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 با آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم دندانپزشکی کودکانانطباق درس 

 ساله با غیبت دندان های لترال فک باال، با احتمال بیشتر کدام است؟ 10الگوی وراثتی هایپودنشیا در نوجوانی  -171

   ب( اتوزومال مغلوب       غالبوزومال تالف( ا

 د( وابسته به جنس مغلوب       غالب جنسج( وابسته به 

 گزینه الف صحیح می باشد.

 

 صحیح می باشد؟( به عنوان فلوراید موضی Silver Diamine Fluoride) SDFکدام گزینه از خصوصیات  -172

 .باشد ره میقالف( شامل ده درصد فلوراید و بیست و پنج درصد ن 

 .می باشدره موجود در این ترکیب دارای خاصیت آنتی میکروبیال ق( نب 

 ج( کاربرد یک بار در سال این ماده باعث کاهش ریسک پوسیدگی می شود.

  ین باعث ایجاد ترکیب کلرید نفره می شود. نترارگیری این ماده در معرض دقد( 

 گزینه ب صحیح می باشد.

 کتاب دندانپزشکی کودکان ماهانیع درسنامه مرور سر 12صفحه 

 موضعی فلوراید نوعی : (SDF) فلوراید دیامین سیلور

 نقره درصد 27 تا 24 و فلوراید%  5 حاوی -

 .شودمی فسفات سیلور الیه رسوب و دندان سطح روی فلوراید کلسیم رسوبات به منجر عاج شده اکسپوز ساختارهای با SDF واکنش -

 .ضدمیکروبی اثر دارای انتخابی جذب با سنگین فلزات سایر مثل نقره، -

 (Black) stain  ه شد رنگ سیاه عاج. ودش متوقف تفادهاس از بعد صله بالفا تاس ممکن پوسرریدگی فرآیند نتیجه در -

 

 با مشکل در یک کودک نوپا Coryllosبا طبقه بندی  2( تایپ tongue-tieدر صورت مواجه شدن با گره زبانی ) - 173

 شیرخوارگی، کدام طرح درمان مناسب است؟
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 ب( نظارت دوره ای     الف( درمانی نیاز ندارد

 ومی کتد( فرن      ومیتج( فرنو 

 .گزینه ج صحیح می باشد

 ن.درسنامه مرور سریع کتاب دندانپزشکی کودکان ماها 88صفحه 

 : Coryllos طبقه بندی در*

 موارد درصد 75 شامل/  زبانی گرههای ترینشایع ( classical tongue tie ) کالسیک زبانی گره: دو و یک نوع ـ

 .بیشتر آنها درمان عدم احتمال ، مشکلتر آنها مشاهده چون/  کمتر شیوع: چهار و سه نوع ـ

 .شود نوزاد و مادر توجه باعث بیشتر نشانههای که داشته را احتمال بیشترین چهار نوعـ 

 نوزادان برای (Upper lip tie) باال لب گره طبقه بندی Kotlow ـ

 انکیلوگلوسی طبقهبندی

 زبانی گره برای Coryllos بندیطبقه

 )میشود تقسیم نوع ۴ به زبان نوک به فرنوم جلویی لبه اتصال نزدیکی طبق(

 زبان نوک به فرنوم اتصال:  1 نوع

 آلوئوالر ریج پشت یا و رو زبان، نوک پشت میلیمتر ۲ - ۴ اتصال:  2 نوع

 (less elastic) االستیک کمتر و محکم معموال دهان کف میانه و زبان میانه به اتصال:  3 نوع

 باال لب گره برای Kotlow طبقهبندی (in-elastic) االستیک غیر و ضخیم زبان، پایه مقابل اتصال:  4 نوع

 واضح اتصال بدون : l کالس

 ایلثه بافت به عمدتا اتصال : ll کالس

 قدامی پاپیالی جلوی در اتصال : lll کالس

 سخت کام درون به گسترش یا پاپیال درون به اتصال : IV کالس

 .نشده درمان نوزادان مقابل در شده فرنوتومی نوزادان توسط سینه از تغذیه معنادار بهبود هایمطالع در

 

کلینیکی ساله با همکاری ضعیف در اثر ضربه به دندان سانترال باال مراجعه کرده است. در معاینه  3کودکی  -174

 شود. اقدام درمانی مناسب کدام است؟ ی دیده میپر پالژشکستگی تاج بدون اکسپو

 .وز باشد، باید ناحیه شکسته پوشانده شودسپالف( درصورتی که فقط مینا اک

 .ه پوشانده شودستو عاج اکسپوز باشد، حتما ناحیه شک نایب( درصورتی که م 

 نا و عاج اکسپوز باشد، بدون درمان می توان دندان را فالو کرد.یج( درصورتی که م 

 .نا و عاج اکسپوز باشد، باید ترمیم نهایی در اسرع وقت انجام شودید( درصورتی که م
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 گزینه ج صحیح می باشد.

