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 باشد؟  کدامیک از مهمترین عوارض طوالنی مدت هرپس زوستر می -41

 ب( تب    الف( نورالژی پست هرپتیک 

 د( هیپرپیگمانتاسیون   ( لنفادنوپاتی  ج

 

 باشد؟  ترین مکان بروز زخم ائوزینوفیلیک در مخاط دهان بزرگساالن کدام گزینه میشایع -42

 ب( خلفی طرفی زبان    الف( کام نرم 

 د( عمق وستیبول   ( ونترال زبان ج

 

ساله با ضایعات زخمی تاولی متعدد در دهان و چشم مراجعه کرده است. در بررسی میکروسکوپی         60بیمرا خانم  -43

 تلیالی دیده شده است. اولین تشخیص کدام است؟ ول زی راپیتا

 ب( پمفیگوئید غشای مخاطی    الف( پمفیگویید بولوز 

 د( پمفیگوس پارانئوپالستیک   ( پمفیگوس ولگاریس  ج

 

سربچه   -44 سوزش گلو که از دو روز پیش   ساله  6پ ضایعات دهانی دردناک و متعدد بدنبال تب، آبریزش بینی و  ای با 

های کوچک، همراه با های ریز و در بعضی جاها زخم غاز شده ارجاع شده است. ضایعات دهانی منتشر به صورت تاول      آ

شاهده می   التهاب لبه آزاد لثه می شد. لنفادنوپاتی ناحیه تحت فکی دوطرفه در بیمار م شخیص   شود. محتمل با ترین ت

 چیست؟ 

 ب( هرپانژین    الف( منونوکلئوز عفونی 

 د( هرپس سیمپلکس اولیه   ( افت هرپتی فرم ج

 

 :  بجزباشد، ها رد مورد خط اول درمان نورالژی بعداز زونا صحیح میهمه گزینه -45

 ب( گاباپنتین    الف(لیدوکائین موضعی  

 د( کاپسایسین موضعی   ( ضد درد اپیوئیدی ج

 

های دهانی در گونه و مخاط لب، کونژیکتویت و آرتریت زانوها مراجعه کرده است،   ساله با شکایت از زخم   45مرد  -46

 بهترین تشخیص کدام است؟   

 ب( سندرم بهجت   الف( پمفیگوس پارانئوپالستیک 

 د( آریتم مولتی فرم    ( پمفیگویید سیکاتریکال ج
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باشد. وی به علت قرمزی منتشر همراه    سیلین و مترونیدازول می ن با آموکسی خانمی با عفونت دندانی تحت درما -47

 کند، تشخیص چیست؟ با سوزش سطح دورسال زبان و گلو به شما مراجعه می

 ب( کاندیدیازیس اریتماتوز   الف( کاندیدیازیس با غشای کاذب  

 د( استوماتیت جغرافیایی   ( گلوسیت لوزی شکل میانی  ج

 

ستاتین دریافت می   برای بیم -48 ستوماتیت که نی ضدعفونی کردن دنچر، کدام محلول   ار مبتال به دنچر ا کند، جهت 

 ؟  شودنمیتوصیه 

 ب( کلرهگزیدین    الف( نرمال سالین 

 د( آلکالین هیپوکلریت   ( آلکالین پراکسیداز ج

 

 در کدامیک از ضایعات احتمال تغییرات بدخیمی مطرح شده است؟   -49

 ب( ژانت سل گرانولوما   الف( پیوژنیک گرانولوما 

 د( فیبروما    ( اپولیس فیشوراتوم ج

 

ست. همه        24آقای  -50 ست، مراجعه کرده ا ستگی کوچک روی زبان که از دو ماه پیش بوجود آمده ا ساله بدلیل برج

 :  بجزگیرد موارد در فهرست تشخیص افتراقی ضایعه قرار می

 ب( فیبروم تحریکی    ا الف( پیوژنیک گرانولوم

 د( ژانت سل گرانولوما   ( اسکواموس پاپیلوما  ج

 

صل به لثه       25خانم  -51 سته مت ضایعه برج سبیده مجاور دندان کانین فک باال، به ابعاد کوچکتر از یک  ساله با  ی چ

 سانتیمتر، همرنگ مخاط، بدون خونریزی و سطح صاف و قاعده پهن مراجعه کرده است. بهترین تشخیص کدام است؟  

 ب( ژانت سل محیطی    الف( پیوژنیک گرانولوما 

 د( اسکواموس پاپیلوما   یفیه محیطی ( فیبروم اسج

 

 باشد؟  می کمتری دهان احتمال ایجاد سیالومتاپالزی نکروزانت در کدام ناحیه -52

 ب( رتروموالرپد    الف( لب

 د( لثه   ( گونهج

 

 ؟ نیستکدام مورد زا علل باال بودن احتمال تشکیل سنگ در غده بزاقی تحت فکی  -53

 ب( پرپیچ و خم بودن مجرا   الف( ترشح سروزی بیشتر 

 د( میزان کلسیم و فسفات بزاق   ( موفقیت آناتومیک غده  ج
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 کند، چقدر است؟  قابل قبول برای کشیدن دندان در بیماری که وارفارین مصرف می INRحداکثر  -54

 2د(   5/2( ج 3ب(  5/3الف( 

 

 بیوتیک در فرد مستعد اندوکاردیت عفونی برای کدام درمان زیر ضروری است؟  پروفیالکسی با آنتی -55

