
Qu zi at e rik urgj si ,ë  vi it  I II   
1- 02  tak( ge oria e le th )e   
12 -40 (ka oget ria me tas are)  

1. Të g ij tha ehs n taj  kl ekini  et  mëpo ths me i gj mje ë në ul k as cionin b li ateral et  AT ,M  për ev ç ëjn r së ; c li a  
është?  

 
)A  P sëdnuma i për te mby rull  og ëj n  

 
B) Dh ejbmi  rp e- art geale  

C) Z ejtyh  pre- rt a elaeg   
 

)D  A mis e irt  faciale me later do e mijiv  te imutnem t  
 
 

2. ëT  jg itha mihop et e ëm posh emt  aj në të as kta, per çev  n ëj rës; ic la së htë?  
 

)A  dolaiS ohiti së h ët  një in alf maci no  i du utk s ti  salivar  
 

B) Sia ol l teti  sephs h jg e dn en ra ëts s si ht në r rgoida afi  
 

C) Sia aol deniti mu dn  ët  ah set tek ap cientë me ais lo aitil zë të vj te ër  

)D  Sia lol i it a az  su bidnamb u al re thsë ë më e rr ëlla  se a oj  parotid ei ne  
 
 

3. rT imitja  i kul sim ti  ët  n ëj  ibmëhd  icni ziv epus rior thsë ë:  
 

)A  iF imisk  ib m aliska r  
 

B) Re lp na mit i hd e ilps n imit   

C) Pro et za im etaide  kim r apo r laic e  
 

)D  Asnjë e rëv tetë  
 
 

4. dniS r mo i d fsi u skn i lano  i AT :M  
 

)A  S ph e hs  rëk kon tr ja t mi  urik rgj laki   
 

B) Prek ëm  s ph e hs  se nisk  fem rë   
 

C) G ij t ëjnh  r da loi o ijg k si ht p ara teq  rdn y hs mi e ët  ts ruk ut r eva  okcok re të a tr ki u al cion ti   

)D  G ij t ëjnh  osap n n ëj  rt aumë  
 
 

5. nI f amal ci no i i mu ok zës ëq  li tehd  rid e tk  me erups inoi n e jn ë ellabmëhd  p ej kurie uq het:



)A  Per oi s tit   
 

B) Kist ging vi ar  

C) Per ki oron ra ti   
 

)D  tS titamo  i rauzilakol   
 
 
 
 
6. Në jn ë frak ut rë linu a et rale të sid l ko au r ët  idnok l :ti   
 

)A  Nuk ak  latero- ved i mij  gja ët  sejpah  ës  gojës  

B) aK  de mijiv  në a nën  e pre ruk  gja ët  ha jp es së gojës  
 

C) aK  de mijiv  në a nën  e ku ëdn rt ëtajg  h pa jes së gojës  
 

)D  Nuk ak  p ir s jh e te lko uzi no ti   
 
 
7. N ëj  reclu  e m ku zo ës bukale dnum  të ëtej  osap jë e:  
 

)A  Sif zili it mirp ar  

B) iS rdn om ti  rgojS en  
 

C) reH pes  

)D  Kist i S at f en   
 
 
8. N ag  fra tk ur ta  e ëm op sh ,emt  c tali  aj p ni  p ir ejhs  ët  oizulko n ti  d ne at r?  
 

)A  Apof azi  ok rono edi  mand bi ulare  
 

B) Z ogy m ta i ok - alam re  

C) K dno i eral  linu a et r la e  
 

)D  Etmoidale  
 
 
9. D bmëh et ëq  etebm n ëm  s hseph  të ëp r rutjabm  ja :ën   
 

)A  aK in nët ni fer roi ë  
 

B) Dh më lab let e pj ke u ir së p so htë



C) oM ral ët e qu ëm s th it  
 

)D  Inc tëvizi  ec n rt alë tral   
 
 
10. rE tenoizo  eso  u cl eraci teno  e sëzokum  ënaj  ët  dhim ,emhsb  ëp r ev ç nj rë ;së  alic  ë ?ëths   
 

)A  Sif izili   
 

B) reH pes  
 

C) Lic neh   
 

)D  P me f sugi   
 
 
 
 
 
11. rF ka tura Le Fo tr  I paraq eti t me:  

)A  Simpt mo ni  e ezys ve  
 

B) L zive hs m rë i të ip ar mi ëd s an z ela  hd e ët  titak  të em sëm të fyt ry ës  
 

C) L zive hs m rë i ët  on ful sël  es  mrëpis e  
 

)D  Rr dej hje ët  kil i id t cere rb o-sp lani   
 
 
12. Eti lo og ij a e mzirt u tis  dnum  ët  :ëtej   

)A  Per ki oron ra ti i i mo ral it të pje ësiruk  p ëthso   
 

B) A isecsb  bu lak   
 

C) A isecsb  in rf oa r latib   
 

)D  A isecsb  i of sës  kanine  
 
 
13. ëN  jn ë icap ent me lu sk aci no  ët  dy dhë vëbm e i vizicn  ce lartn  ma lisk ra , ic il n traj mit  pr opo z no i ju?  
 

)A  kiF s nimi  b mi ak lis ar  
B) O ets osi zetn ën me llp a ak   
C) ëT  tetirp  cika irt z imi  i zokum ës  

)D  kiF s nimi  em  lps i tn  u amin k lis ar  
 
14. C ili  ë ths ë rre ukiz  më i ma hd  mi e id at i ëjn  rf utka er  ët  titak  të em sëm të fytyr së  (na oz - )eladiomte ? 



)A  Anki zol a e A MT   
 

B) D pi l aipo   

C) Ko utn zi no i i nervit op kit   
 

)D  M ijgnine ti  
 
 
 
 
 
15. R da goi rafia më e im rë p rë  ev edi n nimit  e një lais o il ti su amb n alubid r ë ths :ë  
 

)A  Pa ron ame isk   
B) aL t lare e  
C) Ok zul ale  

)D P kejor s noi i pos et ro-anterior i k ko ës  
 
16. C li a nga nehs jat klin eki  të mëpo ths me an  bën të men od mj ë ëp r n ëj  fle nomg  pe mir andib lu ar  

ve aç n rë si ht ët  rr ez mëhski ?  
 

)A  Dh ajbmi  e zav h ud e mhs e  

B) T repme atura e tral ë  
 

C) T ir mz isu   
 

)D  rK ep ati ic ino   
 
 
17. I oicakidn n rëp  rt a mitj  rik urg lakij  ak  vetëm ën : 
 

)A  Pro ng a it  mandi lub are et k a ud tl ët  
 

B) Prog itan  mandi lub are et k ahsom t 21 - 61  v çej are  

C) Agene aiz  atned re  
 

)D  D zi harm no i ed nto-m ka s li ra e  
 

)  
18. C li a agn  pa ot l go j ti ë e mëpo ths me pej  llb ok mi  të përhe sr hëm të on alluf ve?  
 

)A  T izonate   

B) Anki zol a okcok re e A MT   
 

C) eH motam a e ksum u til  etesam r 



)D  rA triti kr no ki  i MTA   
 
 
19. T emu fak is oni i jg ë dn ër s së pë hs t my ës që hdodn  gjatë rgn ë in es lf et për:  

)A  Litia ëz  ët  dnejg r së   
 

B) Parot ti  kr kino   
 

C) Ade on ma pleom ro ef   
 

)D  Ade tin  lfni a otam r  
 

 )  
 
20. C li a agn  il n taj  e f ar k ut r va e të më emthsop  nolak  në ëp r s tu ru në  efs on -ma alisk r ?e   
 

)A  Le Fort II I  

B) Le Fort II   
 

C) Le Fort I  
 

)D  Omb er da nn e  
 

)  
21. C li a nga frak ut r ta  e ëm p so h mt e të ma idn b sëlu  m nu d ët  aj pë ap rest ze i të bu ëz s së sop h mt e?  
 

)A  K dno i ral e  

B) Kor no o edi   
 

C) E mis fizës  
 

)D  Pre- ugna l ra e  
 
 
22. S eh nja gotap nomike e jn ë ëkhs pu jejt e cra in o-faciale ë ths ë:  

)A  P ir s ajh  e ko izul on ti  atned r  
 

B) L zive hs m rë i e isam vit af c lai   

C) E amed  f ica ale  
 

)D  E mik oza us b nok j ku elavit   
 
 
23. C li ët gn a dh më bët e mrëp e ,rudn  ëm  ephs sh mund ët  ej në akhs k rat ë të unis z ti it am k ralis  odo n jgot en?



)A  oM ral ët e parë  
 

B) Dh më lab lët e kejp u ir së  

C) Pre alom r të  e ap rë  
 

)D  naK ini  
 

)  
24. Një ulcer e m ku zo ës bu elak  hud et ok n edis r au r am il n ej  d re asi  et  nok f mri oh te  gn a bi po s ai  :esen   

)A  Jep hd ejbmi  ps tno a en   
 

B) aK  gn jy ër  të b ra ëhd   

C) aK  ngjy ër  të v dre ëh   
 

)D  aK  bazë të fo tr ë  
 
 
 
25. C li a agn  shënj ta  e më op sh emt  an  o notneir  ap  dysh mi  dr tje  gaid noz së  ës  s itilolai azës s bu am idn ub lare?  
 

)A  Rr dej hje up ur etnel  agn  ud k sut  Wha notr   

B) T emu f ka sion ehd  hd ejbmi  ëtajg  u hs q ey rjes  
 

C) T emu f ka sion sub-ang au r  

)D  T emu f ka sion i dy ësemehs  së og sëj   
 
 
 
26. Nje s uni z ti  am ks ali r k or n ki  o nod t nejgo  është:  
 

)A  eH rom r kijga   
 

B) Un li ateral  

C) iB la ret la   
 

)D  I tr eutja s mëh  ev t më  me em d maki e tn e  
 
 
27. Nje tumefa noisk  parotid m nu d ët  tej ë:  
 

)A  Kist i sinu is t ec rvi lak   
 

B) eN emoniru  e nerv ti  gav us 



C) laK kul e d ku ut tis  Wh ra ton  
 

)D  Aden po a it   
 
 
28. Otalg ij a dnum  ët  khs akt teho  :agn   
 

)A  Kist radi uk ral  agn  mo iral  i I  
 

B) Proble em  ët  A MT   
 

C) aK ecn r i dy hs e ësem  së jog ës  
 

)D  Kista e kud t su it ryt o-g sol   
 
 
29. C li a nga nehs jat e më sop h mt e af ov ri ënjoz  or gi j ni ën odo n ot g enej  të ëjn  sinu itiz  am k lis ar?  

)A  E ov l noicu i ps o natn  dr tje  tidiomte   
 

B) kS ejqu  e zokum ës n za ela   
 

C) aK ra tk re i b etali ral  
 

)D  aK ra tk re i linu a et ral  
 
 
 
 
30. Para ok nta tk i ën  z no ën e molarë ev  së h ët  ëjnehs  klin eki  e ëlic s fra tk ure?  

)A  Par ma e id ane  
 

B) Kor no o edi   
 

C) Z ogy m ita ke  
 

)D  Ra sum  ecsa dn e sn   
 
 
31. Loka imizil  më it p ki  i a albolem s ëmot s thsë ë:  
 

)A  Regi ino  p er molar op s th ë  

B) Regi ino  me tn al  
 

C) Regi ino  an lug ar  
 

)D  eR inoig  norf t  rëpis la



 
32. C li at gn a tsik at e ëm p so h mt e ënaj  em  orig ënij  ed nt ra e?  
 

)A  oF kil u al r  

B) G ol bu ol - raliskam   
 

C) Aneu mzir al  
 

)D  Kis it  i atS fn se   
 

)  
33. C li at gn a ki ts at e mëposhtme ak në ejhdil  me k co kën oyh edi ?  

)A  I du tk us ti  ty gor l sso   
 

B) Branki la   

C) Amel bo sal t amo  ekitsik   
 

)D  Kisti i er oispu n ti   
 

)  
34. ëN  talic  rp ej k tsi a ev  ët  m opë hs mt e kun  m dnu  ët  ke im  të r utjau r v itetilati n e ëbmëhd ve?  

)A  Per pai i lak   
 

B) L eta ar l  

C) Inc lavizi   
 

)D  oF kil u al r  
 

 )  
 
 
 
35. O eimoets l iti  akut odo n jgot en dnum  të rt a hotj et em  itna b etoi rapi për n ëj  ep r ehdui  ko oh re prej:  
 

)A  5-7 di rot e  
 

B) 2 ovaj re  
 

C) 03  tid ore  

)D  6 ojum er



36. Paci ne tët  e pre uk r nga alic  pr je  pato ol g evij  et  mëposh ,emt  naj ë më të pr ri ru  për ët  z vh ulli ra   
os et om ley it ët  on uf all ve?  