 دندانپزشکی کودکان ماهان.مرور سریع درسنامه  37صفحه 

دیده تروما دندانهای اورژانس نهایدرما  

ندارد درمان به نیازی ندیده آسیب پالپ ولی) شیری دندانهای( میکنند اکسپوز را عاج که کوچک شکستگیهای درمان •  . 

مانند زیبایی دلیل به فقط ترمیم ندیده آسیب پالپ ولی) شیری دندانهای( میکنند اکسپوز را عاج که بزرگ شکستگیهای درمان • : 

استیل روکشهای شده، ساخته پیش روکشهای استریپ، های روکش  (Open face) 

 باشد کم شکستگیهای درمان میتواند هم شکسته قسمت تیز لبههای کشیدن دیسک

 

یکی  دیستالییالی و زهای مساله مارجینال ریج ۶در رادیوگرافی پری اپیکال از ناحیه خلفی دندان های کودکی  -175 

مسیر  رر قرار گرفته است. همچنین جوانه دندان دانی زیت دندان های شیری نسبت به دندان های مجاورش اپیکالیاز 

 شی دیستالی گرفته است. طرح درمان چیست؟یرو

 الف( خارج کردن دندان و فضا نگهدارنده 

 ب( ترمیم کامپوزیتی با ارتفاع بیشتر 

 ج( نظارت و پیگیری

 decoronationد( 

 .گزینه الف صحیح می باشد

 درسنامه مرور سریع دندانپزشکی کودکان ماهان. 39صفحه 

 دندانی انکیلوز( ریشه خارجی جایگزین )تحلیل

به برگشت قابل غیر آسیب از ناشی: ایجاد دلیل -  PDL 

دندان ریشه سطح با استخوان اتصال -  

ریشه جای به استخوان جایگزین و ریشه تحلیل باعث -  

گردد خارج باید شیری دندان شود، تکامل حال در دائمی دندان جای به نا رویش یا تاخیر باعث که صورتی در:  درمان -  . 

 شده اینترود شیری دندانهای شدن انکیلوز برای دندان ترین شایع •
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 صحیح است؟ قبل از فلوراید تراپی کدام توصیه پالک دندانیبرای برداشت  پروفیالکسیدر مورد انجام  -17۶

 الف( با حضور پالک دندانی میزان نفوذ فلوراید به مینای دندان به طور قابل توجهی کم می شود. 

 ب( با برداشت پالک دندانی میزان نفوذ فلوراید به مینای دندان تغییر قابل توجهی نمی کند. 

 وراید به مینای دندان افزایش می یابد.ج( با برداشت پالک دندانی میزان نفوذ فل

 د( با حضور پالک دندانی میزان نفوذ فلوراید به مینای دندان افزایش می یابد.

 گزینه ب صحیح می باشد.

 درسنامه مرور سریع دندانپزشکی کودکان ماهان. 59صفحه 

 : فلوراید موضعی کاربرد از قبل پروفیالکسی

 فلوراید (deposit) سوب ر و دندان پالک در نفوذ برای ضعی مو فلوراید مواد مختلف انواع توانایی که دادهاند شان ن تحقیقات ـ

 .نمیکند پیدا کاهش چندان دندان سطح روی ارگانیک الیه یک وجود با مینا در

 ندارد. ( Added benefit) ایاضافه سود هیچ موضعی فلوراید کاربرد از قبل پروفیالکسی انجام ـ

 

 ؟های قدامی شیری است برای دندانجایگزینی پروتزی کدام یک از موارد زیر کنتر اندیکاسیون جهت  -177

  تاورج افزایش شدیدالف( 

 کاهش شدید اورجت ب( 

 افزایش شدید اوربایت ج(

 تبایکاهش شدید اور د(

 گزینه ج صحیح می باشد.

