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 شناسی دهان و فک و صورتآسیب

 یک از عوامل زیر در اتیولوژی زبان شیاردار نقش اساسی دارد؟کدام -21

 ب( سیگار      الف( توارث

 د( بهداشت ضعیف      ج( رادیوتراپی

 :بجزءشود، تلیالی زیر دیده می( عالوه بر وروکاولگاریس در تمام ضایعات اپیKeratin hornشاخ کراتینی ) -22

 Seborrheic keratosisب(    Squamous cell carcinomaالف( 

 Verruciform Xanthomaد(     Actinic keratosisج( 

 در مورد کارسینوم سلول سنگفرشی دهان کدام عبارت صحیح است؟ -23

 تری دارد.مثبت پیش آگهی ضعیف HPVالف( در افراد 

 تر از زنان است.های سنی در مردان شایعب( در تمام رده

 پوستان یکسان است.سال شیوع آن در سفیدپوستان و سیاه 65ج( در افراد زیر 

 باشد.ترین محل ابتال مید( در افراد جوان کف دهان شایع

24- Spindle cell carcinoma تلیالی بدخیم است؟ر اپینوع نادری از کدام تومو 

 ب( کارسینوم سلول بازال    الف( کارسینوم سلول سنگفرشی

 د( کارسینوم نازوفارنژیال     ج( کارسینوم سلول مرکل
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 شود؟در کدام تومور دیده می Jigsaw puzzleنمای هیستوپاتولوژیک  -25

 Basal cell adenomaب(    Pleomorphic adenomaالف( 

 Oxyphilic adenomaد(     Canalicular adenomaج( 

26- Superfacial mucocele از نظر میکروسکوپی بیشتر به کدام ضایعه وزیکولوبولوز شباهت دارد؟ 

 ب( اریتم مولتی فرم    الف( پمفیگوس ولگاریس

 د( پمفگوئید غشاء مخاطی     ج( لیکن پالن بولوز

دار قرمز مایل به آبی بدون سابقه تروما با سیر طوالنی مراجعه نموده، ای با ضایعه ضربانساله 18بیمار  -27

 ترین تشخیص کدام است؟محتمل

 ب( موکوسل      الف( هماتوم

 د( همانژیوم کاپیلری     ج( مالفورماسیون عروقی

 شود؟نامیده می Crowe signیک از عالیم زیر در نوروفایبروماتوزیس نوع یک، کدام -28

 ای پوستیب( تغییر رنگ شیر قهوه   های متعدد پوستیفیبرومالف( نورو

 های ناحیه زیر بغلد( لکه    ای رنگ عنبیههای قهوهج( لکه

نامیده  Lacunar cellsدر کدام نوع از انواع هیستوپاتولوژیک لنفوم هوچکین  Reed-sternbergهای سلول -29

 شود؟می

 Lymphocyte- richب(  Nodular lymphocyte- Predominantالف( 

 Mixed cellularityد(     Nodular sclerosisج( 
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 کدام ضایعه احتمال همراهی بیشتری با ژانت سل گرانولوما دارد؟ -30

 Aneurysmal bone cystب(     Traumatic bone cystالف( 

 Cemento-osseous dysplasiaد(     Fibrous dysplasiaج( 

 استئوسارکوما پیش آگهی بهتری دارد؟یک از انواع کدام -31

      parostealالف( 

 periostealب( 

    Conventional intramedullaryج( 

 High grade surface osteosarcomaد( 

ای با حدود مشخص دیده شد که پس از ساله چند رادیولوسنسی تک حفره 10در گرافی تهیه شده از کودکی  -32

یک از عالئم های بازال نردبانی مشاهده شد، کدامک با پوشش پاراکراتینیزه و سلولبیوپسی، ساختارهای کیستی

 زیر باید در این کودک بررسی گردد؟

 ب( استئوماهای فکی     الف( پولیپ روده

 های مغزید( کلسیفیکاسیون     ج( پیگمانتاسیون پوستی 

 :بجزءتوانند نوع خارج استخوانی داشته باشند، های ادنتوژنیک زیر میتمام کیست -33

 Lateral periodontalب(      Dentigerousالف( 

 Gorlinد(       Glandularج( 
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 :بجزءها در ارتباط با ضایعه آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور صحیح است، تمام گزینه -34

 توبولر یا شبه مجرایی از نمای اختصاصی ضایعه است.های الف( ساختمان

 آملوبالستی دارند.های تومورال مجاری ماهیت پرهب( سلول

 ج( همراهی آن با ادنتوما مشاهده شده است.