 
)A  Infarkti a uk t i my ko ra tid   

 
B) A zl heimer  

 
C) G enoluremol rf iti ak tu   

 
)D  Dia eb it   

 
 
37. rT iminape  i hd ë tibm  ëhs r neb  is  rr gu ë e im rë dr imine  në r nitsa  e sba ce is :t  
 

)A  Par eda ntal  

B) Api ak l  
 

C) Sub ep r tsoi al  
 

)D  S umbu k zo   
 
 
38. C ili  agn  hd ë tëbm  e më mëthsop  pej  më s ph e hs  absces pala it nal?  

)A  Inc vizi i ec ntr la   
 

B) naK ini  

C) Inc zi i iv  la et r la   
 

)D  Premola ir  i d ëty   
 
 
39. C ili  agn  inf ke s noi et e m opë shtme ka otpmis mato gol ji më ët  phs rehur?  
 

)A  A isecsb  s bu m ku zo al  
 

B) Parul si   
 

C) A isecsb  palati lan   
 

)D  Celuli it  lakub   
 
 
 
 
40. C li a agn  pa ot l go j ti ë e mëpo ths me ët  dnëjg r va e të pësht ëmy s ka më phs esh iro g ënij  trauma kit ?e  



)A  Ade on ma  
 

B) Sia ol l iti a az   

C) M lecoku e  
 

)D  Sialo itihod   
 
 
 
 
Qu zi at e rik ur jg i ,ës  v ti i II- et   
1- 01  tak( ge oria e le th )ë   
 

1. ëN  zke a niminim  e pacient ti  në k il n ëki  ëp r rod en ëm  ephs sh:  
 

)A  In ps eksi ino , plap ca oi n ,i  ep r uk sr oi ni  

B) uP skn i no i  
 

C) Inc oizi ni  

)D  D afai on ks o aip   
 

)  
2. Diagn azo  e ëtkas  ën  kiru jgr i ën  OMF ka r isëdnë  p rë :  

)A  Më ryn ën e ejm k timi   
B) Për nimirod  e ët  hd ë evan  ëp r ëkitsitats   
C) Për jg ge jë ënis  ejm ko li rojg e të pe ilenosr t dn ihmës  

)D  A keps t ni  laicos   
 

 )  
 

3. Re miga  kijgrela  ndaj ane ts e ëkit ve l ko a ël  do ët  thotë:  
 

)A  Rr ejti  e rp e ois n ti  arter lai   
B) Rrit ej  e te epm ratu sër   
C) Hu ejbm  e ndje jn a ev   

)D  urP r ti  dhe jquks e të lëkurës  
 
 

4. imitjart ëN e n  ukohs t an fa li kitka  odrëp re : t   

)A  Li od k ia na  
B) K fo ie na  
C) Am xo anilici   

)D  A rd enali an  



 
 
 
 

5. Për ëq ndr imi  më i ëp rdor hs ëm i a en ste ëkit ve lok la e ën  kir ru g ënij  OMF është :  
 

A) 12%  
)B  5%  
)C  2%  

D) 0 5. 5  
 
 
 
6. A tsen e aiz  e tivren  aloevla r infe oir r kilpa o eh t në ëdn rhyrjet tek :  

)A  oM larët e p so th ëm  
B) Kan tëni  e op ths ëm  
C) Mol ra të  e sip mrë   

)D  icnI zivët e sop h ët m  
 )  

 
7. Pe ofr ra inoic  i s uni s ti  maksi al r hdodn  ajg të :  

)A  Heqj se  ës  dh më b ve e orf n lat ë  
B) Heq sej  ës  alom rëve të sipërm  
C) Heq sej  ës  molarëve të p so htërm  

)D  corP es eve  ni f iske oze të okum z së  or ela   

 
 
 
 
 
 
 

8. T imitjar  i alv oe til it bë teh  me :  
)A  Vetëm me a tn ibi to ikë  
)B  mëteV  me a glan ej  ekiz  
)C  eV ët m  em k  hzatery  
)D  eT  gj ti ha se bas kh u  

 
 
 
 
9. nalpmieR t imi  lpa i ehok t :ën   

)A  Dhë tebm  e tr zitamua uar ( ke ps u sl io de tn is)  
B) Dh më bet e in ef tk uar  
C) D mëh bet e ëmuq hs tit  ët  rezo aubr r  

)D  D mëh bet e tr sna op zic oi n rau  



)  
 
 
01 . Në rik gu j ëni  pr pe or et t ki e rëp fsh hi et : 

)A  The imill  i us l esuk ve  
B) Reimp al n mit  i d mëh b ve e  
C) Tra nalpsn ti tuk an  

)D  A ns ej  e ev r etet   
 )  

 
 
 
 
 
 
 
 
Qu zti at e O tr o cnod i ës  (Vi it  VI  d eh  V)  
1-15 (të sëv h it ra)  
61 -30 (të em sm )e   

31-50 ( ët  leh at )  
1. iC li ë hs të knuf sioni i sp ri ale ev  ( tk h )evase  ën  su ëts n pr duto ues ?e   

A) aJ në jp e ës  dn ihm se ë për të il d ruh  agil turën ose tejif  itsale ke  
B) Bëjnë që us sta të dnëq r jo  ëm  rim ë ën  gojë  
C) D ai pa inoz  i ve timirp  r tetir   
D) F ro ca e vepr timi  rr ti et  
E) M iludo  i ale s ticit e tit  lu et  

 
 
 
2. For ac  e ëdnuk rt e ëp dr or ru  për ët  neutr rauzila  mome tn et en  r nitsa  e ivël zje ev  tr pu ro e itsev ub lo-  

l gni uale ëk r nok :  
A) N ëj  of rcë më ët  lëgov  me jn ë rk ah më të gj ëta   
B) N ëj  of rcë më të madhe me një rk ah ëm  ët  khs u ëtr r  
C) N ëj  f ro cë ët  rab ab tra ë em  k ar uh n  
D) N ëj  of rcë më ët  lëgov  me jn ë rk ah të khs u tr ër  
E) N ëj  of rcë të vetme  

 
)  

 
3. Kë dn i S an  S pn  hd e GoMe p rë ip qet të tepah  ën  ëp r ejgijg  :  

A) Të eh a gd ear c re iv kal  
B) Tra sejhs  an et riore ën  apara it n e le iv z mëhs   
C) Të ajyd  së sab kh u  
D) Për timirod  ët  zg utaj r ët  tsale i evëk  etni r am lisk ra ë  
E) Të jg i aht  ët  v atetrë  



 
 
 
 
 
 
4. iC li ë hs të n ëj  pev rim që un k i birta ohet he egda ar c re iv kal?  

A) Ndal no  ek rts udimin e mo ëral ve ma alisk rë  
B) Ndal no  rr itjen ëp rpara ët  am k lis ës  
C) Dista il z mi  i err ijg on ti  skam il ra   
D) Nd nomhi  ok r ir g nimij  e kaf imihs t të ëlleht   
E) A jns ë e ëv rtetë  

 
)  

 
5. A okn rimi a ilp k ho et në odç  ëdn rhy ejr  ortodontik .e  A imirokn  kun  m dnu  ët  apli tehok  në  

bus ej ktet e rr itu  .r  
A) E ap ra e ,ëtetrëv  e d aty  mibag   

)B  E ap ra e gabu ra , e d aty  e v rë te ët   
C) Të ajyd  et  vë tetr a  
D) ëT  d jy a ët  ga ub ara   

 
)  

 
6. Ku hs  së h et  fo cr a tpo i elam  për ël vizjen jp e rr ës eseu  ed ntare?  

A) 0 0, 5 - 0 1,  N  
B) 02 - 0,4 N  
C) 0,5 - 1.0 N  
D) 5 - 10 N  
E) 50 – 01 0 N  

 
 
 
7. Çfarë ak rak kitsiret e ët  ëp r ab s tëkh  ënak  ela tëkits  e alk sës II dhe II I- et ?  

A) Tipi i f ro cës ës  u hs tr au r që ë hs të i el htë  
B) iP tak  e a ilp k timi  ët  f ro cës që janë intra-orale  
C) Të ajyd  së sab kh u  
D) Ma ng i dut a e forc së  vj ne  du ek  u r utir r  
E) Për ic l nel  thsaj ë vak i itet t oral  

 
 
 
 
 
 
 
8. Ek rts ud imi  i mo ëral v :e



A) S akh k tehot  agn  h ae dgear ët r sëqeh  i is p rë m  
B) Do ët  idn hm jo ë ën  ok rrig nimij  e pr emelbo ve rt na s srev a el   
C) Rrit ëtajg s eni  e har uk t  
D) S akh k tehot  n ag  aeh gd ear ët r sëqeh  i op sh ët rm  

 
 
 
9. eM ioiz nk il n imi  temis r ki  i hd ë evëbm  1 ,12,1  ak  ëm  ephs sh is  sh :kak   

A) Agene iz  ët  22,21   
B) Me nedoiz s të mi pa tk uar  
C) Fre un l mu  epih r ort f ki   
D) Të tijg ha ës  ba ukhs   
E) Tra nëmu  lazulko e gn a mëhd bët op ths ë  

 
 
 
01 . K ëdnu ri idn kaci teno  e lip- ebmup r ën  on f llu ën e p :emthso   

A) Kur ak  et dn e ëcn  ët  kla ës s ës  I II -të  
)B  Kur vizicni ët op ths ë ënaj  ët  ilaibal uz ra   

C) ëT  d jy a së b sa hku  
D) ëN  ëzub  h notopi i ek   
E) sA jn ë e ëv rtetë  

 
 
 
11 . iS  n ëj  ed n it st i rëp g tij hsh ,më  ilic  ap c tnei  un k kër nok  traj mit  të me jn ë eh r hs ëm?  

A) 8 jv eçar em  ak f hs mi  të kryqë rauz  op ste oir r lib ateral  
)B  8 ejv çar me de mijiv  ët  sëjiv  me id a en  ëtev m në op zicipo in n e ko luzi no ti  që rdn ro   

C) 8 ejv çar me ma ol klu iz no  te k al sës I /I 2  
D) 15 ejv çar me mal ko izul on te lk a sës  I-re me grum ub ll mi e es r zoi e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 . liC i hs o ëq r no  z noka isht ok rr ig nimij  e zulkolam i no it të k sal ës II -të fu noiskn ale?  

A) Z ejg rimi i tukrah  maks rali   
)B  Dis imizilat  i mo ral ëve të po ths ëm  

C) Z ejg rimi i tukrah  mand ubi l ra   
D) eH jq a e pre alom rë ev  të sop h mët   
E) E tsk rak is oni i bmehd ëve 53 36,   

 
)



 
31 . Në ëjn  ak f hs mi  ët  rk y ëq z au r: m lo a ir  i ap rë i si ëp rm thsë ë i hz ev odn us r pala it na ,l  alom ri i parë  

idnam b alu r ë ths ë ko rr ke t. Si od  ta irrok g oj ni ëtëk  ejdnejg ?  
)A  Për rod et një plan i lkni i aun r  

B) Për rod et një a ap rat me vi ëd  as g lati e  
C) Për rod et një e kitsal  i k fa sh timi  të rk qy ë rauz  m se  yd  alom rëve  

)D  Për rod et një he egda ar  
E) Asnjë e ëv rtetë  

 
 
 
41 . esP  rokni op rohen rips a tel  (k seht at) ën  atsus ?  

)A  Për të lu ur ap p rë uk e hsl mërinë e us stës  
B) Për të dn r sy uh ar pikën e ap il k timi  të f ro cës  
C) Për të livhz l au r jn ë forcë më ët  f emhsiqu   

)D  Për ta bërë us stën më të hseutpada me em  r veile in e og jës  
E) Për ti re autsiz r f ro c eva  dnuk ërve rp u ese   

 
)  

 
51 . E imitpur  e tk op ki  i 62 - et s në jn ë eicap nt 8- jv eçar ak  akhs ktu ra  rë in e ët  65. Çfarë tehud  ërëb ?  

)A  Bërja e n ëj  RO p re iapikale p rë  të p ra ë n esë  25 së h ët  pre ez etn   
B) Bë ajr  e jn ë cef mola e eirt  ëp r ët  gjy rauk  ibm  modelin leks etal  
C) eV odn s aj  e ëjn  apa r ita  ëp r të lë uziv r 62  dis silat ht  

)D  eV odn js a e ëjn  rua tj së i ve dn i  
E) eV odn s aj  e f ti uesit ët  dnev it  

 
)  

 
 
 
 
 
 
 
61 . H ajbmu  e reh hs me sponta en  e hd ëmbeve 8,37 3, thsë ë:  

A) Re tatluz  i k ra i se ti  ët  pa aukejm r  
)B  N hdod  ën  ra tets  e mu gn esës ejgnok n ati le ët  4,33 3  

C) Një indika noic  ëp r ev ndo ejs n e rua tj së ti  ët  ev ndit  
D) Një s mi pto ëm  e rg umbu timill  të mëhd bë ev  perma ëtnen   
E) rP aina  e n ëj  ka ihsf mi ët  ëlleht   

 
 
 
71 . liC i ë ëths  khs ka u i zako sn hëm i ak f timihs  të kryqëz au r sop t re ior Un tali er la  ( atjam s) të  

sh qo ëruar em  odnevhz s ej  funksi elano  ët  am dn sëlubi ?  
A) N ug sh it mi bi laretal  i skam ilës 



)B  rP a ain  e ka eveseir  në an në  e uk n ëd rt  
C) Humbja e arap hok emhs  e alom r vë e ët  muq ë tiths   
D) N ug sh it mi un aretali l i am ksi sël   
E) Të ijg t ah  ët  atetrëv   

 
)  

 
81 . D zongai a inifed t evi  e z vh ne ejsod s f knu s elanoi  la laret e ab z teho :  

)A  ëN  Ro pa ron a ekim   
B) Ekz niminima  k kinil   
C) M tejta  e g ësisërëj  maks rali e in mret o ral e  

)D  Stu id mi i eledom ve të ed r uhd ar  ët  içlla së  
E) Cefalome rt i  

 
 
 
91 . iliC  m do el he jq e ej  ësh ët  më ap k i ëp r hs hstat ëm ëp r ëjn  ap cient me alk së ët  1/II ?  

)A  1 42,4  ehd  ,53 45  
B) 52,51  ehd  43 ,44  
C) 42,41  ehd  43 ,44  

)D  14,24  

 
 
 
 
 
 
 

20. rT imitja  orto nod t ki  mund të ëp r jihsf ë de he ekstr ska i no ni  e dh më evëb  per am n ëtne . C ali   
gn a s tauti at n ku  së h ët  e v el f hs me për e tsk r ?noiska   
)A  Ko rr ig imij  i kla ës e .s II- ët  so e të III - ët   

B) M alabso ncimi i sa sis ë ës  tam e tilair  obmehd r ën  h ra k nu  e ëpis rm ose ët  pos th ëm  
C) E iv t imi  rëp  ët  përdo ur r rapa ate fikse  

)D  U ajl  e p oizutor n ti  atned r ehd  ofs r timic  ët  zub ës  
E) Asnjë e ëv rtetë  

 
 
 

21.Hea raegd  dnum  ët  apli tehok  ket  lom ra të  e tyd ë pe mr a ,ëtnen  se esp  erf in mi i r ir t sej   
kam sil era  ë ëths  më i am dh  .  