 درسنامه مرور سریع دندانپزشکی کودکان ماهان. ۶1صفحه 

 پروتزی اپالینس - ماگزیال شیری انسیزورهای رفتن دست از زود صورت در انتخابی روش

 قدامی بایت دیپ حضور با پروتزی اپالینس تجویز منع
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 . باشد گذشته دندان رفتن دست از هفته ۶-۸ حداقل به پروتزی اپالینس قرارگیری زمان

 

انتهای ساله، خروج مقداری ماده پرکردگی از  4در رادیوگرافی نهایی پس از پالپکتومی مولر اول پایین کودکی  - 178

 دیستال مشاهده می شود. مناسب ترین اقدام چیست؟کانال 

 نگهدارنده فضاالف( خارج کردن دندان و 

 آنتی بیوتیک ب( تجویز  

 ج( تجویز مسکن 

 د( پیگیری دندان برای چند ماه

 گزینه ب صحیح می باشد.

 درسنامه طالیی اطفال 9فصل  118صفحه 

 

 

 کدام دسته از والدین تمایل دارند رفتارهای نامناسب کودکان خود را نادیده بگیرند؟ - 179 

 )مقدر(  Authoritativeالف( 

 (مستبد) Authoritarianب( 

 سانگیر()آ Permissive( ج

 )سهل انگار( Neglecting د( 

 گزینه ج صحیح می باشد.
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 سریع دندانپزشکی کودکان ماهان.درسنامه مرور  71صفحه 

 :(Authoritative) مقتدرانه شیوه -1

 مشارکت، و صمیمیت برداری، فرمان باال مطالبه والدین، باالی عطوفت زیاد، گویی پاسخ مثل کودک با والدین مثبت ارتباط -

 استدالل،

 ارایه و دندانپزشک دستورات از کودک پیروی باعث روش این و شود می کودک مثبت رفتار باعث دموکراتیک مداخله استنتاج،

 پرورش

 . دارد همراه را والدین حمایت و

 :(Authoritarian) مستبدانه شیوه - ۲

 والدین، واضح تسلط فرمانبرداری، باالی مطالبه ولی والدین کم عطوفت پذیری، واکنش:  مثل فرزندپروری و والدین بین ارتباط -

 فرمان

 . میشود کودک اضطراب و ترس آمدن وجود به و افزایش باعث تنبیهی های استراتژی اعتراض، قابل غیر برداری

 :(Permissive) گیرانه آسان شیوه - ۳

 کودک، بدرفتاری گرفتن نادیده بر تمایل تحمل، برداری، فرمان کم مطالبه ولی والدین باالی عطوفت والدین، زیاد گویی پاسخ -

 کودک

 . میشود کودک منفی رفتارهای باعث میشود قبول کودک تصمیمات عموما و کرده شرکت والدین تصمیمگیری در

 (Neglecting) :انگارانه سهل شیوه - ۴

 والدین کم مطالبه و والدین کم گویی پاسخ -

 

 انگ تراست است مدیریت کدام مورد در الویت است؟تای همزمان دارای عادت تنفس دهانی و  ساله 8کودک  -180

 تانگ تراستالف( 

 ب( تنفس دهانی 

 .ج( هر دو باید هم زمان درمان شود 

 .د( الویت درمانی بستگی به اثرات ایجادی دارد

 .گزینه ب صحیح می باشد

. 
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 10سالگی افزایش یافته و تا حدود  ۶تا  2سال نادر است و از  4کدام یک از عادات دهانی زیر در کودکان زیر  - 181 

 پسران تقریبا یکسان است؟در دختران و  سالگی

 ب( براکسیسم       الف( تنفس دهانی

 د( جویدن ناخن      ج( نانگ تراست

 

 گزینه د صحیح می باشد.

 کتاب بی کیو دندانپزشکی کودکان ماهان. 9سوال  ۶2صفحه 

 است؟ نادر سنی گروه کدام در ناخن جویدن عادت

 نوجوانی (د         سال ۶ تا ۴ (ج         سال ۳ زیر (ب        سال ۴ زیر (الف

 .میباشد صحیح الف گزینه

 

 ساله گسترش ضایعه به سمت جوانه دندان دائمی 4در رادیوگرافی دندان مولر اول شیری فک باالی کودک  -182

 ؟مشاهده می شود. روش کار و مالحظات برای خارج کردن این دندان در کدام گزینه به درستی آمده است

 االتال است. پالف( خروج نهایی دندان در جهت اکلوزو 

 .ب( در کاربرد فورسپس، اولین حرکت به سمت پاالتال است

 .ج( به الوانور مستقیم برای لق کردن دندان های شیری نیازی نیست 

 .د( شکستن ریشه های این دندان حین خارج کردن بعید است 

 گزینه ب صحیح می باشد.

