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رادیولوژی دهان و فک و صورت
 -171در تولید  ،xافزایش کدام فاکتور سبب کاهش شدت پرتو ترمزی میشود؟
الف) زمان تابش
ج) عدد اتمی ماده هدف

ب) پیک کیلوولتاژ
د) فیلتراسیون

 -172در مدار دستگاه مولد اشعه  ،Xتنظیم واقعی ولتاژ برعهده کدام قسمت میباشد؟
الف) منبع نیرو
ج) اتوترانسفورمر

ب) ترانسفورمر ولتاژ باال
د) ترانسفورمر ولتاژ پایین

 -173در سیستمهای دیجیتال  ،PSPرزولوشن فضایی ( )Spatial resolutionتحت تأثیر تمام موارد میباشد،
بجزء:
الف) سایز پیکسل
ج) قطر دسته پرتو لیزر

ب) ضخامت ماده فسفر
د) حرکت اسکن

 -174پرتو درمانی در غدد بزاقی سبب افزایش کدام فاکتور میگردد؟
الف) ظرفیت بافری بزاق
ج) ویسکوزیته بزاق

ب)  pHبزاق
د) کلسیفیکاسیون مینا

 -175اثر  Egg shellدر ارتباط باکدام ساختار آناتومیک مطرح نمیگردد؟
الف) دیواره سینوس ماگزیالری

ب) دیواره حفره بینی

ج) المینادورا

د) زبان
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 KVP -176بیش از حد ،موجب کدام نقص در کلیشههای رادیوگرافی میشود؟
الف) رادیوگرافی تیره -افزایش کنتراست

ب) لکههای تیره -کاهش کنتراست

ج) مهآلودگی کلیشه -افزایش کنتراست

د) رادیوگرافی تیره -کاهش کنتراست

 -177زاویه عمودی اشعه ایکس ،در تکنیک موازی مولرهای مندیبل چگونه است و چرا؟
الف) زاویه مختصر منفی -جبران فشار زبان بر قسمت فوقانی فیلم
ب) زاویه مختصر مثبت -تمایل لینگوالی جزئی مولرهای مندیبل
ج) زاویه مختصر منفی -تمایل باکالی جزئی مولرهای مندیبل
د) زاویه صفر -افقی بودن پلن اکلوزال مولرهای مندیبل
 -178در کدام تکنیک رادیوگرافی ،سینوس اسفنوئید بر روی کام سخت ،سوپرایمپوز میگردد؟
الف)  Towneبا دهان بسته

ب)  Watersبا دهان باز

ج)  Towneبا دهان باز

د)  SMVبا دهان بسته

 -179در کلی شه پریاپیکال فک باال در بیمار بدون دندان ،م شاهده کدام ساختار آناتومیک به ت شخص حد قدامی
از خلفی کلیشه کمک میکند؟
الف) لترال فوسا

ب) کف سینوس ماگزیالری

ج) چین نازولبیال

د) کانالهای تغذیهای

 -180در قابلیت تشخیص کدام مورد ،بین  CBCTو رادیوگرافی داخل دهانی تفاوتی دیده نمیشود؟
الف)Mesiodistal dilaceration

ب) Bucoolingual dilaceration

ج)Dehisence

د) Fenestration
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 -181در صووورت عدم وجود عمئم بالینی ،در کدام بیماری نهفته ( )Occultدندانپزشووک مجاز به درخواسووت
رادیوگرافی میباشد؟
الف) ضایعه پریاپیکال

ب) پوسیدگی دندان

ج) مولر سوم غایب بدون سابقه کشیدن

د) تحلیل ریشه

 -182بزرگنمایی عمودی در تصاویر پانورامیک با چه فاکتوری تعیین میگردد؟
الف) فاصله جسم تا گیرنده تصویر

ب) موقعیت در فوکال تراف

ج) زاویه پرتو اشعه X

د) فاصله جسم تا منبع تولید اشعه

 -183در بیماری پریودونتیت پیشرفته لوکالیزه ،نمای بارز ( )typicرادیوگرافیک کدام است؟
الف)Deep vertical defect

ب) Decreased bone density

ج)PDL widening

د) Aggressive horizontal defect

 -184نمای رادیوگرافی کدام ضایعه Hydraulic ،یا  Circularمیباشد؟
الف)Fibrous dysplasia

ب)Osseous dysplasia

ج)Aneurysmal bone cyst

د) Paget disease

 -185حرکت ارتودنتیک دندانها ،چه تأثیری بر فضای  PDLو المینادورای دندانها دارد؟
الف) عریض شدگی فضای  PDLـ ضخیم شدگی المینادورا
ب) نازک شدگی فضای  PDLـ بدون تأثیر بر المینادورا
ج) بدون تأثیر بر  PDLـ ضخیم شدگی المینادورا
د) عریض شدگی فضای  PDLـ بدون تأثیر بر المینادورا
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 -186نمای مولتی الکوالر بافت نرم ،مربوط به کدام کیست است؟
الف) مجرای تیروگلوسال