A) T ainëh  ehd  arsyeja j na ë ët  ëv r atet   
)B  T ainëh  ehd  arsyeja j na ë ët  aubag ra  

C) T ainëh  e v rë tetë, arye aj  e ga ub ra   
D) T ainëh  e ga aub r, ar ys aje  e ëv rte ët  



22. Në ejmap n cefalometr ,eki  n ëj  is m zif ë e ukhs ëtr r ehd  e jg ërë  ë ëths  kar tka er si tikë e  
sub ej kt ti  me :ijgolopit   

)A  Brakofacial  
B) D lo i ok f ica al  
C) Nor om f ica al  

)D  Asnjë e s ka të  
E) kiM es   

 
)  

 
23. N ëj  dnëk  i ma hd  i kni l timini  am k lis ar ç no  në:  

)A  zuB ë eq hs je g avigni re  
B) Rr ti  o ev r- tej   
C) Të ajyd  ët  atetrëv   

)D  T cnedne ë për fak hs mi  on rm la   
E) Asnjë e ëv rtetë  

 
 
 

42 . rP ze ne ac  e de iv a noic it ët  v ji ës me id a en  ën  ed ntic ninoi  e hsëmuq t ti  varet gn a:  
A) Grum ub temill  e icni zi evëv   
B) aM ofl rma inoic  k gno ej nit la   
C) araP nok at k it  i ak n ëni ve  
D) eV set  
E) Kontraks oi ni mo on lateral i ah r ëdak s  

 
 
 
52 . rP e ez nca në ekz nima i nim  ilk nik e d sëmetsai  dhe ve its b alu r imizi  i i icn zi vëv e ni f oire rë së htë  
r ze u tl at i:  
A) T ih t sejh  ës  hsig t ti   
B) aM k solgor i ës   
C) R se p ri ca noi it oral  
D) Prob mel e ev  par tnoda ale  
E) Pr ze e sëcn  ës  ade ion de ev   

 
 
 
62 . Në dnis r nëmo  e ob ts ruks oi n ti  re ps ir ota r, alic  agn  s mi pto am t e m emthsopë  kun  ë ëths  prez :etne   
A) Rr jti a e it p ti  oh r latnozi   

)B  Bu tëz  in ok mpete tn e  
)C  M rki or ini a  

D) atoR ci no i dnam i alub r po ets r oi r  
)E  R se piracio in  or la   

 )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 . Hum jb a parakohe e d tibmëh  55 dnum  ët  s kakh t :ëjo   

 
A) rG um emillub  etna r oi er   

)B  K ësal  ët  II I- ët  m lo are  
C) Ka sf ih m të kryq zë uar ib tal re la   
D) P es du o ësalk  ët  II - ët  eralom  d aj t th as  

)Ë  A ëjns  grëp ji jg e e saktë  
 
 
82 . Në uk r nis  e rt a timitj  ro t do on it k et k n ëj  su kejb t do fokil a laic  ud het ev uti a :r   

 
A) E tsk r izu o in  i lavizicn   
B) E tsk r izu o in  ehd  id sta il zimi icni zival  
C) E tsk r izu o in  d eh  ilatsid zimi m lo ar  
D) nI tr oizu ni hd e id s imizilat  ni c lavizi   
E) Dis ot r to a oic ni i ak ninë ev   
 
 
 
92 . Në pre ez ncë të di ahs rmonisë otned -ba laz ,e  ke s rt aks oi ni i pr alome r vë e ët  yd të dni i hok :te   

 
A) Kur d si kre cnap a ë ths ë retna iore  

)B  Në r tsa et me ve bits u ol -v re is on ët  keht s au r të inciz vi ëve  
)C  Kur k rë k ho et a okn rim m lamiska  op sterior ehd  im n mi al ant re ior  

D) Kur tehokrëk  an ok rim im n mi al op ste oir r ehd  m ka s lami  a tn re i ro   
)E  Në pre ez ncë e hd e të n ëj  fak shimi të the ëll  a tn ire ro   

 
03 . C li a gn a lp a ten  cef temola r eki  me jtirr en e femi ëj s dn r sy ho nj ë më kap  nemid s enoi t:  

 
A) GS n  
B) SGo  
C) SN  
D) NPog  
E) Nme 



 
13 . H ajbmu  ap rak ho e e bmëhd it 56  dnum  të khs a jotk ë:  
)A  Grum ub ll emi  a tn re iore  

B) Kla ës  ës  II I-të om al re  
C) Kaf mihs  ët  kry ëq zuar bil reta al  

)D  Kla ës  ës  II -të lom are dja tht as  
E) Asn ej  përgjig ej  e sa tk ë  

 
 
 

23 . liC a është jn ë ars ey  rëp  ët  mos ëp r rihsf ë qeh jen is  p ej së e ëjn  inalp  rt ajt imi  ort odo n ?kit   
A) Kaf imihs  i k eqyr zuar  
B) As mi e rt ia e ah kr ut  
C) Grum ub temill  atned re  
D) Incizivët e p utor d rau   
E) sA jn ë e v rë te ët   

 
 )  

 
33 . N ëj  ënoz  ap  azileq  um nd të hs f qa et në magil en nit  ep r oi d latno  pas ap mikil it ët  f ro cës  
A) Dhe ët  zë ehosëdnëv t agn  zileq at e gingivës së l ëri   
B) Dhe të hs kaktoj ov nesë të l vë izj se  së hd ë ibm t  

)C  D eh  ë ëths  më e az nok emhs  uk r ëp dr or ne  aparate ët  ël viz emhs   
D) P ro  dnum  ët  ëm n aj n teho  ud ke rritur f ro cën  

 
 
 

34. liC a ë hs të e ëv r ëtet  për as  i tekrëp  pa ar eta ve të ël v zi s mh ?e   
 
 
 

)A  eR zulta tet  e timitjart  varen agn  ap cient të   
 

)B  M dnu  ët  hrët eq ni  mëhd bet në ëm nyrë tru op re  

)C  N ku  dnum  të rrok gi joj ën  ëhd mbet e rro ullut ar  
 

)D  Zhvi ll o ënj  ëjn  forcë të er dn ë të av z seudh hme  
 

)  
 
 
 

35. Çfarë rt e nog  p aki  N në cef temola ri?  
)A  P nëki  e ëdnuh s  

B) N isa no  ët  i dn e ev  të bu at   
C) S nip a san a el  anteriore  

)D  kiP a më a etn riore e us turës san o- rf tno ale



Ë) P nëki  sop htë nasale  
 
 
36. V aite  e imina z tim  si sap  isp k lo go ëve ë ëths  ak rakte tsir ike ëp r mo :nëhs   

)A  0- ejv 2 ç  
)B  2- v 5 jeç  
)C  4- v 7 jeç  
)D  7-11 vj çe   

 
 

37. M ifido k imi  om rfo ol g kij  i ëk nd ti  nam dib ralu  i ta rib :teho   
)A  uM uks l ti  etesam r e buçin ota r  

B) Mu tiluks  retesam  e pterigo di  etni rn  
C) Mu iluks t ub çina ot r e etp ri diog  etke rn  

)D  uM uks l ti  met por la   
E} Të ëhtijg  mu ks u evj  gn ir sët  së m lubidna ës  

 
 
 
 
 
 
 

83 . T lopi ogjia do cokil ef la eki  ë ths ë kara tk re si t ki ë e një fytyr :e   
A) Të jg rë ë e ët  rëtrukhs   

)B  Të gn u hs të e të hs uk rtër  
)C  Të gn u hs të e të g aj të  
)D  Asnjë p rë gjigje e sa ëtk   

 
 

93 . irR t aj  e kelpmok sit f :laica   
A) Pr co e od n në mënyrë konst na et  e un fi orme ired  ën  pu tetreb   
B) N ku  pr co edon në mënyrë inu f mro e, rop  me faza a vitk e e isëteq e  
C) Ë hs të akt evi  jg a ët  gj ti hë je sët   
D) A jns ë ëp r ejgijg  e as ktë  

 
 

40. M bidna u al  tehëb  ëjn  cok kë e emtev :  
A) Në v ti in e parë të tej ës  
B) Me jlad en e alom rëve të parë  
C) Në bup e tetr   
D) G ëtaj  nil d sej   
E) Në mua ij n e 8- ët  të j ëte s ni t uar eniret   

 
)  

 
14 . E rtsk a isk oni es rial së h ët  jn ë rp go r ma :



A) rP eve n vit   
B) Interc itpe v  
C) Kor eujgir s  

)D  Të ijg t ah  së ab sh uk   
 
 
 
 

42. E auk ci no i OK CH ak  ëtek  fo mr u :ël   
)A  S kakh - ok nse cneug ë-k ëho   

B) K esno ug e ëcn - khs ak  
C) Shkak- ëhok - edni - josap ë  

)D  K ëho - ni de- akhs k- nok euges ncë  
 
 

43. Dy os s ot sis clei cod r ina al shoq rë ho et m :e  
)A  eV riths ë is  ën  frymëm ra ejr   

B) Hu bm je të d gë j mi ti   
C) Kafshim i ah pur  

)D  Dhë ëbm  munrepus e ar t mu   
 
 
44. iliC  së h ët  hs ka uk  ëm  i z noka hs ëm i uh mbjes së ha sërisep  rb e adn  ah rqeve ned t ra e?  

)A  giM rimi me lais  i om larë ev  të ap rë p re ma tnen ë sap  h mu b sej  ës  he emhsr  ët  molarë ev  ët  dytë të  
ëemuq ht ti   

B) Migrimi m ise al i molarë ev  ët  parë permane tn ë ap s uh mbjes ës  eh r hs me të alom r evë  të ap rë ët   
ëmuq s th ti   

C) K iseira  etni rpr ko s mi al tek hd ë tebm  f atnor lë  
)D  giM rimi me lais  i om larë ev  të ap rë p re ma tnen ë ën  saj ët  re up timit  ke t kipo  ët  ak n ëni ve permanentë  

 )  
 
 
 
 

45. rafÇ ë ëthsë  VO RE -j te i ?  
)A  D tsi a acn  im dis rëpis f qa es or ela  të atnorf l evë  s ëpi r ehd  bitsev ulare ët  rf ontalë ev  ëthsop   

B) Pe mir e irt  i ah r sëdak  s epu riore  
C) N ëj  ma ejt  cef la ome rt ike  

)D  oM ps re up thja ev r lakit e im d si  on fu sëll  ës  is përme e ët  op sh mt e  
 )  
46. Dia mets a ë :ëths   

)A  Hapë is ra ëq  kr ji no  hd ë ibm  mbas ek rts a oisk n ti   
B) Hapë ris a sidim  2 ec ntr ëla ve jo në katnok t  
C) Hapë ris a mbrapa 8-ta ev   
D) Hapë ris a sidim  ah rka evad  ët  is përme hd e të posh emt  



47. C li ën gn a forcat od  të dijgz h in  ëp r lë iv z nej  e ëhd mbë ev ?  
)A  Të va eudhz hs me të lehtë  

B) ëT  dn ërpr re ë ët  r në dë  
C) ëT  n ëd rpre ër  të le th ë  

)D  Se nëlic  pr je  ty er   
 )  

 
48. C li a pr co edurë omhidn n ëp r dn la imin gr bmu u mill e ev  ap s tr ja t timi  të ëvizicni ve sop h ët ?  

)A  eteR n is oni i z jg atur  
B) Heq aj  e pr me o ral ë ev   
C) Pla in  i tr itja mit me dy s at de  

)D  ëT  g tij ha ët  vë tetr a  
 )  

94 . C li a ë ëths  cneukes a sipas ët  lic ës lp o tehosët  irr t aj  e nof llu ës?  
)A  Gjerë is -gjatë is -la tr ë is   
)B  jG e isër -la tr ësi- jg atësi  
)C  isëtajG - tral ë is -gjerësi  
)D  Lar ët si- ejg rësi- ëtajg si  

)  
05 . K nu akidnirëd ci teno  e em si la iz timi  et  ,74,73  kur aj në hequr ,63 46:  

A) Në tetsar  e m gnu e sës  ës  risëpah ës ën  har uk n dentar  
B) Në tetsar  e lk a sës  ës  II I-të leks etale ehd  ed ntare  
C) ëT  jyd a ët  ëv r atet   
D) Në rastet e ëtral s si e an et rio er  të aulegovz r ët  f yty r së   

 
 
 
 
 
Qu zti at e D itne str ësi  preventive (V ti i I II  dhe II)  
1-15 (të sëv h it ra)  
61 -30 (të em sm )e   

31-50 ( ët  leh at )  
1. liC a th në ei  e mëpo hs mt e së h ët  e ëv rt te ë?  

 
A) Për od r imi  i fl ou r ti  lakol  ëp r r enime ra il zimin e is pë fr aqe ev  ët  d nime er ila z au ra b në  ëq  ojk  ëpis rfa eq  e  

enimir r uzila ar r sathsi  të j ëte  më kap  rez etnetsi  jadn  renimed a mizil it a( cideve) ta in  es  ëm  p ra ë kur ajo  
i eths  e pa oulf r auzi r  

B) Ca dhe P që al rg neho  gjatë de im n re ila zim ti  mu dn  të ëz ve dn ë nehos  gjatë re enim r ila z timi   
C) Z vh il imil  i ka ir esit den at r var te  tev ëm nga Dieta ehd  Ba etk riet  

)D  aK ri ise  de atn r akhs k hot et vetëm gn a jn ë ba tk er 



 
 
2. liC a th në ei  e mëpo hs mt e së h ët  e ëv rt te ë?  

