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 است؟ تر مناسب گزینه کدام تشریح برای کوانتوم تئوری -211

 الکتریک فوتو ب( جذب                                   کمپتون الف( پراکندگی

 د( پالریزاسیون                                    کوهرنت ج( پراکندگی

BQ  و  1فصل  24سوالIQ  1فصل 25سوال  
 

 
 

 
 

 

جاذب و  ماده اتمی عدد ها،ن فوتو اولیه انرژی با های رابط چه ترتیب به کمپتون تداخالت احتمال -212

 دانسیته الکترونی ماده جاذب دارد؟ 

 ب( مستقیم ـ مستقیم ـ بدون رابطه                         الف( معکوس ـ بدون رابطه ـ مستقیم 

 د( مستقیم ـ بدون رابطه ـ مستقیم                           ج( معکوس ـ مستقیم ـ بدون رابطه 

BQ  1فصل  1833 ,سوال  
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شت سال 2 در رادیوتراپی انجام و دهان حفره بدخیمی سابقه با ساله 30 خانمی -213  نموده مراجعه هگذ

 شود؟ می تلقی طبیعی رادیوگرافی، در یافته کدام مشاهده به تاریخچه، توجه با .است

 کوتاه ریشه با مندیبل ب( مولرهای                                                         سکستر الف( مشاهده

 مندیبل های دندان در PDL گشادید(                                             Patchyرادیولوسنت  ج( نواحی

BQ  2فصل  20سوال 

 
 

 

 باشد؟ می Justification اصل به مربوط زیر موارد از کدامیک اشعه، حفاظت اصول با رابطه در -214

 اجتماعی اقتصادی عوامل ، ALARAالف( 

 رادیوگرافی نوع انتخاب بیمار، ب( انتخاب

 بیمار انتخاب ، ALARAج( 

 اجتماعی اقتصادی عوامل ، Dose Limitد( 

BQ  3فصل  3سوال 
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شن با دیجیتال وینگ بایت رادیوگرافی یک -215 ست شده تهیه DPI 300 رزولو  اندازه که صورتی در .ا

 کدام انجام اولیه، رزولوشن با تصویر کاغذی پرینت برای باشد، متر میلی 40 در 30 گیرنده تصویر فیزیکی

 است؟ صحیح تغییر

 پرینت در تصویر سایز کردن الف( نصف

 پرینت در تصویر سایز کردن برابر 2ب( 

 پرینت در تصویر سایز کردن برابر 4ج( 

 پرینت در تصویر سایز در تغییر د( عدم

BQ  4فصل  27سوال 

 
 

 

 شود؟  می محسوب کننده سخت عامل محلول، کدام در و ای ماده چه فیلم، ثبوت و ظهور فرآیند در -216

 آمونیوم ـ ثبوت  الف( تیوسولفات

 آلومینیوم ـ ظهور  ب( سولفات

 آمونیوم ـ ظهور ج( تیوسولفات

 آلومینیوم ـ ثبوت  د( سولفات

BQ  5فصل  16سوال 
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 اول مولر پره آپکس روی فورامن منتال مندیبل، مولرهای پره نیمساز آپیکال پری رادیوگرافی در اگر -217

 شد؟  خواهد تصویر کجا در فورامن منتال بیمار، همان کانین آپیکال پری تصویربرداری شود، در مشاهده

 تر تر ـ پایینب( دیستال                                            تر ـ باالتر الف( مزیال

 تر ـ باالتر د( دیستال                                          تر تر ـ پایینیج( مزیال

BQ  6فصل 15و ,13 1سوال 
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 دارند؟ هم روی بیشتری سوپرایمپوزیشن ساختارها کدام استاندارد، سفالوگرام لترال در -218

 گوش سوراخ و اربیت تحتانی الف( ریم

 ماگزیال سینوس خلفی دیواره و اربیت لترال ب( دیواره

 ماگزیال زایگوماتیک زائده و اربیت تحتانی ج( ریم

 تحتانی کونکاهای و ها پروسس د( کلنوئید

 

 

 شود؟ می دیده وضعیتی چه در بسته، دهان موقعیت به نسبت کندیل پانورامیک، تصویربرداری در -219

 الف( جلوتر و باالتر

 تر و باالتر ب( عقب

 تر ج( جلوتر و پایین

 تر تر و پاییند( عقب

 