ب) درموئید

ج) شکاف برانشیال

د) لنفو اپی تلیال غدد پاروتید

 -187در نمای رادیوگرافیک کدام ضایعه داخل استخوانی ،ریم رادیولوسنت مشاهده نمیشود؟
الف) ادنتوما

ب) سمنتوپالستوما

ج) سمنتوما

د) استئوما

 -188خانمی  18ساله به علت عدم رویش مولرهای دوم فک پایین مراجعه نمودها ست .در نمای پانورامیکف شکل
غیر نرمال کندیل ،بلند بودن گردن کندیل و بزرگی منتال فورامن م شاهده می شود .وجود کدام سندرم محتملتر
است؟
الف) نوروفیبروماتوز

ب) گاردنر

ج) بازال سل نووس

د) استوریج وبر

 -189در نمای رادیوگرافیک بیماران مبتم به آکرومگالی ،کدام سووینوس پارانازال افزایش اندازه بیشووتری پیدا
میکند؟
الف) ماگزیالری

ب) اتموئید

ج) فرونتال

 -190کدام ضایعه بدخیم به طور مشخص باعث تحلیل ریشه دندانهای درگیر نمیگردد؟
الف) سارکوم یوونیگ

ب) آملوبالستومای بدخیم

ج) کندروسارکوما

د) مالتیپل میلوما

د) اسفنوئید

موسسه ماهان مجری برتر دوره های آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی
021 - 42 88 1100
09361700851
پاسخنامه :
سؤال  :171سؤال  9فصل  1ص  10کتاب
سؤال  :172سؤال  17فصل ( 1سؤال از یک شکل مشابه است)  ص  8شکل 1-10
سؤال  -173سایز پیکسل در سنسورهای  CCDمهم است (سؤال  -1فصل  -4کتاب  200نکته  200تست)
سؤال  174فصل   2ص  12جزوه -ستون دوم -خط پنجم
سؤال  175این پدیده در مورد بافت نرم (اجسام با چگالی پایین مثل زبان) صادق نیست ( تست  -4فصل  -6کتاب 200
نکته  200تست) سرکالس در پایان فصل  -6کامل توضیح داده شد.
سوال  :176سؤال  2فصل ( 5ارتباط  CUPAتغییرات با تصویر )
سؤال  177گزینه ب -فصل  7کتاب وایت -آخرین عکس تکنیک پاراکل  PAاز دندان مولرمندیبل قسمت تابش اشعه مرکزی
سؤال   178سینوس اسفنوئید در واترز با دهان باز روی کام میافتد -فصل  9جزوه  ص  69جزوه در قسمت استقرار
گیرنده تصویر و بیمار
سوال  :179سؤال  1فصل ( 8چین تازولیبال)
سؤال  180الف -بعد مزیودیستال در گرافیهای دوبعدی  PAقابل بررسی است اما  CBCTعالوه بر مزیودیستال توانایی نشان
دادن بعد با کولینگوال را هم دارد .در تمامی پلنها قادر به نمایش جزئیات است (فصل  12جزوه -ستون اول -مزایای )CBCT
سؤال  -181بیماری نهفته – فصل  16جزوه -ص  -111ستون اول (خط اول پاراگراف دوم)
سؤال  -182بزرگنمایی عمودی در پانورامیک مثل سایر گرافیها مربوط به فاصله جسم تا منبع اشعه  xمیباشد فصل  10جزوه
ص .73
سؤال  -183پریودنتیت پیشرفته لوکالیزه با نمای تحلیل عمودی عمیق ظاهر میشود (سؤال  -12آزمون آخر)
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سؤال   184تورم سیرکوالر یا هیدرولیک یا تورم بالونی ویژگی انوریسمال بُن سیت است .در ضمن تورم گرد مربوط به
کنتیهاهست و شایعترین عالمت بالینی کیستها میباشد.
سؤال  -1فصل   23کتاب  200تست  200نکته
سوال  :185سؤال  8فصل 8
سوال  :186درموئیدیست نمای چند حجرهای در  CTایجاد میکند .سؤال  -9فصل ( -21کتاب  200نکته  200تست)
سؤال  187استئوما ضایعهای  Non PDLOاست لذا ریم لوسنت ندارد .استئوما در سایر استخوانهای بدن هم دیده میشود.
در مورد ضایعات  PDLOدر فصل اصول تفسیر کامل توضیح داده شده استCD .های ماهان -فصل  17جزوه  فصل  17ص
  119اولین خط
سؤال   188نوروفیبروماتوزیس چنین ویژگیهایی دارد .جزوه  فصل  22ص  159آخر ستون اول
سؤال   189در بیمار مبتال به آکرومگالی سینوس فرونتال بیشتر بزرگ میشود.جزوه فصل -25
ص  190جزوه ستون دوم ویژگیهای بالین
سؤال  190سارکومیونیک تحلیل ریشه نمیدهد چون بدخیم است اما آملوبالستومای بدخیم
سؤال  -11فصل  -24کتاب  200نکته  200تست) از بدخیمیها