 
)A  orP ec is  i nimed er imizila t dnum  ët  nd ëhdo  ën  pr ina  ët  Ph a dic   

B) Pra in a e inoj t oulf r tixn  nimed era il zimin  
C) D ahu ni thsë ë i vetmi f ka tor r uksi  ën  tap olo ëtijg  latnodoirep e  

)D  A ilookl  ësh ët  af k ot ri i mëtev  ir s uk  në ak n nirec  or la   
 

 )  
3. liC a th në ei  e mëpo hs mt e së h ët  e vërt te ë?  

 
)A  tetnaliS  ënaj  ëm  efekti ev  ën  para dn a nimil  e ka ir se ti  ën  s rëpi faq te  e ël muara  

B) oulF ri së h ët  më efek vit  ën  rap a dn a nimil  e eirak s ti  në rusif a  
C) F ul o ir  r amoke nd teho  ët  tepej  is  su emelp nt et  ni d ëdivi t që h ënjy  në g ur pin me  

rrezik ëmhs ri të ral ët  dn aj ka ir esit  
)D  liF li atned r nonimele  to ilat s th  p ll a nëk  ab k airet le  

 
 
4. liC a thë ein  e ëm p so h mt e ë hs ët  e vë tr etë?  
 

)A  U ajl  e fl ku s ti  të sëvilas  ndi nok  ne re nimitkud  e dnumës hs m rë esi  oirak ez   
B) Pacie tëtn  që vu ja në n ag  s më jdnu et omut r ela  shfaqin is  ok mplika noic  mëtev  xer nimotso ë  
C) Pa lot og tij ë pe doir onta el  sh ëqo r neho  e ehd  me s kh at rë mi  të rts ku ut rës ko okc re  

)D  Furça de tn ra e hud et të zë tehosednev  n ëj  reh ë në v ti   
 
 
5. iseiraK  dent ra  rp ek:  

)A  mëteV  Zma nitl   
B) V te më  D nitne ën  
C) ëT  jg i aht  in ted  e of rta ët  ëhd m tib   

)D  P plu ën  
 
 
 
6. liC ta  gn a ba tk e ir et e mëpos emth  kun  ak  itev  ak riog ej ne:  

)A  tS rep kot oku mu at ns  
B) tS rep kot oku boS rin sui   
C) nE t re o ok ku fekal si   

)D  A itk nomic tete   
 
 
 
 

7. liC a th në ei  e mëpo hs mt e së h ët  e më e lp otë dhe e sa tk ë ëp r patologj ëni  e kariesit de tn ar  
)A  Karie is  de atn r së h ët  jn ë mës dnu ej  b ka et riale që rp ek rts ukturën hd ë obm re  

B) Karie is  ed n rat  hsë të një otap l go ji kab t re iale e tr na sm eute hs me em  ro i jg i ën  mu fitl a tk o lair e



që hs oq rë ho et me shk ëta r mi  të rts ukturës dhë obm re  
C) Karie is  ed n at er  thsë ë n ëj  pato ol g ij  lum ti af rotk i ela  ëq  ëqohs r teho  em  prishje të rutkurts ës  

hd ë obm er   
)D  aK ri ise  de atn r prek vetëm ned t ninoici  e ëp r ok h mëhs   

 
 
8. Kar ei si ed ntar ok r ano r prek më tepër som hë :n   

)A  Fë ronim e  
B) udA tl e  
C) oM shën e tretë  

)D  A elod hs e tn ët  
 

 )  
9. iC li nga f rotka ët e më op s mëth  kun  naul  r lo  në pr co e nis  e enimed ra il zim :ti   

)A  oreX st mo ia  
B) Hig ej na e keqe  
C) Ba tk re iet  

)D  rëpirK at renim ale  
 
 
 
10. liC i agn  edni k tes  e më op sh mt e odrëp r te  p rë  mat ej n e ke ps er cnei ës rak ioz :e   

)A  P IL   
B) MD FT  
C) CPITN  

)D  IP   
 
 
 
11. D atei  e rusap  em  ak rbo rdih ate :  

)A  Fr none  ak r sei in atned r  
B) Nx ti  r renime a nimizil   
C) Neutr nozila  Ph ën  zgav ër n e ëjog s  

)D  A ns ëj  un k ë hs ët  e vërt te ë  

 
 
 
 
 
12. N ilevi  i seirak it atned r ë hs ët  ëm  i la ëtr :  

)A  eT k ni d tëdivi  em  n vi el të al rtë icos al e ok on mik  
B) Tek idni v tëdi  ëq  p rë do ir n ëju  ët  f ziroul uar  
C) eT k dni ividët që ka ën  një es kre mit  on r lam  ët  pë hs tymës  

)D  Tek idni v tëdi  ëq  auv j ën  agn  patol go ji ët  e përgji ht hs me ët  lic at pre ik n ed eh  siste im n  
e dn okr ni  



 
13. Në lotap og ij në e seirak it de atn r fak ot ri jg ene it k ndi nok  në:  

)A  Tr msna e nimit  jg enet ki  të pato gol j ësi  ës  kar ei sit de atn r  
B) Tr msna e nimit  e b ka terie ev  oirak gj kine e  
C) rT an imitems n e ts r tku ur së  ës  edni ve të bmëhd ë ,ev  gjëndrave sa il vare  

)D  rT msna e nimit  e proces ti  ët  de im n are il z imi t  
 
 
14. liC a agn  edni t e opëm s emth  kun  së htë jp e ës  e ep rio itnod t:  

)A  G igni va  
B) Ko akc  alve lo are  
C) In id  up apl r  

)D  L magi e itn  tnodirep al  
 
 
 
15. G igni vi it  kun  s qoh ër ho et em :  

)A  Infla am cion ët  k co kës aloevla re  
B) Inf mal a noic  të g ni giv eva   
C) G kaj rr je hd je agn  gingivat  

)D  En ejtj  ët  gi ign va ev   
 
)  

 
16. liC i agn  af k ot r të  e m pë o meths  ëlakol  dn ki on në pa lot go nij ë period tno a el ?  

)A  Dieta  
B) P ll a ak  ab kteria el   
C) P thsë yma  

)D  uP n mi et er sto ar tive  

 
 
 
 
 
 
17. Ne faz në  pre- re up evit  ajreyqhsu  ndi ok n:  

)A  ëN  for mim ni  ehd  am t imiru n e evedni  ëhd mbore  
B) Në pr ske hm rë inë e individ ti  agn  rak ie is   
C) S isa në e hsëp t sëmy   

)D  Në pr iseco n e re enim r la timizi   
 
)  

 
18. Në ar tets  e ëjn  ek q su hqye jr e rp o ekiniet  ek m :i   

)A  N ejtix  ët  de im n re ila zi tim   
B) P lota ogj ai  pe ir o od ntale ë ëths  ëm  e s ph re uh r sesa k ra ie is  ed ntar  
C) N jtix e të tka i tiv e it t mit kito  



)D  Ve mët  ka ir se  ed ntar  
 
 
 

19. M asegnu  e k pir r eva  enim r ela  Ca (calc ui m) dhe P (f so for) sjel :l   
)A  Hiperminera il zim ët  i dn eve mëhd erob   

B) D ejla  ët  para emhshok  të hd ë ëbm ve  
C) H nimopi re la iz mi  ët  s rt uktu sër  hd ë robm e  

)D  ejtixN  ët  pr co esit ët  re nim era il z timi   
 
 
 

20. Në ar nits  e A sezonimativ  C ( segnum ës së tiv a im nës )C  ke :im   
)A  mitmëD  të proc tise  ët  timirëhs   

B) H nimopi re ila z mi   
C) Hiperminera il zim  

)D  leC iosis  
 

)  
 
12 . liC at gn a anreqehs t e më sop h mt e ka më pak veti k ra i go ej ne:  

)A  tlaM oza  
B) Sakaro az   
C) G la aktoza  

)D  X ly ito il   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. liC at gn a k mo p akil c oi net e m sopë h mt e thsë ë rezul tat  i R toida era sip ë:  
)A  Kariesi ned at r  

B) Osteo ra id onek or az   
C) G vigni i it   

)D  Pe doir o tn i it   
 
 
 

23. Për om hs ën e rt etë është ëm  i phs re :ruh   
)A  K ra ie is  ok r no ra   

B) aK ir esi sif ur la   
C) Ka ir esi r da ik alu r  

)D  K ra ie is  se ok n ad r 



 
 
 
24. akhS uk  k roseyr  i cnak e tir  ët  gojës për om hs ën e rt etë ë ths ë:  

)A  etorP z ta  ed fe tk oze  
B) Infla am cio in  i okum z së  ës  go ëj s  
C) Diabe it   

)D  K sno u im  i tilokla  ehd  du tinah   
 
 
 
25. Preve inoicn  p ir m ra  pë fr hs :ni   

)A  Ek rts a sk i eno t  
B) Tr ja t temi  pr to e it ke  
C) H jgi e nën  orale ehd  f ul o nimizir   

)D  rT itja m te  nododne t ki e  
 
 
 
26. K ecno p it  i ëhs nde tit  pe hsfr i :n   

)A  M ri ëqë in e mendo er  d eh  fizi ek   
B) Mi ër q në ie soci la e  
C) M nu gesë së jdnum eje  

)D  Të tr aje  aj në të ëv r tet a  

 
 
 
 
 
 
 
 
27. eT r im  “Ma luk a al ab ” për od r te  për: 

)A  aK ri nise  fi tsell ra  në ce tnem   
B) K ira esin e d ne ti ën s  
C) Karies ni  fille ats r të z am ltit  

)D  Kari nise  ar dikul ra   
 
 
 
28. Në S iqh pë ir  azod  ditore e emelpus n et ve të ulf orit ( ëtelbat  ose ulos ci no ) p rë  fë tëjim  e  

m sëhso  2v ,çej  kur n evi li i lf u tiro  ën  ju in e mëhsjip  ë ëths  0< .3 pp m hud et të ëtej :  
)A  0 ppm  

m52.0 )B g  
C) 57.0  gm   

)D  1 gm  



 
 
30. liC i agn  f ka tor të  e jgrëp i mëhsht  nuk ak  ikidn m në otap ol g tij ë p re i odo ntale:  

)A  M so ha  
)B  G ej n kite a  
)C  Ndr temihsy  oh r elanom   
)D  Te epm r uta ra e ma bjen tit   

 
 
 
31. Pe kil ula ë :ëths   

)A  Shtr ëse  e autif r me g kil opr anieto  s la avi re ën  is p rë f qa en e Zm la t ti   
B) S rth e ës  e f rauti  me gl ki opr to e ni a ilas v ra e ën  Den ënit   
C) S rth e ës  e autif r me rk i ëp ra larenim e në ëpis fr aqen e titlamZ   

)D  Shtr ëse  e autif r em  kri ëp ra renim ale në ëpis afr qen e Den ënit s  
 
)  
 
32. liC i agn  f ka tor të  e mëpo ths ëm kun  n id kon ën  a muk u nimil  e p all kës ba tk re iale:  

)A  Fa tk orët em ka in kë  
B) ëkhsaB v pe r imi  i kilep u sël  hd e etkab rie ev   
C) neV ed t r te e tn ive  

)D  nI di gingi av r  
 
 
 
34. knuF s oi ni i furçës ës  mëhd bë ev  ën  nënejgih  or ela  ë :ëths   

)A  K kimi   
B) Meka in k  
C) eN rtu al  

)D  Të tr aje  aj në të ëv r tet a  
 
 
 
35. uF rçat in et r ed n erat  un k ëp r od r ne :  

)A  ëN  ha isëp r ta  rëdn  dhë obm re ket  f ëjimë t  
B) Tek fë tëjim  em  aparate ro t nodo ekit  f ski e  
C) Për pa ts rimin e ru ave  

)D  Për ap str nimi  e a sat hme tn e ev  dhe lpmi na vet e  
 
)  
 
36. Doza e Fluo ir t në pa ts at ëhd mbore p rë  rëp d ro im ët  mëhstidrëp  ibm(  mo nëhs  6 v ej )ç  së ht :ë   

)A  mpp005   
B) 1 00 0 ppm  
C) 0541  mpp   

)D  52 00 ppm 



 
 
 
37. K itnenopmo  ak it v në ap s tat  hd ë obm re em  efekt z ab r seuhd  thsë ë:  

)A  oJ n te C +a +  
B) S bro it lo i  
C) Peroksi id   

)D  irT k ol sa in   
 
 
 
 
38. alphS r së it e z nisajg  efe ktin e tyre në agz vrën e go sëj  ed ri në:  

)A  1 orë  
B) 4 orë  
C) 6 o ër   

)D  21  ro ë  
 
 
 
39. liC at gn a ak r ihob dr ta et e sopëm h emt  thsë ë më tep rë  k ira ogjene:  

)A  F zotkur a  
B) Sakaro az   
C) M tla oza  

)D  Lak zot a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. iliC  agn  af k ot r të  e ëm po meths  ak  ëm  pak rë dn ësi ën  il dn jen e ka ir es ti  de atn r:  

)A  L ol ji i kar hob di r eta ve  
B) S eph hs të ais  e ram rjes ës  karb diho rate ev   
C) K isno stenca e k ra hob i rd a evet   

)D  suK th te  e ruajt ej s së karbohidr ta eve  
 
 
 
41. iliC  nuk ë ëths  mekanizmi i ev p timir  ët  flu tiro  në rts u tk uren d ëh mbor :e   

)A  A itn ba tk re ial  
B) Reminera uzil es  
C) eD im en ralizu se   

)D  oulF r rdih ok is l ap itita  



 
 