 رسنامه مرور سریع دندانپزشکی کودکان ماهان.د )جدول( 85صفحه 
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 ؟کدام مورد اتفاق می افتد "ugly duckling"در مرحله  -183

 تالسباال به سمت دی تاج لترال tipingالف( 

 تال سباال به سمت دی سانترالب( حرکت ریشه  

 باال لترالشدن سانترال و  uprightج( 

 ها از موقعیت افقی به عمودی تینمسیر حرکت کا تغییرد( 

 گزینه الف صحیح می باشد.

 درسنامه مرور سریع دندانپزشکی کودکان ماهان. 99صفحه 

 :دیاستم

 کانینهای یا لترالها موقعیت علت به معموال/  طبیعی مختلط دندانی دوره اوایل در ماگزیال میدالین در کوچک دیاسررتم یک -

 های شه ری و قرارگرفته تری ستال دی و باالتر سانترال دندانهای های شه ری به سبت ن نیافته رویش دندانهای نیافته، رویش

 .میرانند دیستال سمت به را آنها تاجهای و میدالین سمت به را سانترالها

 که آن مگر ،)  ۹۹ دسرررتیاری( افتد می تعویق به ی دائم نهای کانی کامل رویش زمان تا معموال دیاسرررتم بسرررتن درمان -
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 .باشد اصلی نگرانی زیبایی ر ۲ یا و باشد شده محدود شدت به کانینها یا لترالها رویش برای موجود فضای ر 1

 قدامی دندانهای بین و شده تیپ ستال دی به لترالها تاج که ست ا وقتی : Ugly ducky stage شت ز اردک جوجه مرحله -

 است دیاستم

 
 ه در منزل موثر است؟استفاده از کدام ژل فلوراید در کاهش پوسیدگی برای استفاد rampant cariesدر بیماران  -1۸۴

 NaF %0.05ب(        NaF %0.2الف( 

 APF %1.23 د(       APF %0.5ج(  

 گزینه ج صحیح می باشد.

 .درسنامه  مرور سریع دندانپزشکی کودکان ماهان 10۶صفحه 

 رمپانت پوسیدگی با باال خطر با بیمارانی؟ چه در /روز در بار دو ) FAP % ۰/  5(  باالتر غلظت با فلوراید ژلهای)  1: خانگی

 % ۰/  5 ژل شود؟ می توصیه پیشرونده پوسیدگی با بیماران برای فلوراید های ژل انواع از یک کدام) 

 

 در مورد استفاده از فیشور سیالنت در دندان های شیری کدام گزینه صحیح است؟ -1۸5

 .شود ت توصیه نمییالنالف( در مولرهای شیری استفاده از س

 .درصد است ۹5تا  7۰النتهای رزینی یساله س ۳ب( میزان ماندگاری  

 .شود ومری توصیه میآینج( در موارد ایزوالسیون نامناسب سیالنت های گالس  

 .های رزینی و گالس آینومری تقریبا مشابه است النتیماندگاری س (د

 حیح می باشد.گزینه ب ص

 .کتاب ای کیو دندانپزشکی کودکان ماهان 3و1با توجه به توضیحات سواالت   119صفحه 

 

 ؟ها صحیح است کدام گزینه در مورد مقایسه گیر و اثر پیشگیری از پوسیدگی سیالنت - 18۶ 
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  گالس آینومرسیالن  ≤ النت رزینییاثر پیشگیری از پوسیدگی س ،ینومرایر سیالنت گالس گ <ت رزینی یالنالف( گیر س

 آینومر الس گسیالنت  ≤اثر پیشگیری از پوسیدگی سیالنت رزینی  ،گیر سیالنت رزینی <ینومر اب( گیر سیالنت گالس 

 گالس آینومر سیالنت  ≥اثر پیشگیری از پوسیدگی سیالنت رزینی  ،گیر سیالنت رزینی <ینومر اج( گیر سیالنت گالس  

 اینومر سیالنت گالس  ≥سیالنت رزینی، اتر پیشگیری از پوسیدگی سیالست رزینی گیر  <ینومر اد( گیر سیالنت گالس 

 گزینه الف صحیح می باشد.

