
 

  

 

1 
 

 

سانتي متر و با تشخیص اولیه  ۳ × ۳ × 1ایعه ای زخمي در بوردر طرفي زبان به ابعاد ضساله با  75بیمار آقای -1

درگیری لنف نودها و سایر ارگان های بدن وجود ندارد. سلول سنگفرشي مراجعه نموده است. شواهدی از  کارسینوم

 از ابتال به بیماری قرار دارد؟( Stageوی در کدام مرحله بالیني )

 Iالف( 

 IIب( 

 IIIج( 

 IV  د(

 درسنامه پارسه 96گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار مي گیرد؟ Spindle Cell Curtlnaایعه در تشخیص افتراقي میکروسکوپیک با ضکدام -2

 Lymphomaالف( 

 Neurofibromaب(  

  Leiomyosarcomaج( 

 Verrucous carcinomaد( 

 درسنامه پارسه 98گزینه ج صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ایعه شباهت دارد؟ضبه کدام  " استوماتیت آلرژیک تماسي ناشي از مواد دنداني" نمای هیستوپاتولوژیک-۳

  Pemphigus vulgarisالف( 

 Keratosis follicularis  ب(

 Lichen planusج( 

 Sarcoidosisد( 

 درسنامه پارسه 188گزینه ج صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کدام است؟ Leishmaniasisل بالیني بیماری ترین شکشایع-4

 یویر (الف

 پوستیب( 

 احشاییج( 

 د( مخاطی

 درسنامه پارسه 17۳گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود؟غییر رنگ دندان ت ر کدام بیماری باکتریال، عفونت پالپ مي تواند سبب تحلیل داخلي و ایجادد -5

 الف( سل 

 جذام ب(

 يسلفسي( ج

 نومایکوزیسکتياد( 

 درسنامه پارسه 202و  164گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 کدامیک از انواع استئومیلیت با درمان ریشه دندان بهبود مي یابد؟ -6

 Focal sclerosingالف( 

 Primary chronicب( 

 Diffuse sclerosingج( 

 Acute suppurativeد( 

 درسنامه پارسه 58گزینه الف صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احتمال بروز کدام اختالل دنداني در افراد مبتال به شکل لب و کام بیشتر است؟ -7

 Ectopic enamelالف( 

  Taurodontism    ب(

 Dens in dentج( 

 Dilacerationد( 

 درسنامه پارسه 204گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟، درگیری کدامیک از پاپیالهای زبان دیده مي شود "زبان مودار"در نمای میکروسکویي  -8

 Foliateالف( 

 Filliformب( 

 Fungiformج( 

 Circumvallateد( 

 درسنامه پارسه 150صحیح است. صفحه گزینه ب 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سال پیش آغاز و در هفته های اخیر بیشتر 1ام که از حدود کاز تورم ناحیه خلف  ساله با شکایت 58بیمار آقای -9

تلیال با میتوزهای آتیپیک  لئومورف اپيپشده، مراجعه نموده است، در نمای میکروسکوپي، جزایری از سلول های 

یزه دیده شد. در بررسي ایمونوهیستوشیمیایي نمونه، سلول های لینوبید تا هیاگزی در استرومایي میرو تشکیل مجا

 کدام است؟ خیصتمل ترین تشحمنفي بودند، مc – kit و vimientin  ت اما برایثبم 6۳p  و GFAP تومورال برای

  Adenoid cystic carcinomaالف( 

 Carcinoma ex-pleomorphic adenomaب( 

  Mammary analogue secretory carcinomaج( 

  Polymorphous low-grade adenocarcinomaد( 

 درسنامه پارسه 117و  116و  111گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساله، سلول های بزرگ با 65ید مردی تاروپبرجسته با قوام سفت در غده  در بررسي میکروسکوپیک ضایعه ای-10

 مثبت بودند. تشخیص Periodic Acid Schiff سیتوپالسم ائوزینوفیل گرانوالر مشاهده شد که در رنگ آمیزی با

 چیست؟

 Oncocytomaالف( 

 Warthin tumorب( 

 Canalicular adenomaج( 

  Pleomorphic adenoma  د(

 درسنامه پارسه 112الف صحیح است. صفحه  گزینه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مي شود؟ یدهد"  Herring Bone ي با آرایشکدو هایدستجات سلول" ایعهضکدام  در نمای هیستوپاتولوژیک -11

 الف( رابدوميوسارکوما 

 ( ليوميوسارکوما ب

 فيبروسارکوما (ج

 پيوسارکومال د(

 درسنامه پارسه 74گزینه ج صحیح است. صفحه  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایعه ضاز مشخصات هیستوپاتولوژیک کدام  " طحيشکل متعدد در بافت همبند س یبروبالست های ستاره ایف"-12