 
42. tnaliS et uk irëdn nd nehoki  ët  pa l ehoki n ën :  

)A  D ëllabmëh  me om rfolog ij  ok zul a el  ët  phs r he ur  
B) rusiF at e pre ruk a agn  eirak si  
C) M lo arët e p rë h re hs ëm ehd  ët  për hok shëm  

)D  Pa eic n tët  me rr ezik ëmhs ri të l ra të ndaj k ra ie is t  
 
 
 
43. sapiS  metsis it ët  numërim ti  ratëbmokrëdn  (FD )I  ibmëhd  me ëmun r 63  është:  

)A  L ta era il  raliskam  ana e d taj htë  
B) M lo a ir  i p ra ë m aliska r a an  e djath ët   
C) Pre lom ra i i ëtyd  m na di lub ar a an  e m tja ë  

)D  iraloM  i p ra ë m bidna u al r ana  e m tja ë  
 
 
 
44. liC et nga nopmok e tëtn  e ëm op ths ëm ënaj  jp esë e g sëhuj : 

)A  D sutku  raw ton  
B) P alipa  f ili for em   
C) G taludnal  sa il v ra e subl elaugni   

)D  Frenu mul  al b silai   
 
 
 
45. Eden imzilut  p ra laic  ehd  to lat  thsë ë kara tk e sir t ki ë e om hs :së  

)A  Fë ronim e  
B) A od nehsel c së   
C) ëT  rt e ët   
D) A tlud ë ev   

 
 
 
46. melpuS e tn et e fluorit tek ef jim ët ud het ët  f :ënjolli   

)A  Dir tke  sap  l ejdni s  
B) Në mo nëhs  6 m hsjau e  
C) Rr hte  som hës 3 jv eç  

)D  rR eth om shës 6 vjeç  
 
 
 
47. Karie is  i fë jim ë ir së ës  sreh hme hdodn  më sephs h ket  f tëjimë  që jip në me ebib r :no   

)A  Lë gn ej  g taj ë na sët   
B) ëjU  jg atë n ta ës  
C) ëL jgn e g taj ë d ti ës 



)D  Të jg i aht  më rëpis  aj në ët  atetrëv   
 

)  
 

48. Doza e F tiroul  ën  tsap at hd ë obm re p rë  f ëjimë  3-6 v ej ç ud h te  ët  tej ë:  
)A  05 0 p mp   

B) 750 mpp   
C) 0001  mpp   

)D  41 50 ppm  
 

)  
 
 

49. Meka in z im  an seirakit  i si al nteve qën rd no :  
)A  ollB ok jnë m hsikinake t rusif ën  

B) V pe rojnë ik im k si ht  
C) A ns ëj  nuk ë hs ët  e vërt te ë  

)D  Të d ajy  A hd e B janë të vë tetr a  
 
 
 

50. iliC  agn  op nois et e m opë s th me kun  idn hm no  në eda rencën e ba tk re i ve e ën  p all k në   
d ne at r :e   

)A  L jhdi et K la cike (Ca+ )+   
B) L ejhdi  Kar nob i  
C) Po sil a ak rid te  e tsk r eqa liz ro e  

)D  Z jg ta temi  pis rë fa ëq sore bmif( ri )a  nëp tejmrë  p or sëniet  eda z eni   

 
 
 
 
 
Qu zti at e N uhoj r si ë M ta eria el  V( iti  I)  
1- 51  ët(  me ms e)  
61 -30 (të sëv htira)  

 
 

1. K hsu  agn  përgjigj te  ësh ët  e as ktë ën  jhdil e em  v el r në :  
)A  I r tehorefe  rak a tk e sëkitsir  ëq  ohs qër ho et me ngjyr në  e bo ej kt ti   

B) I ëp r tek  irdn ç timi  ët  ob ej ktit  
 

C) I ëp r tek  rrez eve  rp edo eseunim   
 

)D  I ëp r tek  lv re së  ës  bo j ke tit  



2. rK tsi bo la ti i ih dhet ën  ri emitsev nt ën  sa :is   
A) 02 - 52 %  

 
B) 03 -35%  

C) 04 - 06 %  
 

D) 06 - 56 %  
 
 

3. Para nif a ih d teh  ën  etam r elai t et r salpom tike :rëp   
A) Për i’t  sig ru uar alp s cit itet tilairetam   

B) P rë  t i’  siguru ra  af qe të lëmu ra a  
 

C) Për i’t  sig ru uar elasti ic tet   
 

D) Për i’t  sig ru uar sa tk ë is  ma et rialit  
 

 )  
4. tsalP m sa a el sa ekit  paraq te :  
A) Me temlit akrilat  

 
B) Dyr ka yr l  

 
C) oP il em it l lis ka s no   

D) S pu are kryl  
 
 
 

5. Saldatu ar  e flori tir  20 ak r ta  ak  olf ri:  
A) 66.6%  

B) %5.57   
 

C) %3.38   
 

D) %5.78   
 
 
6. Polieteret p rë od ren ëp r:  

)A  saM ë f knu si no ale në protez ta  totale  
 
B) M sa ë ën  frak ut r ta   
 
C) M ësa  ën  protezat e jn ëpa ëjns hs me  

)D  S ih nat në ap rad no tozë



 )  
7. K aho  ed h di r eseuta  e porcelan ti  g aj të pjekjes është ën  pmet er uta r në :  

)A  9 Cº4 - 084 ºC  
 
B) 94 Cº0 - Cº045   

C) 05 Cº0 - Cº078   
 

)D  87 Cº0 - Cº5601   
 

 )  
8. Sa së h ët  re iz sten ac  e al ai z ih t Y-TZ :P   
A) 300  

 
B) 07 0  

 
C) 009 - 21 00  

 
D) 7500  

 
 

9. Sa ë ëths  z jg a jt a që merr te  si ku if  itsale c ti e :it   
A) 00.0 1 %8  - 20.0 %0   

 
B) 500.0 %- 810.0 %  

 
C) 60.0 % - 81.0 %  

 
D)  %2.0 - 6.0 %  

 
 
 
 

10. rëP  prote taz  tbus o elat  ëp dr or te  imilfum :  
A) nI id re tk   

B) Direkt  
 

C) I ibmok un ar  
 

D) eM  ic l ni rëd   
 
 

11 . aS  ë ëths  uk f iri  i itsale ic te tit  et  :initalp   
)A  04  - 05  mm/gk ²  

B) 02 - 22  m/gk m²  
 

C) 61 - 02  m/gk ²m



)D  M nu g no   
 
 

21 . Iz milo i i m alfu ve ruk  aj në të ft ho at  bë :teh   
)A  aK lç fi ki oh te   

B) Llaket  
 

C) U ij  i qelqit  
 

)D  iS il kat idos u im   
 
 

13. odreP r imi  i m eta r evelai  ët  sko id zi kn  e gu e ilon t:  
)A  M sa ë p rë  pr to ezat par aic le  

 
B) rU ta  fikse  

C) Për rpotke o zet at  
 

)D  M sa ë knuf siona el  ëp r pro zet at latot e  
 
 
 
 
 
 
 
41 . iliC  nga p rë b rë tise  e më sop ht më  ëp rf hs hi et në am et ria el t e p ëpa r aun ra që ëp r od er n ëp r  

të ëb rë op r ec l nina  atned r:  
A) O sk di  z ni ku  

 
B) Ok is d atit ni  

 
C) Ok is d h ke uri  

 
D) A animul  (A 2l O )3   

 
 
15.Ci am ra ëthsë  op cr ale n ëp r:  
A) U tar  eM lat  + oP rc le an  

 
B) nI el y – on el y  

C) Rip ra im  
 
D) Ko tanor  hx a ëtek  



61 . K su h agn  përgjig tej  është e sakte në il hd ej  me naun nëc :  
A) I krëp te  kara tk e sëkitsir  ëq  qohs ër ho et me gn j ry ën e bo j ke tit   

 
B) I p re tek  jgn yr së  ës  ob kej t ti   

C) Sa elv rë ka gn j ry a e objektit  
 
D) I p krë et ndr timiçi  ët  obj ke tit   

 
 )  
71 . liC i a il za h përd ro et rëp  u ar t metal op rc :nale   
A) A ail z ih  W muinori  p ul s  

 
B) A ail zhi Ke ar  05 1  

 
C) A ail zhi v uilati m  

 
D) A ail z ih  Wiroc tsa   

 
 
81 . eR zinat në ma et ria el t mret o p ekitsal  etuf n:  
A) Të njognep ë jgn i jt en e ma et ria til  me l gu ën  

 
B) Për t’i d ëh në mat re ialit af qe ët  mël uara  

 
C) Për t’i d ëh në lp a its c eti t etam r ilai t  

D) Për ët  dn r sy uh ar temperaturën  
 
 
91 . lP a amts sat ëtev po ziremil ue es  ëp r od r ne : 
A) Për podne r to ezat  

B) Për ekt po r to e taz   
 
C) Si m eta r lai  ud b eul s  

 
D) Për riba nimiz  e pr to ze ave  

 
 
02 . K ijalla  tretet në:  
A) cA id eh kz ca ai un r po at si  

 
B) cA id k ol hr di rik i ngr ho ët   

 
C) cA id nitric  

D) cA id k ol rhidrik



 
12 . Sa ë hs të dë ëdn s ai  e tem ale ev  f nsi i ek :  
A) 1 7.  – 2 gr/c ³m   

 
B) 79.2  gr/cm³  

 
C) 15.4  gr/c ³m   

 
D) 1 4.0  – 5.71  gr/ mc ³  

 
 
22 . G ispi  hid lakor  hi hd et në evir s tnemit  në as si:  
A) 20 – 25%  

 
B) 30 – 35%  

 
C) 40 – 60%  

 
D) 60 – 65%  

 
 
32 . Sa ë hs të of r ët sia e ti at n :ti   
A) 160  

 
B) 180  

 
C) 195  

 
D) 220  

 
 )  

 
42 . K su h agn  a il a tehz  e më sop h emt  për od ter  ëp r p or et z ta  e ks eletuara:  
A) W muinori  p ul s  

 
B) N leki  kr mo   

 
C) eK ra 05 1 

 
D) Re am muin  tS ar  

 
 )  

52 . corP e is  i ed r jhd es ën  mukav  rav et nga:  
A) K ijir mi i presion ti  en g ta iv ën  ilic n ëd r  

 
B) Për uç e airëmhs  tkele rike  

 
C) dejrR h airëmhs  e em t ila t



D) Sasia e tilatem   
 
 
62 . aM te ir alet e disko  kniz  negue o til  ënak  ac tate  zinku:  
A) 1%  

B) 51 %  
 
C) 91 %  

 
D) 35%  

 
 
72 . P rë od imir  i gips ti  ë :ëths   
A) aM et rial ma es  ëp r protez ta  ap rci la e  

 
B) Ma iret al mase e mi ët  

C) M laireta  am se ëp r hs inat ën  para nod ot zë  
 
D) aM et rial am se për rp ote taz  latot e  

 
 
82 . A ed zivi i U IF  G le  P është:  
A) Celuloid  

 
B) Buta on n  

C) Platin  
 
D) S lala   

 
 
 
92 . aB z si  Pla et  ak  në ëp r eb r ej  dyl arl  kim rokri lats i :en   
A) 2.5%  

 
B) 3%  

C) 21 %  
 
D) 6 %5.7   

 
 )  

03 . P rë  avlag niz mi in e p or et az ev  ekilatem  ed n rat e ëp r rod et: 
A) K apir  tref ehsi  e ci una ir t të muilak it  

 
B) K apir  e allak jit



C) eH azk cia irun  i pla it n ti   
 
D) K apir  e Nike til   

 
 )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu zti at e M ro fo ol g aij  Dent era  (V iti  )I   
1- 01  ët(  me ms e)  
11-20 ( ët  leh at )  
12 -40 (të sëv htira)  

 
1. iS  rap a tetiq  for am  e pre jr es cerv elaki  te in ic ziv ti  tal eral mak lis ar:  
A) aK ort re  

 
B) eV oz r je e  

C) E rr llubmu akët  
 
D) eV ëkhs   

 
 
2. Kur er pu not  pre lom ra i i tyd ë ep rma tnen  idnam bul ra :  

A) 9 – 01  vjeç  
 

)B  01  – 11 v çej   
 

C) 11 – 12 v çej   
 

D) 12 – 13 v çej   
 
 
3. Kur lpmok e ot het ërr nja e mola tir  ët  parë m iska l ra :  

A) 6 – 7 çejv  



B) 9 – 01  vj çe   
 

C) 11 – 13 vjeç  

D) 14 – 15 v ej ç  
 
 
4. iC li ku ips d gnum no  te m lo a ir  i ëtyd  am k lis a :r   

A) Ku ps i id  d tsi o nil gual  
 

)B  Kusp idi  k ra ileba   
 

C) D si to- kub a il   

D) Me oiz l ugni a il   
 
 
 
5. Ku hs  nga hd ë tëbm  ak  of r ëm  :edionok   

A) Pre alom r të  m aliska ër   

B) aK in nët ma alisk rë  
 

C) Inc zi i tëv  la et r ëla  am ks rali ë  
 

D) Inc tëvizi  ec ntr ëla  am ks li arë  
 
 
6. Fo imimr  i kuror së  për hd ë tëbm  e muq ë ths it pas l jdni es bë teh  ëp r mola nir  e yd t :ë  

A) 3 muaj  
 

)B  7 muaj  
 

C) 8 5.  muaj  
 

D) 1 5.0  jaum   
 
 
7. Ku hs  nga hd ë tëbm  ak  nje inogatna stë:  

A) M alo ri i tr ëte  bidnam u al r  
 

B) M alo ri i parë ma dn ibu al r  

C) M alo ri i tr ëte  raliskam   
 

D) M alo ri i dytë ma idn bular  
 
 