 ژروس دارد.د( نوع فولیکوالر آن در نمای رادیوگرافی کامالً شباهت به کیست دنتی

 کدام است؟ترین بیماری اتوایمیون تاولی شایع -35

 ب( پمفیگوس بولوز    الف( پمفیگوس ولگاریس

 د( پمفیگوئید غشاء مخاطی    ج( پمفیگوس پارانئوپالستیک

 باشد؟تظاهرات دهانی کدام بیماری شبیه لیکن پالن اروزیو می -36

 ب( پمفیگوس ولگاریس     فرمالف( اریتم مولتی

 وستی مزمند( لوپوس اریتماتوز پ    ج( پمفیگوئید غشای مخاطی

یک از اجسام زیر ای مشخصه هیستوپاتولوژیک کدامهای ژانت چند هستهکالژن متراکم احاطه شده با لنفوسیت و سلول -37

 است؟

 Russellب(      Pyronineالف( 

 Rushtonد(       Hyalineج( 

 در جام چیست؟« lepra cell»ماهیت  -38

 ب( لنفوسیت      الف( پالسماسل

 د( نوتروفیل      تج( هیستیوسی
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 ( احتمال بروز کدام آنمی وجود دارد؟vegansدر افرادی با رژیم سبزی خواری ) -39

 Perniciousب(     Iron deficiencyالف( 

 Aplasticد(       Sickle cellج( 

 تر است؟شایع HIVهای دهانی به دنبال عفونت یک از یافتهکدام -40

 استئوماتیت زخمی نکروزانب(       الف( زبان مودار

 د( ضایعات پاپیلوماتوز      ج( خشکی دهان

 

 پاسخنامه

 109و ص 3سوال  8صفحه دکتر دیناروند  IQو طبقه کتاب  "دکتر کلهری"طبق جزوه ماهان  گزینه )الف( -21

 11جواب سوال 

 92ص  4سوال دکتر دیناروند  IQو طبق کتاب  "دکتر کلهری"طبق جزوه ماهان  گزینه )د( -22

  21و  20نکته  74و  73صفحه دکتر دیناروند  IQطبق  کتاب  (ب و جگزینه ) -23

 81صفحه  25دکتر دیناروند نکته  IQطبق کتاب "کلهریدکتر "طبق جزوه ماهان  گزینه )الف( -24

 95نکته صفحه دکتر دیناروند  IQطبق کتاب  "دکتر کلهری"طبق جزوه ماهان  گزینه )ب( -25

 2سوال  89صفحه دکتر دیناروند IQطبق کتاب  "دکتر کلهری"طبق جزوه ماهان  گزینه )د( -26

 15جواب سوال  106صفحه  دکتر دیناروند IQطبق کتاب  "دکتر کلهری"طبق جزوه ماهان  گزینه )ج( -27

 17نکته  112صفحه  دکتر دیناروند IQطبق کتاب  "دکتر کلهری"طبق جزوه ماهان  گزینه )د( -28
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 "دکتر کلهری"طبق جزوه ماهان  گزینه )ج( -29

 135صفحه  دکتر دیناروند IQتاب طبق ک "دکتر کلهری"طبق جزوه ماهان  IQطبق کتاب  گزینه )ب( -30

 7نکته 

 "دکتر کلهری"طبق جزوه ماهان و  22نکته  136صفحه  دکتر دیناروند  IQطبق کتاب  گزینه )الف( -31

جواب  140صفحه  5سوال  دکتر دیناروند IQطبق کتاب  "دکتر کلهری"طبق جزوه ماهان  گزینه )د( -32

146 

 140صفحه  141سوال  دکتر دیناروند IQطبق کتاب  "دکتر کلهری"طبق جزوه ماهان  گزینه )ج( -33

دکتر "و طبق جزوه ماهان 160 -159صفحه  27تا  23نکته  دکتر دیناروند  IQطبق کتاب  ج و د(گزینه ) -34

 "کلهری

 "دکتر کلهری"و طبق جزوه ماهان  8سوال  165صفحه  دکتر دیناروند  IQطبق کتاب  گزینه )ب( -35

 "دکتر کلهری"و طبق جزوه ماهان  177صفحه  12نکته دکتر دیناروند  IQطبق کتاب  گزینه )د( -36

 4نکته  26صفحه  دکتر دیناروند IQطبق کتاب  "دکتر کلهری"جزوه ماهان طبق  گزینه )ج( -37

  گزینه )ج( -38

 "دکتر کلهری"طبق جزوه ماهان  گزینه )ب( -39

 47صفحه  8نکته  دکتر دیناروند IQطبق کتاب  گزینه )الف( -40

 از فصول بسیار کم اهمیت مطرح شده است .  -39-38سوال های 

 


