئوالر تحتانی و لینگوال

 یه اینسایزورج( بالک عصب آلوئوالر تحتانی و انفیلتراسیون ناح

 د( بالک عصب آلوئوالر تحتانی و النگ باکال

 باشد؟ساله می 5اجتماعی یک کودک  -های روانیها و ویژگیهای زیر مربوط به مهارتیک از گزینهکدام -111

 الف( دوست دارد ببیند و لمس کند.

 ب( داستان را دوست دارد.

 ج( سعی در اعمال قدرت دارد.

 ی خود در بازی کمال همکاری را دارد.هاد( با هم سن و سال

 دهد:طور تلفنی گزارش بیماری را به شرح ذیل به شما ارائه میهمکاری به -111

یک ها، کوچکی فکین با زبان بزرگ و وجود ضایعات سفید رنگ در دهان، شما به کدامکودکی با تأخیر رویش دندان

 کند؟از اختالالت زیر بیشتر شک می

 کاری هیپوفیزب( کم      الف( کرتینیسم

 د( سندرم الیس ون کرولد      ج( سندرم داون
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ساله مبتال به دیابت، دندان مولر دوم شیری مندیبل خود را از دست داده ولی هنوز دندان مولر  5/5کودکی  -115

 د؟توان برای حفظ فضا به کار براول دائمی رویش نیافته است. کدام فضانگهدار پیشنهادی زیر را می

 Distal shoe applianceب(     Pressure applianceالف( 

 Nance applianceد(                     starkey applianceج( 

ساله، بیشترین میزان بسته شدن فضا اتفاق  5به دنبال از دست رفتن کدام دندان شیری در یک کودک  -111

 افتد؟می

 Kب(       Jالف( 

 83د(        64ج( 

پرترمی ای مستعد هایاستفاده از محدودکننده فیزیکی برای کودکی که به دلیل بیماری زمینهدرصورت نیاز به  -111

 کنید؟باشد، کدام وسیله را پیشنهاد میمی

 Bed sheetب(     Papoose boardالف( 

 Triangular sheetد(    rainbow stabilizing systemج( 

سیلین، کدام داروی خوراکی زیر برای دارای حساسیت به پنیکیلویی مبتال به بیماری قلبی و  11در کودک  -111

 شود؟پیشگیری از آندوکاردیت، تجویز می

 گرممیلی 200ب( کالریترومایسین     گرممیلی 500الف( سفالکسین 

 گرممیلی 300د( آزیترومایسین     گرممیلی 200ج( کلیندامایسین 

 شدن دندانپزشک چقدر است؟ needle stickدر صورت  Cریسک انتقال بیماری هپاتیت  -111

 %10 -15ب( بین        %1-5الف( بین 

 %30 -35د( بین                  %20 -25ج( بین 
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متر مراجعه کرده است. طرح درمان شما کدام میلی 1به میزان کمتر از  11ساله با اینتروژن دندان  1کودکی  -111

 است؟

 هفته 4الف( مشاهده جهت رویش خودبخود تا 

 آنی همراه با درمان پالپ Orthodontic repositioningب( 

 از همان ابتدا surgical repositioningج( 

 د( بدلیل احتمال نکروز پالپ درمان ریشه بالفاصله انجام شود.

 پاسخنامه

 2فصل  7سؤال   152سؤال 

 3فصل  61سؤال   153سؤال 

 7فصل  3عین سؤال   155سؤال 

 9فصل  11عین سؤال   156سؤال 

 10فصل  14سؤال   157سؤال 

 11فصل  17سؤال   158سؤال 

 11فصل  8سؤال   159سؤال 

 31فصل  12سؤال   161سؤال 

ساله که با مطالعه جدول جواب سؤال  4سؤاالت ما ساله خواسته شده و در  5در امتحان   163سؤال 

 (16فصل  3مشخص است. )سؤال 
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  22فصل  30و  27ترکیب در سؤاالت   164سؤال 

 22فصل  29و  28ترکیب سؤال   165سؤال 

 22فصل  10سؤال   166سؤال 

 25فصل  11سؤال   167سؤال 

 آورده شده. mm 7کمتر از ،  27فصل  8در سؤال   170سؤال 

 

 

 

 