C.8 ila ëthsë  hs enja da ll ue es  e dh më tib :



A) S ajneh  e rr ëjnë s  
 

B) S eh n aj  e lko uzi no it  

C) S eh n aj  e jgn y sër   
 

D) S ajneh  e ok atn kte ev  të dh më tib   
 

 )  
9. Kur lpmok e ot het uk or ra e m lo a tir  ët  d ëty  ma isk la :r   

A) 6-7 vj çe   
 

)B  7-8 çejv   

C) 8-9 çejv   
 

D) 12- 61  v ej ç  
 
 
 
 
01 . iS  aj në nodo t bo al s tet  ën  nëplup  ok or na :er  

A) K obu idale  
 

)B  eH azk nog ale  
 

C) Të rrum ub all kta  
 

D) rT epa z io dale  
 

 )  
11 . Pozic oi ni në h ra k i kan tini  kam silar në dr tje im em z oi - latsid  është:  

A) 12 - 14º  
 

)B  16 - º71   
 

C) 22 - º32   

D) 24 - º72   
 
 
21 . K içla f iki mi if ll e ats r i mo tiral  të ap rë ma idn ub lar:  

)A  ëN  il jdn e  

B) 1 – 2 vj çe   
 

C) 2.5 – 3 v çej   
 

)D  6 – 7 jv çe



)  
31 . Kur rutab a cerv laki e me iz ela  ehd  di elats  e ak ni in t kam s rali  është:  

)A  1.0 - 0.0 mm  
 

B) 1 0.  - 5.1  mm  

C) 2 5.  - 5.1  mm  
 

)D  3.5 - 5.2  mm  
 
 
41 . rP me lo a ir  i ëtyd  maks li ra  re tpu on ën  mo nëhs :  

)A  9- 01  vjeç  
 

B) 10- 21  v ej ç  

C) 12- 41  v ej ç  
 

)D  13- 41  jv eç  
 
 
 
51 . K su h agn  hd ë tëbm  e ka formen e is p rë fa seq  për yt pë es  hekz :elanoga   

A) rP alome ri i yd ët  man id b alu r  
 

)B  oM al ir  i dytë mandibular  

C) oM al ri i dy ët  m ka silar  
 

D) rP alome ri i parë maks ali r  
 
 
61 . Ku tehdodn  anoz  e kon tkat it sidim  nak i tin  dhe rp e lom a tir  të p ra ë mak is al :r  

A) ëN  të tretën inc azi el  ët  ruk orës  
 

)B  ëN  të rt etën e tisem  ët  çdo uk r ro e  
 

C) ëN  nidnev  e hsab k timi  ët  1/3 ulko z ela  me 3/1  e em sme  

D) ëN  nidnev  e hsab k timi  ët  1/3 cerv laki e em  3/1  e mesme  
 
 
71 . Ku hirths et uk tabr ura e hd ë ëbm ve të op hs t më  ma idn ub ëral :  

A) L ni ug la hsi t rreth 1 mm sap  jnil ës akivrec le  

)B  Mezia thsil  rr hte  5.0  mm sap  jnil ës rec iv kale  
 

C) D tsi a sil ht rr hte  1.5 mm ap s ëjnil s cer kiv ale 



D) B ku a sil ht rr hte  1.8 mm pas ëjnil s cer kiv ale  
 

 )  
18 iS.  ap r tetiqa  a ps ekti id s lat  i dh më evëb  etsop r oi rë ma idn ub ral ë:  

)A  rT epa z io d  

B) rT eke n hsed   
 

C) aK et r sednek h  
 

)D  morR b ladio   
 
 
91 . Ll go a ajtir  e mo ëhs s adu etl  ba tehoz  ën  nive il n:  

)A  E il ga nem te ev  ep ri odo ntale  

B) E ok nta tk it edn r tejm  dhe vebm e  
 

C) Ok zul al  

)D  E tets ik  
 

)  
 
02 . K aho  e timitpure  ët  mola ir t ët  p ra e ët  ëmuq sht ti  mandib alu r thsë ë:  

)A  10 (8- 21  m jau )  

B) 16 ( 31 -19 muaj)  
 

C) 19 (16 -22 m jau )  
 

)D  29 ( 52 -33 muaj)  
 
 
12 . D ai m te ri okub  l laugni  i 16 ë hs :ët   

)A  8.8 mm   
 

B) 9 -10 mm   

C) 1 0.1  mm  
 

)D  1 0.3  mm  
 
 
22 . Mo hs a k or no ol g ekij  zab ho et në:  

)A  Ab ar z oi nin e hd ëm ëb ve  
 

B) Ra trop et er cip kor e të d ëh ëbm ve



C) Ngj ry ën e mëhd bëve  
 

)D  aH ëp sir ta  in pret r ixo male  
 

 )  
32 . K su h agn  hd ë tëbm  mandi ub larë ak  rrën ëj n em  dy ka elan :  

)A  I zicn i iv  c tne ral am n bid u ral   
 

B) aK in ni ma idn b ralu   
 

C) I izicn vi la et r la  lubidnam ra   
 

)D  M alo ri i rt e ët  m bidna ular  
 
 
42 . Kav iteti  pu apl r i premo tiral  të ap rë ma lisk ra  ën  prerjen kub o- elaugnil  ësh :ët   

)A  For ëm  ve ekhs   
 

B) Re tk na alug re  

C) aK trore  
 

)D  O av el   
 
 
52 . Kur er pu not  pr alome ri i yd të p re ma tnen  dnam ibul ra :  

A) 9- 01  çejv   
 

)B  10- 11  v ej ç  
 

C) 11- 21  v ej ç  
 

D) 12- 31  v ej ç  
 
 
62 . Sa ë hs të d tsi a acn  mes ata re nga p all ka b ku ale e b ër nd emhs  tek ape isk  i pre lom ra ti  ët  dytë idnam bul ra  në  

l jhdi e em  ak na il n am n bid u :ral   
A) 3 1. ± 89.0  mm  

)B  3 87.  ± 40.1  mm  
 

C) 4.1 ± 0.98 mm   
 

D) 4 30.  ± 1. 80  mm  
 
 
72 . Sa ë ths ë jg a iset a cervi ok - ko l zu a el  e uk rorës së pr me o tiral  të dy ët  ma dn ibu :ral   

A) 7 0.  mm



)B  7 6.  mm  
 

C) 8 0.  mm  
 

D) m 5.9 m  
 
 
82 . Në nëlic  z no ë të ruk orës ka nep  dni et e :atub   

A) ëN  /1 3 i icn z ela  ët  k oru rës  
 

)B  ëN  te rt etën lko uzo-mez elai  ët  uk r ro ës  
 

C) ëN  te tretën cer iv ka el  ët  kur ro ës  

D) ëN  te rt etën p or k is male të uk rorës  
 
 
92 . Sa mm ëthsë  dn yr shi im  im d si  rela ic o tin  dnëq r ro  dhe in ukret p is d timi  maks lami :  

A) 0 2.  – 0.6 mm   

)B  0 7.  – 8.0  mm  
 

C) 0 8.  – 5.1  mm  
 

D) 0 9.  – 4.1  mm  
 
 
 
 
03 . F knu s inoi  i ku sëbr  së epmok n is mit sa tig a :l   

)A  S gi ur no  ve odn sjen e mëhd bë ev  ën  alv loe ë  
 

B) Mbr no  pa lip ën ig ng elavi   
 

C) Sigur no  s imizibat n e arkad së  ed ntare në l tejzivë  pr vislupo e  

)D  S gi ur no  e tets ikën  
 
 
13 . liC i ë ëths  fu skn i ino  i uk br ës pr elamisko  të dhë :evëbm   

)A  S gi ur no  e tets ikën e dhëm tib   
 

B) Sigur no  bm roj nejt  e g gni ivës  

C) Sigur no  for nëm  e kas të të hd ë tibm   
 

)D  S gi ur no  r opa r et  no mr ale em  hd ë tëbm  sinogatna t



23 . Pozic oi ni ne h ra k i zicni i tiv  etal r la  ma lisk ra  në rd ejtim al b oi - il ngual është:  
)A  25- 62 º  

 
B) 18- 22 º  

C) 16- 71 º  
 

D) 5- º7   
 

)  
33 . iliC  ësh ët  r ae inoisk  që ëp rca tk no  DA N në hd ë :ëbm   

)A  Re ka sioni ed z isko rib no u ielk n ki   
 

B) Re ka sioni i iz nx rih it te kr be s ti   

C) Pol emi razës iz n ihx r  
 

)D  I ifn ltr mi it zi xn ih r  
 
 
43 . D natsi ac  v re elakit  me eratas  agn  kana il  ma idn bul ra  tek epa k is  i alom r ti  të yd të am n alubid r së ht :ë   

)A  1. 69  ± 0. 72  mm  
 

B) 2.5 ± 0. 52  mm   
 

C) 3 70.  ± 34  mm   
 

)D  4. 30  ± 0. 13  mm  
 
 
 
53 . Z no at e ok atn kt ti  ëp r niralom  e rap ë ehd  ët  dytë mandib alu r ub k ilo ng au l thsi  ënaj  p auhto j es  :ën   

A) eQ ëdn r ub ko augnil l si ht  
 

)B  eV idn n e b sa hkim ti  ët  3/1  ko luz ela  ehd  të em sme  
 

C) 1 3/  e me ms e hd e cerv aki le  

D) 1 3/  ok zul ale ehd  cervi lak e  
 

 )  
63 . liC i ë ëths  sis imet  i ok dif iki im t nu lasrevi  ëp r tëbmëhd  e rëp her mëhs :  

A) 12  22  32  42  52  62   72  
 
 
 

B) 9 01  11  21  31  41  51  61



C) 1 2 3 4 5 6  7  
 
 
 

D) 1+  2+  3+  +4 +5 6+  +7  
 
 
 
 
 
73 . Çfare ll oj ebol sh ka ën  bmëhd ët a tn e oir rë:  

A) 2 nil g elau  2 al biale  
 

)B  1 nil g ,elau  2 al bi ,ela  1 p kor sim ela   

C) 3 al b lai e, 1 elaugnil   
 

D) 3 nil g ,elau  1 al bi ela   
 
 
83 . Har uk  i ok mpe misn it tr na s ev rsal hud et ët  respekt ho et gjatë ëp r jtitag es së p etor ëz s to lat e p rë  arsye es   

si ug r no  ëq ndr eu hs rem inë e rp o et zës ëtajg  lë ejziv s:  
A) L lareta e  

 
)B  rP op evislu   

 
C) L uporeta ls evi   

 
D) E csk e rtn ike  

 
)  

 
93 . Sa ë hs të uk utabr ra no mr ale gn a CEI ed ri te kreshta e rutnok i :t   

)A  0.8 mm ën  ths rirje  
 

B) 0 7.  mm  në ths rirje  
 

C) 0 5.  mm  në ths rirje  

)D  0.4 mm ën  ths rirje  
 
 
04 . Kur içlak fi hok et rr në ja e pre alom r ti  ët  dytë maks ali r:  

)A   6 –7  çejv  

B) 8 – 9 v çej   
 

C) 9 – 11 v ej ç



)D  12 – 14 vj çe   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu zi at e tetorP i sëk  fik ,es  iv it  V  
1- 02  tak( ge oria e le th )ë   
12 -40 (ka oget ria me tas are)  
14 -60 (ka oget ria e thsëv ir )ë   

1. Vlera em satare e tr na sla inoic t laretal  ët  em një reh s mëh  ë :ëths   
)A  0.4 mm   

B) 1 5.  mm  
C) 2.0 mm   

)D  2.6 mm   
 )  

 
2. Fa tk ori ëq  vl re së no  ëhd mbin ësh ët  ar op itr : 

)A  Kurorë-rrën ëj   
B) I rr ënjës em  alve lo ën  
C) I kur ro ës me ub zën  

)D  I ruk or së  em  rp oces ni  zoirak   
 )  

 
3. S kh aku p es  d mëh bët ante oir rë naj ë të thsrëp a mëhst  ëp r d er nimitj  e am ndibulë :s   

)A  Dhë tëbm  oiretna ër  kanë uk rorë ët  madhe  
B) rP uga  pr po coi ept vi  dhe re elf ks te  hs o eseurëq  zvogëlo ënj  fo cr at  
C) Dhë tëbm  a tn re io ër  si ug r jo ne e ts etikë  

)D  Dhë tëbm  oiretna ër  kario neh  ëm  ap k  
 
 
4. K tajnu  parapu apl re për rod en ën : 

)A  Dy m në yra  
B) nëm rëtaK y  ar



C) erT  mënyra  
)D  P ëse  ëm yn ra  

)  
 
5. N ag  es  var te  hdejgz ja e alia tihz  p rë  n ëj  uk r ro ë ët  p tol ë meta il ke:  

)A  Pë lukr shmëria e jit   
B) Zvo imilëg  i o evedisk   
C) D hdre hs m rë ia  

)D  K su p tedi  me oiz -dis ot -bu lak e  

 
 
 
 
 
 
 
 
6. K su h agn  uk s tedip  e ëralom ve ët  p mëthso  od  të jenë më të trukhs ë :r   

)A  Ku ips det elakub   
B) Ku ps i id  otsid -b laku   
C) Ku ps i ted  il n elaug   

)D  Ku ips det me oiz - otsid -bu lak e  
 
 
7. K ifeo ç itne  i t uk rr ej s ës  alia hz eve ët  z noka hs me ës th ë :  

)A  1.5%  
B) 2.4%  
C) 2.8%  

)D  3.4%  
 
 
8. rG da a po t elami  për kon tici etin e pr pe arim ti  ët  mo iral t ët  dytë ma sk i ral  ësh ët  :  