 .کتاب ای کیو دندانپزشکی کودکان ماهان 3و1با توجه به توضیحات سواالت  119صفحه 

های گالس آینومری بیشتر نسبت به سیالنتهای رزینی هستند چون میزان گیر ترین ماده برای سیالنت، پایهقابل قبول

 دهند.نشان می

 مکانیکی ←باند سیالنت رزینی به دندان 

 Chelationمکانیکی و شیمیایی به نام  ←باند سیالنت گالس آینومری به دندان 

 در رابطه با سیالنت بزرگساالن نیز همانند کودکان باید آن را دریافت کنند.

 شود.های شیری توصیه نمیعنوان ماده سیالنت در دندانهای گالس آینومر بهسمان

 کاربرد سوند برای تشخیص ضایعات اولیه ضروری نیست.

 شود.های باند سلف اچ بدون مرحله اچ جداگانه برای سیالنت توصیه نمیاستفاده از سیستم
 

 و هیدرکسید کلسیم کدامند؟ MTAگزینه های درست در رابطه با مکانیسم اثر  -187

a مکانیسم عمل هر دو در )vital pulp therapy مشابه است. 

 b) میزان تغییرات التهابی و نکروز هر دو برابر است. 

c )PH  هیدروکسید کلسیم مسئول اثرات ضد باکتریایی آن است ۸برابر با. 

dهیدروکساید کلسیم با اثر انحاللی بر بخش ماتریکس عاج روند بهبودی را تحریک می کند ). 

  a, d, cب(      a, b, c(الف

 aد(       a, dج( 
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 گزینه ج صحیح می باشد.

 درسنامه  مرور سریع دندانپزشکی کودکان ماهان. 115صفحه 

 هیدرواکساید کلسیم MTA پالپ مستقیم پوششی مادههای

 نتیجه در سطحی نکروز ایجاد و شده اکسپوز پالپ بافت روی هیدرواکساید کلسیم اولیه تاثیر

pH باال pH میکند طوالنیتر را باکتریایی ضد اثر آن، کم حاللیت و باال . 

 خفیف نکروز و التهابی تغییرات باعث و شده اکسپوز پالپ بافت روی بر MTA اولیه تاثیر

 5 ر mm / ۲ 1 شده اکسپوز پالپ بافت روی بر  MTA  ضخامت زیرین پالپ در

 شودمی ترمیمی عاج تشکیل تحریک باعث MTA پالپ مستقیم پوشش برای انتخابی ماده

 

( دندان سانترال فک باال مراجعه کرده complicated crown fractureای با شکستگی تاج ) ساله 8کودک  -188

بیان در تاریخجه دندانپزشکی بیمار، ضربه در دو روز پیش ذکر شده است. طرح درمان در کدام گزینه به درستی است. 

 شده است؟ 

 وتومی سرویکال پالپالف( 

 گپ مستقیم  پلپاب( 

 Cvekوتومی پالپج( 

  MTAد( اپکسیفیکیشن با  

 گزینه ج صحیح می باشد.

 4در  ۶کتاب  34فصل  2سوال 
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 پوسیدگیک سداخل دهانی است و به تازگی مهاجرت کرده است در کدام گروه ریاپالینس نوجوانی که دارای  -189

 ؟ ارزیابی می شود

 ب( گروه ریسک متوسط      الف( گروه ریسک باال 

 گروه حفاظت شده (د     ج( گروه ریسک پایین 

 گزینه ب صحیح می باشد.

 درسنامه مرور سریع دندانپزشکی کودکان ماهان. 125صفحه 

 خطر متوسط

 نیاز به مراقبت سالمتی خاص -

 به تازگی مهاجرت کرده -

 ترمیم معیوب دارد -

 اپالینس داخل دهانی  -
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 ت؟محافظه کارانه ترین روش کدام اس ،سفید یا زرد قهوه ای هیپوپالستیک در یک نوجوانبرای درمان لکه های  - 190

 Etch-bleach-seal techniqueالف( 

 Resin infiltrationب( 

 Vital bleachingج( 

 Enamel microabrasion د( 

 گزینه الف صحیح می باشد.

 اطفال. 4در  ۶کتاب  40فصل  14سوال 

 

 

 