 است؟ کدام ترمیمی مواد رادیواپسیته میزان در اصلی عامل -220

 اتمی الف( عدد

 ب( ضخامت 

 ج( تراکم

 د( زاویه تابش 

 

 شود؟  مشاهده نماها کدام رود می انتظار ، SAPHO سندرم به مبتال بیمار از پانورامیک تصویر در -221

 مندیبل تحتانی بردر ـ تحلیل Diffuse sclerosingالف( 

 ناچ سیگموئید عرض ـ افزایش Diffuse sclerosingب( 

 ناچ سیگموئید عرض مندیبل ـ افزایش تحتانی بردر ج( تحلیل

 ها دندان ـ جابجایی PDL wideningد( 

 

سته شیری مولرهای های کانتکت با ساله 5 دختری -222 شک به بار اولین برای ب  نموده مراجعه دندانپز

 است؟ مناسب تصویربرداری کدام تجویز بالینی از معاینه پس .است

 خلفی وینگ الف( بایت

 انتخابی آپیکال ب( پری

 پانورامیکج( 

 د( اکلوزال
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 است؟ بیشتر فکی ضایعات از دسته کدام بودن فوکال مولتی احتمال -223

 PCOD، لوسمی ، OKCالف( 

 لوسمی لنفوما، همانژیوم،ب( 

 شوانوما لنفوما،، OKCج( 

 ، شوانوما PCODد( همانژیوم، 

BQ  18فصل 6سوال 

 

 
 است؟ صحیح پوسیدگی تشخیص در رادیوگرافی کاربرد خصوص در زیر عبارات از مورد چند -224

 .گردد می تعیین بیمار هر پوسیدگی ریسک به توجه با رادیوگرافیک معاینات فاصله -

 .است موثرتر دهانی داخل وینگ بایت از دهانی خارج وینگ بایت -

 .باشد می رادیوگرافی به نیازمند حتما اکلوزال، سطح پوسیدگی تشخیص -

 .باشد می زمانی فاصله با رادیوگرافی دو نیازمند فعال، پوسیدگی تشخیص -

 4د(                   3ج(                         2ب(              1الف( 

 

 باشد؟ می پریودونتال های بیماری در استخوان غالب نمای زیر های گزینه از کدامیک -225

 رادیولوسنت رادیوگرافیک الف( نمای

 رادیواپک رادیوگرافیک ب( نمای

 رادیواپک و رادیولوسنت از ج( ترکیبی

 رادیوگرافیک عالمت مشاهده د( بدون

IQ  20فصل 13سوال 
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شاهده صورت در -226 شخیص عالمت، کدام م ستیک فولیکول ت سبت هایپرپال ست به ن  ژور دنتی کی

 باشد؟ می تر محتمل

 مجاور ریشه ب( تحلیل                                     دندان الف( جابجایی

 استخوان د( اکسپنشن                   فولیکول قرینه شدگی ج( بزرگ

BQ  23فصل   11سوال 

 

 
 

 

 

227- Marked deficiency of skull ossification شود؟ می مشاهده بیماری کدام در 

 ب( هایپوفسفاتمی                                                      الف( ریکتز 

 د( هایپرتیروئیدیسم                                               ج( هایپوفسفاتازیا

 

صیات کدام -228 صو ست از آن افتراق در سینوس، پولیپ خ سی ب کا سی  کننده کمک سینوس احتبا

 است؟

 موکوزیت با همراهی گنبدی ـ الف( شکل

 ها دیواره اسکلروز گنبدی ـ ب( شکل

 ها دیواره اسکلروز ج( تعددـ

 موکوزیت با همراهی د( تعدد ـ

BQ  28فصل   13سوال 
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ستگی و قبل ماه 3 در تروما سابقه با ساله 20 آقایی -229 سی جهت مندیبل، شک ضعیت برر  ترمیم و

 .خورد می چشم به شکسته قطعات های لبه شدن گرد بیمار رادیوگرافی در .است مراجعه کرده استخوان

 چیست؟ شما تشخیص .شود نمی پریوستی دیده واکنش و سکستر

       نرمال الف( ترمیم

 شکستگی ترمیم ب( عدم

 ج( استئومیلیت

 استخوانی کال د( تشکیل

 

 است؟ ضایعه کدام مشابه محیطی SCC در چسبنده لثه درگیری -230

 LCHب(                                    هماتوپوئتیک الف( بدخیمی

 متاستاتیک د( ضایعات                                          پریودونتال ضایعاتج( 

BQ  26فصل   4سوال 
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