)A  14º  
B) 2 º1   
C) 2 º4   

)D  28º  
 
 
9. Çfarë nëb  rëp q dnë r imi  i am hd  i A tinimul  në op cr e :nal   

)A  Fo mr neho  k ir sta el  që s ugi roj ën  e ets tikën  
B) Fo mr neho  kr tsi a el  që ja ën  rr lluge ue es   
C) Fo mr neho  kr tsi a el  që para ladn o ënj  rf a tk ur ta   

)D  Fo mr neho  kri ts a el  që para oladn j ën  jgn i ejt n  
 
 
01 . Gjatë p er p ra timi  ët  ëjn  dhë ibm  ëp r ruk o ar  m te al- op r lec a ,n  is  du teh  ët  je ën  yd  muret e k rëdnu ta të jas mth e:  

)A  D hu et të k evno r jog në 



B) Duhet të id ev gr oj ën   
C) D hu et të je ën  ap ral ele   

)D  D hu et të je ën  ët  hs për dn ara  
)  

 
11 . Kër ek sa më e rë dn ë emhsis  p rë  uk rorat p zivor ore është:  

)A  Për itag t aj  e el htë  
B) Për od r imi  i lp as mt a sës  sib - amg   
C) Mbr ajtjo  e pulpës  

)D  Për itag t aj  id er tk  në zg va r në  e ëjog s  

 
 
 
 
 
 
21 . odrëP rimi i A il a evehz  të A tir  ët  it p ti  të p ra ë është për: 

)A  Urat f eksi   
B) rP to e taz  ap r elaic  ët  eleks tuara  
C) Shi tan  në ap rad tno o ol g ij   

)D  I ln ey të vo alg   
 
 
31 . Lin aj  e m yb ll sej  për uk r ro ën latem  op r alec n për dhë tëbm  tsid alë së h :ët   

)A  S aph t lu l  
B) S ph a lut l e rr um allub ok rus   
C) heT  thike  

)D  C ah mf re   
 
 
41 . rT a hs ë ais  e rop c ale nit ën  uk r ro at me lat  rop celan ës ëth  :  

)A  0.7-1 mm  
B) 1 0. - 5.1  mm   
C) 1 5. -2 mm  

)D  2-2.7 mm   
)  

 
51 . saF eta eV ner për od ret ën  hd ë :tëbm   

)A  E roloked u ra   
B) Me noicizop  ët  keht s au r sev t bi ular  
C) Me noicizop  ët  eht k aus r l augni l  

)D  Me rr ot ica on ët  the sk uar  
)  

 
61 . K ru ora tem a ekil  ëp rdor :te   

)A  Për ugis rimin e e ets t sëki   
B) Për mje ik min pr eto t ki  të p ra ëzotnoda s 



C) Për mje ik min e kim rodo sicn ë  
)D  ëN  hd ë tëbm  em  lpopih azi  

 
 
71 . Ull uku  oh r tnozi al në uk r ro at /3 4 a tn e oir re ëb h :te   

)A  ëN  me nis  e faqes l augni le  
B) ëN  /1 3 cer iv ka el  ët  f seqa  ling lau e  
C) Direkt n në  am r nog  elazicni  të faqes il n aug le  

)D  Par lela  em  f teqa  pr isko male  
 
 
81 . Ana ne ag t evi  e in et rme eid r ti  ih g ej nik:  

)A  L isëthe  për pa ts r nimi  e u qhs timi   
B) N ku  at nok  gi gn ëvi n  
C) Nuk d më ot hen indet e buta  

)D  N ku  is ug ron tse te nëki   
 
 
91 . K ru  meta il  ë ëths  i ga mëhst  ët  der hd et në c dnili rin e uks qu :r  

)A  Kur ilatem  i khs r ri ë është me ngjy ër  tëku eq   
B) Kur m ilate  i shkr ri ë ka gn jyrë ët  ëhdrab  si ap sqy ër   
C) Kur ilatem  ak  gn jyrë op r kot a ill   

)D  Kur ilatem  ak  ngjyrë të ëhdrab  pa s kh lë miq   
 
 
02 . K su h ënaj  uk f tji ë ve ts i alub rë ëm  ët  për od r ëhs m ën  uk ror në  m ate l- op rc nale :  

)A  V rali  kilatem   
B) Por alec n ëq  mb lu on aliv rin  
C) Ku if  kr tje  op cr e nal i  

)D  Ku if ri em lat - op r ec al n  
 
 
12 . P rë  re uats r temi  intrakor no a el :  

)A  Gla iss o on meret  
B) Ku or r ta  tërësi ths  qera im ke  
C) Ku or r ta  e mhssejp e  

)D  F tatesa  eq r ekima   
)  

 
22 . Çfarë d er imitj  ak  rruga punue es  dhe oj  unup e :es   

)A  uB ak l  
B) L ni ug al e id s kubot al  
C) Me laiz   

)D  uB ok -me iz al  
 
 
32 . liC a është rëp gj ajgi  e as ktë se is  ud het të jetë p or if il  i e em r nejg c së :



)A  K vno e esk   
B) Konkav  
C) I drej ët   

)D  I kom ib un ar ko akn v- ok nve sk   
 
 
42 . Sa ë ëths  ke s snap i no i h gi ro ks o kip  i r vi e mits enti :t   

)A  0.4%  
B) 0.8%  
C) 1 2. - 2.2 %\  

)D  2.3- 4.2 %  

 
 
 
 
 
 
 
52 . tS r ise  i ec m titne  sidim  mëhd bit d eh  re uats rim ti  rr ti et me isëtjephs  ën :  

)A  2. º5 -6.5º  
B) 3º-5.6º  
C) 1 º0 -14º  

)D  20º  
 
 
62 . L ajzive  dnam i alub re ën  ak nis  v re lakit  nd hdo :  

)A  ëN  lp a in n tigas al uk r ma idn b lu a lë iv z përpara  
B) ëN  p al nin oh ri oz latn  uk r ma dn i lub a lë iv z laterali ths   
C) ëN  lp a in n gas i lat  uk r lubidnam a ivël z rp a ap   

)D  ëN  p al nin sagi lat  uk r am dn ibu al  ëb n ël v jzi e h pa ej -mby ejll   
 
 
72 . I lkn i imin  mezio-di ts al i rr sëgu  ës  miresni it ët  k ru or së  ar icifit ale tehud  të jetë ap ralel me :  

)A  Murin ve bits u al r ët  dhëm tib   
B) P ki at e nok at kt ti  ët  hd ë ëbm ve f iq n ëj   
C) Murin ugnil al ët  hd ëmbit  

)D  aM r nog  inciz ela  ët  d ëh m tib   
 
 
82 . P crë tiseutka  e ejzivel s lubidnam ra e ja :ën   

)A  A MT  në të dy a tën   
B) M su k tju  rez suiro   
C) M su uk tj  sëpytrëp   

)D  M su uk tj  e f eqa s  
 )  

 
92 . Në sa alp ne re ud k tehot  si ëp fr ajqa  alubitsev re ëp r uk rorën metal- op rcelan: 



)A  ëN  një plan  
B) ëN  rt e lp ane  
C) ëN  dy pla en   

)D  ëN  ëtak r nalp e  
 
 
03 . Ve dn jso a e mo led eve në ar it uk la rot  për ognaid s mikit  tehëb  em  nok d eli t :ën   

A) P izo ci no in e in et r suk p timidi  ma lamisk   
B) Ok zul i no  qe rdn or  
C) P izo ci no in jam ë më ëjam   
D) P izo ci no in e r ale c oi nit qëndror  

 
 
13 . P rë  kr nimiji  e li sëjn  ës  mb ly l sej  chamfer ën  kurorat e lp o at  m kilate e ëp r od ter  guri i amaid n tit : 

A) Ci dnil r oki - ok nik  
B) Gu ir  em  f dnu  ët  hs esh ët   
C) Gurë ot r odep   
D) G ru ë me am jë të ho ll ë  

 
 
23 . Tra isëhs a e ak up iç t m ate lik ën  uk r ro at metal-porcelan për latem et e za ok n mhs e e :eths   

)A  0.7 mm   
B) 0 5. - 6.0  mm  
C) 0.4 mm   

)D  0.2- 3.0  mm  
 
 
33 . Nëpër tejm  ku tj  ele men evet  rop c ale ni f ti on po a :nitetic   

)A  Ok is d he uk r ti   
B) Ok is d la u im nit  
C) Ok is d T nati iu tim   

)D  Ok is d tibmulP   
 
 
43 . Çfarë akhs k ot n um ngesa e bizotim ti  të ipsuk dit fu kn sio :lan   

)A  Një z no ë em  tra hs ë is  të ëgov l  
B) Një ha ëp sirë ët  mja tf uesh em  për mater nilai   
C) irR t ej n e rete tinoisn   

)D  irR t ej n e e sëkitets   
 )  

 
53 . Varësia e ni k il n timi  ët  rr sëgu  dnok ali re në lëv ejzi n p tor ruz evi  em  isëtral në e suk pide ev :  

)A  Ink il n mi  i gov ë ,l  isëtral a e psuk i ed ve e m da he  
B) nI ilk n mi  i eht k aus r, la isëtr a e uk ps edi ve e ma hd e  
C) nI ilk n mi  i eht k aus r, la isëtr a e uk ps edi ve e vogël  

)D  Ink il n mi  i eht k aus r, la isëtr a e uk ps ide ev  mes ta are 



 
63 . Sa ë hs të kë idn  i ni k il n mi ti  vizicni  pr :vizurto   

)A  22º  
B) 3 º0   
C) 3 º8   

)D  5 º0 - 07 º  
 
 
73 . Kër ek sat rëp  ëjn  çupak  ët  s ka ët  ën  up temin  met la - op cr e nal  së h :ët   

)A  Fo mr imi i disko e ev  ët  shumta  
B) iS gu ir im  i e ts etikës  
C) eV idn  uk  ba hs k teho  m ilate  em  op rcela in n du teh  të ëtek  n ëj  kë dn  90º  

)D  A isëtf a e tilatem  p rë  tsul rim  

 
 
 
 
 
 
 
83 . G ëj r isë a atasem re ev st ubi lo- il n elaug  e kur ro ës metal req ma ike ë :ëths   

)A  0.36 mm  
B) 0 17.  mm  
C) 0 7. 5 mm  

)D  0.83 mm   
 
 
93 . M ido fikimi i mëhd bëve të autmëd r hs u ëm  bëh :te   

)A  Vlerë imis  i of r isët së ës  mur ve e të mbet ru a  
B) F ni a imizil  i pr pe a timir   
C) rP ape r imi  i rts uktur së  de tn are ët  mbe ut r  

)D  Kunjat rap pa ulp ra e  
 
 
04 . Në nilic  lloj pun imi  ni d hoki et s tsi e im  I sp - me press:  

)A  Urat latem - op r ec lan  
B) On al y  
C) Urat kr tje  latem   

)D  Ur ta  e mer ly andit  
 
 
14 . Në edom nimil  em  d lly  ët  ok or sën  fu ll  tem a ,l  sa ja ën  ëp rmasat e dipsuk it il n laug  ët  pr me ol ra ti  ët  ërap  në  

kr misaha  em  ku ips din v se bit u ral  ët  pre alom r ti  ët  dytë lubidnam a :r   
)A  2. m0 m  

 
B) 2 6.  mm



C) 2 8.  mm  
 

)D  3.3 mm  
 
 
24 . Në ab zë të ku tj  lk a fis i hok et meks a ko zul a el  në imiledom n me dyll:  

A) Nga loka il z imi  i ok n evetkat  zulko ale që re ila z neho  nga psuk idet funk is no ale mbi tëbmëhd   
a atn go in stë në poz inoici n e relac tinoi  ëq dn ror  

 
)B  Nga kontakti i uk ps i eved  sev t lubi era  ibm  rk e ths at mar ig nale në pozici no in e in ukret spid timi   

m miska al  
 

C) Nga ajsodnev  e uk spid ti  il ngual në op z ici o nin  oizem - atsid l të ëpis afr qes lko uzale  
 

D) Nga ajsodnev  e uk spid ti  mez oi -vest alubi r ën  op zic inoi n e r ale ci no ti  qe dn ror  
 

)  
 
 
 
 
34 . iS  tehud  ët  jetë in et rme eid ri në ur ta  f eski :  

)A  Par lela  me ëhd mbët e t rej ë  
 

B) Sa ëm  i ëp r ruluk  për e ts e it kë  

C) Sa më i g rej ë  
 

)D  Sa më i uk rbu ra   
 

)  
 
44 . iliC  ësh ët  knuf sioni i an at s evegogolai :  

)A  M asegnu  e rdn evemihsy  ët  ap kt yh e emhs  e g gni i sëv   
 

B) Nd ki o ënj  ne ht ra jen e thsëp y ëm s  
 

C) Nd ki o ënj  në ht ra jen e he om r ësijga   
 

)D  Nd oki j ën  ën  hs t imi n e pesht ëmy s  
 
 
 
 
54 . liC a është et knika e eks op z timi  ët  lin sëj  ës  mbyllj se :  

)A  T akinke  e k ry eta tiz  instr atnemu r  
 

B) T akinke  e p er p ra i tim  të il njës së mby jll es c mah fer 



C) T akinke  e p er p ra i tim  të il njes së sejllybm  s taph ulla  
 

)D  T akinke  me ekinak   
 
 
 
 
64 . K otkeno ri oj  rig di  ak  p rë  që :mill   

)A  K no e tk ori oj  ir g di  është e hseutfajm me p rë  të parandaluar tr na sf ro im min e of rcave n ag  jp esa që  
n rag k teho  ën  pje nës  ëtejt r ët  urës kif se  

 
B) ëgurR  dr je t eseu  p rë  man id bu ël n  

 
C) P oicizo n ëm  retsop ior në dnev  ët  ëjn  izop c oi ni fizio ol gjik  

 
)D  Tërë of rcat që hs p rë nda neh  ën  gj ëhti  ra kit ul ca oi n ni   

 
)  

