
 اختصاص طب األسنان  - متحان التقويمي )الوطني(لالمتحانية اال عن األسئلة نماذج
 

 :ن أسباب انكسار السن أثناء القلعم  -1

a) التصاق السن اجملاور 

b) تطبيق قوة زائدة على السن 

c)  حدوث ربو(Allergic Asthma )حتسسي لدى ادلريض أثناء القلع. 

d)  وجود آفة ذروية(Periapical Lesion) حتت السن ادلقلوع. 

 

 :أفضل وسيلة لمكافحة اإلنتان  -2

a)  استخدام التغطية بالصادات(Antibiotics) 

b)  استخدام ضمادات الصاد احليوي ادلوضعية 

c)  خياطة اجلرح بعد القلع 

d) .إتباع أسس العقامة والطهارة قبل و أثناء وبعد العمل 

 

 :كاختالط بعد القلع  (Infection)أكثر ما يحدث اإلنتان  -3

a)  ادلنطقة األمامية يف الفك السفلييف 

b) يف ادلنطقة اخللفية من الفك السفلي 

c)  عند عدم التغطية بالصادات 

d) .يف القلوع الصعبة ادلرتافقة بالتفريغ العظمي 

 

 :(alginates)من صفات األلجينات   -4

a) .مادة طابعة ذات دقة ممتازة 

b)  ميكن صب طبعة األجلينات باجلبس(plaster ) ساعة. 32خالل 

c)  أكثر من مرة.ميكن صب الطبعة باجلبس 

d) .مادة رخيصة وسهلة التطبيق 

 

 أفضل مادة ألخذ طبعة التعويضات فوق الزرعات هي:  -5

a) .األجلينات 

b) .السيليكون ادلطاطي 

c) .البويل إيثر 

d)  متعدد الكربيت(poly sulphate). 



 في تحضير األسنان بهدف:( support cusp)حدبة الدعم  (beveling)يتم شطب  -6

a) مساكة كافية دلادة التعويض. تأمني 
b) .توجيو قوة العض باجتاه احملور الطويل للسن 

c) .منع ترّكز قوة العض عند ذروة احلدبة 

d) .تأمني الناحية التجميلية وخصوصاً يف األسنان السفلية 

 

 يتميز اللسان الجغرافي بغياب متكرر لواحدة من الحليمات التالية: -7
a) Fungiform 
b) Foliate 
c) Filliform 
d) Circumvallate 
 

 تشاهد عالمة نيكلوسكي في: -8
a) الفقاع 
b) احلزاز ادلنبسط 
c) احلمامى متعددة األشكال 
d) الساركوئيد 
 

 إن الحدود الطبيعية للحركة الجانبية للفك السفلي تتراوح بين  -9
a) 5- 8 ملم 
b) 8- 23 ملم 
c) 21- 31 ملم 
d) 25- 31 ملم 

 األدوية التالية وبجرعة كبيرة:تعتمد المعالجة اإلسعافية لشلل بل أساسا على استخدام واحد من  -11
a) Acetaminophen 
b) Cortisone 
c) Acyclovir 
d) Cefaclor 
 

 من مميزات أقماع الكوتابركا كل ما يلي )ماعدا(: -11
a) .حتوي أوكسيد الزنك 
b) .تلتصق بالعاج 
c) .تتقلص عند تربدىا 
d) قابلة لالنضغاط 



 المصطلح األجنبي للمكثف العمودي: -23
a) Vertical spreader 
b) carrier Vertical 
c) Plugger  
d)  Compactor 

 
 راجعك مريض لديه التهاب لب حاد غير ردود بشكل إسعافي وليس لديك وقت كاف، ماذا تفعل: -13

a)  وصف صادات حيوية(Antibiotics.)   
b) . وصف مسكن أمل قوي الفاعلية 
c) .فتح احلجرة اللبية وإزالة اللب التاجي ووضع قطنة وحشوة مؤقتة 
d)  قطنة مبللة مبادة دوائية مضادة لالحتقان وحشوة مؤقتةفتح ثقب بالسن نافذ إىل اللب ووضع 

  

عنننند تطبيننن   igligagi igigiigأي منننن الحننناالت التالينننة تعننند األكثنننر أذينننة للحليمنننة اللثوينننة السننننية  -14
 (:Rubber damالحاجز المطاطي )

a) جعل الثقوب صغرية جدا. 

b) جعل الثقوب متباعدة جدا. 

c) جعل الثقوب متقاربة جدا. 

d)  الفشل يف تزليقLubricant .احلاجز ادلطاطي قبل عملية التطبيق 

 

 يعد تقدم النخر ضمن العاج أبطئ عند األشخاص المتقدمين بالعمر مقارنة مع صغيري السن بسبب: -15
a)  تغريPH .اللعاب مع تقدم العمر 

b)  زيادة احملتوى العضوي للعاج ضمن القنيويintertubular dentin. 

c)  حدوث تصلب معممSclerosis العاجية مع تقدم العمر. يف األقنية 

d) .نقص استخدام السكر عند ادلرضى ادلتقدمني بالعمر 

 

 Acute Narcotizing Ulcerative Gingivitisالحاد  تقرحيالتموتي اللثة اللتهاب ا -16

a)  عقابيل على اللثة 
b)   الغشاء الكاذب ميكن إزالتو جراحيا 
c)  سببو جرثومي 

d) سببو فريوسي 

 



 مصدرها  حسب  bone grafts الطعوم العظمية  تصنيف -17

a)  األجنبية العظمية الطعومXenogenic Bone Grafts. حتتوي على عوامل النمو 
b)  الطعوم غري العظميةNon Bone Grafts تؤخذ من فرد من فصيلة خمتلفة 

c) ادلتغايرة  العظمية الطعومAllogenic Bone Grafts تؤخذ من فرد من الفصيلة نفسها. 
d)  الطعوم ادلركبةComposite Grafts   تؤخذ من فصيلة نفسها 

 

 الفائدة من تعليب الطبعة النهائية للدرد الكامل :  -18
a)                                  احلفاظ على حواف الطبعة 

b) احلفاظ على حواف الطابع 
c)                     احلفاظ على حواف ادلثال النهائي 
d) احلفاظ على حواف ادلثال األويل 

 

 كوصلة كبرى للجهاز السني الجزئي إذا كانت:  ةالصفيحة اللسانية بدالً من القوس اللسانيتستطب  -19
a)  مم    21ادلسافة بني حافة اللثة احلرة و قاع الفم التشرحيي 

b)        ًىناك ميالن شديد للضواحك السفلية لسانيا 

c)  مم     7ادلسافة بني حافة اللثة احلرة و قاع الفم الوظيفي 

d)  مم     8ادلسافة بني حافة اللثة احلرة و قاع الفم الوظيفي 

   

 تعليمات ارتداء جهاز سني جديد -21
a)    يف الفرتة األوىل، جيب جتنب األطعمة القاسية واللصاقة 

b)              تعطى مكتوبة دون احلاجة لقراءهتا 

c)  أسبوع     3-2متتد مدة التكيف 

d)      ينزع اجلهاز ليال منذ البداية 

      

 

 