 ؟است

  Peripheral ossifying fibromaالف( 

  Fibrous histiocytomaب( 

 Giant cell fibromaج( 

 Myofibromaد( 

 درسنامه پارسه 62گزینه ج صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ي از لنفزنسو ردن مراجعه نموده است، در بیوپسيگدر دو طرف  گره لنفاوی ۳ساله با لنفادنوپاتي  ۳5مي نخا -1۳

 از بیماری قرار دارد؟ (Stage)مشاهده شد. وی در کدام مرحله بالیني  Reed sternbergهای سلول، ودهان

 Iالف( 

 IIب( 

 IIIج( 

 IVد( 

 گزینه ج صحیح است. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مهمترین یافته تشخیصي استئوسارکوما در نمای میکروسکوپي کدام است؟ -14

 ر محيط تومورکول های استخوانی فراوان دبترا الف(

 سلولی  سموزهای آتيپيک و پلئومورفيتوجود مي ب(

 بدخيم  های مزانشيمتوليد مستقيم استئوبيد توسط سلولج( 

 سازتوشيميایی سلول های استخوان سمثبت شدن ایمونوهيد( 

 درسنامه پارسه 5۳گزینه ج صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ه یدر ناح عات متعدد رادیولوسنتضای رادیوگرافي پانورامیک ،ساله 40تین دندان های یک خانم رو معاینه در -15

ای ه فتهیاآپیکال دندان های قدامي فک پایین را نشان داد، دندان های این ناحیه وایتال بودند. با توجه به  ریپ

 رادیوگرافیک اقدام صحیح درماني چیست؟ -بالیني 

 ندان دبه همراه  کردن ضایعهالف( خارج 

 ک در ناحيه مبتالف ب( رزکسيون

 ج( درمان اندودنتيک دندان

 ای بيمار ورهد بررسی (د

آمده که در درسنامه پارسه  9۳درسنامه پارسه، مشابه این سوال در آزمون سال  48گزینه د صحیح است. صفحه 

 قرار داده شده است. 49صفحه 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ک پائین و فمتعدد در سمت چپ  ي هاینسولوسساله، رادی ۳7در رادیوگرافي پانورامیک از فکین یک آقای  -16

های دنده ،ست های متعدد پوستي و در رادیوگرافي از قفسه سینهکیفک باال دیده شده در معاینه بالیني بیمار،  راست

 عات فک مشاهده مي شود؟ظایپهن مشهود بود. کدام تغییر هیستوپاتولوژیک در بررسي میکروسکوپیک 

 کانون های اپی تليالی سلول های روشن الف(

 سينمو ت های حاویيسب( ميکروس

 نيزه تيراکپارا اپی تليوم ج(

 یبحسلول های ش د(

 درسنامه پارسه 17 است. صفحه حیصح ج نهیگز

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تومزانشیم ادنتوژنیک است؟کمنشا کدام تومور از ا -17

 tumor Granular cell odontogenicالف( 

 Squamous odontogenic tumorب( 

 Adenomatoid odontogenic tumorج( 

 Calcifying epithelial odontogenic tumorد( 

 درسنامه پارسه ۳0 صفحهاست.  حیصح الف نهیگز

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 های اختصاصي کدام بیماری پوستي محسوب مي شود؟ یل در تاول از ویژگيفنووجود سلولهای ائوزی -18

  بولوز پمفيگوئيدالف( 

 سيگوس ولگاریپمف ب(

 ایی مخاطیشغ ئيدج( پمفيگو

 پارانئوپالستيک( پمفيگوس د

 درسنامه پارسه 121 است. صفحه حیصح الف نهیگز

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟شوددرکدام بیماری دیده مي ،ی سطح ریشهان یا کاهش مشخص سمنتوم پوشانندهفقد -19

 هيپپوفسفاتازی الف(

 ب( هيپرتيروئيدیسم 

 ج( هيپوپاراتيروئيدیسم

 Dز مقاوم به ویتامين د( ریکت

 درسنامه پارسه 197 است. صفحه حیصح الف نهیگز

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "عروق تغییر در سلول های اندوتلیال"یستوپاتولوژیک ضایعات دهاني کدام بیماری ویروسي هدر بررسي  -20

 دیده مي شود؟

 الف( هرپس سيمپلکس ویروس 

 زوستر ویروس –ال سب( واری

 ویروستومگالو ج( سپ

 د( هریانژینا

 درسنامه پارسه 177 است. صفحه حیصح ج نهیگز

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