 الف( تزریق بیحسی انفیلتره در یک بافت غیرعفونی  

 ب( تنظیم پالک متحرک ارتودنسی 

 ( ترمیم کالس دو عمیق دندان مولر فک پایین  ج

 آپیکال دندانی  د( انجام رادیوگرافی پری

 

سابقه ابتال به دیابت که روزانه دو عدد قرص متفورمین و یک عدد قرص گلی  -56 صرف می بیمار با  کند با بن کالمید م

ست. پس از انجام پالپوتومی کدام یک از داروهای زیر بهترین          سن مراجعه نموده ا س ست پا سمت را درد دندان مولر 

 گزینه برای کنترل درد بیمار است؟  

 ب( دیکلوفناک سدیم    الف( آسپرین 

 د( استامینوفن   ( مفنامیک اسید ج

 

 :  بجزهمه عوارض متعاقب مصرف پروپیل تیولوراسیل گزارش شده است،  -57

 ب( تشکیل غده بزاقی    الف( آگراتولوسیتوز 

 د( هیپرگلیسمی   ( لکوپنیج

 

صبح   -58 صرف می میلی 5بیماری که به علت آرتریت روماتوئید هر  شیدن دندان مولر  گرم پردنیزولون م کند؛ برای ک

 ؟  نیستاول مراجعه کرده است. کدام اقدامات درمانی برای پیشگیری از بحران آدرنال ضروری 

 ب( کنترل فشارخون حین درمان  الف( افزایش دوز پردنیزولون به دو برابر 

 د( تجویز بی حسی طویل االثر    انجام درمان در صبح ( ج

 

 تجویز کدام داروی ضددرد در سه ماهه سوم بارداری منع مصرف مطلق دارد؟  -59

 کدون  ب( اکسی  الف( ایبوپروفن 

 د( استامینوفن   ( هیدروکدون  ج

 

 است؟   تنادرسکدام گزینه در مورد تظاهرات دهانی ـ دندانی در نارسایی مزمن کلیوی  -60

 ب( اکیموز مخاطی   الف( عفونت پاروتید  

 د( افزایش پوسیدگی    ( هیپوپالزی مینایی  ج
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 به این نکته اشاره شده است. 10صفحه  11کتاب مربوط به پاسخ سوال  متنتوضیحات ارجاع داده شده به در  -41سوال 

 دقیقا به این نکته اشاره شده است. 15صفحه  43در سوال -42سوال 

 می توان به این سوال پاسخ داد. 11صفحه  15با توجه به توضیحات مرتبط با سوال -43سوال 

سوال      -44سوال   شباهت به  سیار  سوال      13سوال ب ضیحات مربوط به  سمتی از آن تغییر کرده و با توجه به تو از  13دارد که فقط ق

 می توان به این سوال پاسخ داد. 11از صفحه  19و سوال  10صفحه

 سوال جواب سوال جواب

 41 الف 59 الف

 42 ب 60 د

 43 ب  

 44 د  

 45 ج  

 46 ب  

 47 ب  

 48 ب  

 49 ج  

 50 د  

 51 ج  

 52 د  

 53 الف  

 54 الف  

 55 ج  

 56 د  

 57 د  

 58 الف  
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 است. 10از صفحه  11دقیقا مانند سوال  -45سوال 

 نکات مربوط به این سوال ذکر شده است. 16-18به سواالت  در توضیحات ارجاع شده به متن کتاب مربوط-46سوال 

 می توان به این سوال پاسخ داد. 28صفحه  44و سوال  27صفحه  34با توجه به سوال  -47سوال 

 ب-48سوال 

 ج-49سوال 

 مطرح شده است. 37صفحه   17نکته این سوال دقیقا در سوال -50سوال 

 دی می توان پاسخ این سوال را حدس زد.تا ح 39صفحه  30با توجه به سوال -51سوال 

 -52سوال 

 آزمون را مشخص کرد. 53می توان گزینه مورد نظر در سوال  46صفحه  2با توجه به نکته اشاره شده در سوال -53سوال 

 (مطرح شده است.9)سوال  58دقیقا همین سوال در صفحه -54سوال 

 دقیقا می توان به این سوال پاسخ داد. 54صفحه  11ب در سوال با توجه به توضیحات ارجاع شده به جدول کتا -55سوال 

 دقیقا به همین موضوع اشاره کرده است. 66صفحه  11سوال -56سوال 

توان و با مطالعه مطالب ارجاع شده به متن در توضیح این سوال دقیقا می  76صفحه   6سوال بسیار شباهت دارد به سوال     -57سوال  

 .پاسخ صحیح را انتخاب نمود

سوال    -58سوال   سوال دقیقا در  سوال        70صفحه   8نکته مربوط حین  شده و با اطالعات مربوط به این  سی واقع  سوال و برر مورد 

 توان دقیقا پاسخ صحیح را مشخص نمود.می

پاسخ    مورد بررسی قرار گرفت می توان  79صفحه   2با توجه به توضیحات و ارجاع به متن و همچنین نکاتی که در سوال   -59سوال  

 این سوال را مشخص نمود.
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 دقیقا مشابه همین سوال است.  61صفحه  3سوال -60سوال 

ده در ســواالت این کتاب قابل  ایر موارد با دانســتن نکات مطرح شــاشــاره شــده اســت و ســ BQســوال در کتاب  3ســوال به  20از 

 بوده اند. BQمشابه سوال مطرح شده در کتاب  دقیقاسوال  8پاسخگویی بوده است. و 

 سواالت با تطابق مطالب اهمیت داده شده و مطرح شده     85%

 همان سوال مطرح شده است.دقیقا  %40و 

 

 

 

 