 
 
 
 
 
 
 
 
74 . Kur ro at metal areq mik ënak  ëjn  g ej r isë  atasem re ev s it bul ra e nil guale për uk or r ta  e olf rir :ti   

)A  0.71 mm  

B) 0 06.  mm  
 

C) 0 53.  mm  
 

)D  0. 03  mm  
 
 
 
84 . Në tejzivël  etal r ela  të p rë ës r ruti a as  ë ëths  d ve ia oic ni atasem r në rel ica on ni  dneq r :ro   

)A  0.2 mm   
 

B) 0 3.  mm  
 

C) 0 4.  mm  

)D  0.8 mm  
 

 )  
94 . P rë  uk r ro at ët r së isht eq r kima e p rë doret: 

)A  L jni a në formë phs atu ell  me dnëk  09 º 



B) L jni a në for ëm  utaphs lle  
 

C) S ph atu ll  em  ib z mito   
 

)D  L jni a teh t kih e  
 
 
05 . Në rr gu ë ik r ru gjikale ajtajgz  e uk ror së  ar :nir   

)A  3.0 mm  
 

B) 2 5.  mm  

C) 1 5.  mm  
 

)D  0.3 – m1 m  
 

 )  
15 . Sa ë ëths  re ud k imit  ko luz la  ëp r tedipsuk  jo f knu s elanoi  për uk or r ta  m ate l-porcelan:  

)A  0.5- 0.1  mm   
 

B) 1 0. - 5.1  mm  
 

C) 1 5. - 0.2  mm  
 

)D  2.0 mm  
 
 
 
 
 
 
25 . Në em ka in z nim  e of rmim ti  ët  uhz r sëm  ( ilk uk t ën  A )MT  aul n lor :  

)A  Ak is  gas i lat  i sejzivël  së am idn ub lës  
 

B) Ak is  oh ozir ntal i l vë ejzi s ës  ma dn sëlubi   
 

C) Ak is  v re tikal i ël v jzi es ës  m lubidna ës  
 

)D  P oicizo ni ëm  oiretsop r i ok n id l ti  ën  vend të një izop ci no i fiz loi go kij   
 
 
35 . rG apo  e Tom tisa  z tehotab  ën  ejp sën:  

)A  D tsi ale të alom r ti  ët  ap rë bidnam u al r  
 

B) Me laiz e ët  mo tiral  të dytë ma idn ub ral   

C) D tsi ale të pr alome r ti  ët  p ëra  m bidna ular  
 

)D  laizeM e ët  p er alom ir t ët  ëtyd  am dn bi ular 



 
45 . Çfarë ll oj izulko o in  z ab t teho  gja ët  m do le timi  me llyd  is pas r pa o tr it kuspid-f :ësso   

)A  Ok izul oni majë ëm  am ëj   
 

B) Ok zul ioni ëjn  dh më b me ëjn  d ëh mb  

C) Ok zul ioni ëjn  bmëhd  em  yd  ehd mbë a tn a og n si ët   
 

)D  Ok izul on i kr qy ë auz r  
 
 
55 . N ag  se uk shtë tehoz  ev dn o ajs  e ëjnil s ës  mbyllj :se   

)A  Të ehonuprëp n el h ët  n ag  tned i its   
 

B) Të r rpi hdo teho  agn  mate ilair  i sësam   
 

C) Nga ths r ajri  e r tse aur evemi  të më ap r mhs e  

)D  Nga ajtajgz  e uk rorës  
 
 
65 . esP  rëp  uk rorat tërësisht q re ekima  re tehozila  il n aj  e mb ly ljes s ph ta llu  dhe jo c ah mfer:  

)A  iS ug or n e ts te ki ën  
 

B) Mën aj non  ak r ei sin  
 

C) Paraqe nis  fuqi më ët  mad eh   

)D  L isëthe  m pina u il mi  
 
 
 
 
75 . Urat e ce autnem ra me rezinë k dnu ë nir dik eho n:  

)A  Dhë bm  hs ty ll ë jo të kariuar  
 

B) Si sh ani  para tnod ale  

C) Alergji jadn  flori ir t  
 

)D  faK mihs  i ht e ëll   
 
 
85 . E ts e it ka e kuror së  metal-qera ekim  influe cn ohet agn  orie mitn i i rr ëgu s ës  miresni it ën  dr mitje :  

)A  Me iz o-d atsi l  
 

B) eV its b olu -li ugn al  

C) E ni kli un ar në rd e mitj  il ngu la



)D  E ni k aunil r ën  dr mitje  vest alubi r  
 
 
95 . M egnu sa e pr ejga ve nimele ohet em  ëjn  ok n ci itet :laminim   

)A  22º  

B) 1 º2   
 

C) 6º  
 

)D  2. º5   
 
 
06 . rK ti eret e jtitagrëp se  ës  ulluqeve ën  mëhd bë sh mu ë të autmëd r:  

)A  Të mhs a gn et rep forimi i me rbm a ën s p re io elatnod   
 

B) Të ej në as  më ët  gjata em  millëq  ëq  ët  për rim ësoh te  rez cnetsi a  

C) N ku  d tehu  ët  er kud toh te  sa një mur ed n enit   
 

)D  N ku  d ehu t të jolak ë ën  pu ëpl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu zi at e tetorP i sëk  ap rci ,ela  vi it  IV  
1- 02  tak( ge oria e le th )ë   
12 -40 (ka oget ria me tas are)  
14 -60 (ka oget ria e thsëv ir )ë   

 
1. Sa iç fte hsjuksum  marrin p ësej  ën  mb ejlly n e ëjog s:  

)A  jN ë  
 

B) Dy  

C) rT e  
 

)D  aK rët   

 
2. Sa iç fte hsjuksum  marrin p ësej  ën  h pa jen e gojës:



)A  jN ë  
 

B) Dy  

C) rT e  
 

)D  aK rët   

 
3. Në nëlic  z no ë të ap la ut m du mur  n ku  ak  us bmukoz :ë   

)A  ëN  ra ff e pa al it en   
B) ëN  z nëno  ëp rr hte  ruk or eva  ët  mëhd bëve  
C) ëN  ënoz n e sëjnil  AH  

)D  ëN  v ji në  me id ane  
 
 
4. Sa ç etfi  g ëj dn hsar  avilas re ed rdh ni  thsëp ymën ën  ak vite nit  or :la   

)A  1 çift  
 

B) 2 çifte  
 

C) 3 çifte  

)D  5 ç tfi e  
 
 

- 
 
 
 
5. Çfarë force tnok r seutka e ak  m uksu li et m op ra :l   

A) 80 kg  

B) 50 gk   
 

C) 25 gk   

D) 10 kg  
 

 )  
6. Sa ë hs të forca k tno r eutka se ën  gk  e jg ithë sum ku evj  ëq  m lyb l ni  g :nëjo   

A) 150 kg  

B) 200 kg  
 

C) 390 kg  
 

D) 600 kg



 
7. Sa ë hs të forca e en ov sj hme ën  gk  ëq  për od r te  për përt jpy en e us miqh ev :e  

A) 20-30 kg  
 

B) 30-50 kg  

C) 50-80 kg  
 

D) 1 00 - 031  gk   
 
 
8. Sa ë ëths  rezi ejl nca on rmale e sëzokum  ës  palëvi emhsz  prot ekite : 

A) 0.1-0 2.  mm   
 

B) 0.2-0 3.  mm   
 

C) 0.4-0 9.  mm   
 

D) 0 1. 1-0.15 mm  
 
 
9. Sa ë ëths  rezi ejl nca m ka s lami e e zokum ës ës  palë iv sz hme sapis  auto tir  Sc dimh i:  

A) 2 5.  mm   
 

B) 3 5.  mm   
 

C) 4 mm   

D) 4 8.  mm   
 
 
 
 
 
01 . Deri në çf ra ë n ilevi  ët  uk r ro ës së tibmëhd  natyror hs kon abrazio :in   

)A  Pulpa  
 

B) Z lam ti  

C) eD tn i an   
 

)D  eD itn na s ke dno are  
 

 )  
11 . Sa mu ks uj am r nir  ejp së ëp r for nimim  e një ugnit l :il   

)A  5 um skuj  
 

B) 70 mu ks uj



C) 20 mu ks uj 
 

)D  50 mu ks uj 
 
 
21 . Në çfarë ll oj mbylljeje ëhd mbore kemi z odnevh sje p ra a ët  dh ëbmë ve bal ol rë ët  yd  nofu :evall   

)A  E angu t  
 

B) O tangotr   
 

C) Bip gor n ita k  

)D  E sip t ango t ki   
 
 
31 . Në çfarë joll  mb ly l ej je, dhë tëbm  ollab rë kun  at kojnë ëdn r tejm  tyr :e   

)A  bM yllje e lleht ë  

B) rP o ng a ekit   
 

C) rP og ne eki   

)D  E upah r  
 
 
41 . Në çfarë joll  mby jll eje hd ë obm r ,e  on f allu  e is p mrë e thsë ë e lad ë ap ra dhe kun  ta jok në em  mëhd b të   
ab l ol rë të n fo u ëll s ës  p so h :emt   

)A  rP oge in   

B) E ip s angot ti  
 

C) Bip gor n ta i  
 

)D  rP og an ti  
 
 
 
 
51 . Sa ë hs të isas a e pë sëmyths  ëq  p hdor o ënj  dnëjg r ta  ën  42  or :ë   

)A  3 00  lm   
 

B) 05 0- 51 00 lm   
 

C) 2 000 -30 00  lm   
 

)D  4 000  lm   
 
 
61 . Sa ë hs të HP  on r lam  i ëp sht sëmy : 



)A  4.5-6  
 

B) 5 2. -5.8  

C) 6 8. -7.2  
 

)D  7.7- 01   
 
 
71 . Sa ë hs të Ph acid i sëp htymë :s   

)A  3.2-4  

B) 4.5-5  
 

C) 5.5  
 

)D  6.3  
 
 
81 . Sa ë hs të këndi i eB netit (mesatarja :)  

)A  10 º  
 

B) 15 º  
 

C) 17 º  

)D  22 º  
 
 
91 . Sa ë hs të kë idn  G do ik (m atase rja):  

)A  80 º  

B) 95 º  
 

C) 110 º  

)D  1 02  º  
 
 

- 
 
 
 
 
 
02 . Në sa f ro am  jg e tedn  Tor isu  lap a it na :l   

A) Dy f ro ma  
 

)B  K rëta  forma



)C  Pe ës  of r am   
 

D) S th atë forma  
 
 
12 . Në nëlic  lk a ës  të Ken en d ti  ke im  defe tk  të jn eanshëm latsid  pa uk fiz mi :  

A) K al sa e rap ë  
 

)B  K al sa e ëtyd   
 

)C  K al sa e tr te ë  

D) K al sa e tak ë tr   
 
 
22 . Në nëlic  alk së ët  K ne n de ti  imek  ed f tke  :rollab   

A) K al sa e rap ë  

)B  K al sa e ëtyd   
 

)C  K al sa e tr te ë  
 

D) K al sa e tak ë tr   
 
 
32 . Në nëlic  khs a ll ë l vë iz ëmhs r ei  mëhd bi an tyror ka e ehd  ejzivël  ve tr ikal :e   

A) K al sa e rap ë  

)B  K al sa e ëtyd   
 

)C  K al sa e tr te ë  

D) K al sa e tak ë tr   
 
 
42 . N ag  sa pje ës  përbëhet pr to e az  parcia el  me llp a :ëk   

A) 2 jp esë  

)B  3 pj ëse   
 

)C  4 pj ëse   
 

D) 6 jp esë  
 
 
 
52 . Sa ë hs të un irm  i timetsis  r nete t vi  primar të rp otezës parcia el : 

)A  2 



B) 3  
 

C) 5  
 

)D  6  
 
 
62 . K su h nëb  p ej së në is nimets  r ete nt vi  se adnok r të p or zet ës:  

)A  P ll a ak  e pr zeto ës  
 

B) K or hs e aj   

C) Ata emhs nti  
 

)D  Ko tanor  te sel k ipo ke  
 

 )  
72 . Në nëlic  anë të ruk ro ës së tibmëhd  vendoset kr uha  rete itn v i kr ësehso :  

)A  eV s it ub l ra e  
 

B) P ala tinale  
 

C) Me laiz e  
 

)D  iD elats   
 

 )  
82 . Në nëlic  lk a ës  të Kenn de ti  ëp r rod et k or hs e aj  hX ekson:  

)A  ëN  klasën e pa ër   
 

B) ëN  kla ës n e yd ët   

C) ëN  lk asën e rt etë  
 

)D  ëN  klas në  e ka ët rt  
 
 
92 . Në nëlic  lk a ës  të Kenn de ti  kun  është ajoven  ët  rëp doren shabl no e ëp r përg ta jti en e rp ote sëz  ap rci :ela   

)A  ëN  klasën e pa ër   
 

B) ëN  kla ës n e yd ët   
 

C) ëN  lk asën e rt etë  
 

)D  ëN  klas në  e ka ët rt  
 
 
03 . Sa mm me ët  atral  es  mëhd bët natyrore ehëb n ci dnil r ta  ak f uhs es ën  p or tezat parcia :el   

)A  1.5-2 mm 



B) 3-4 mm  
 

C) 6-7 mm  
 

)D  8-10 mm  
 

 )  
13 . Në çfarë joll  mu imilf  rëp  pr zeto e p ra elaic  me pl al kë m lub ho en vetëm ele tetnem  e fik is m ti  (krosh :)ëte   

)A  ëN  mu nimilf  direkt  
 

B) ëN  mu nimilf  ni dir tke   

C) ëN  mu imilf n e ibmok n rau   
 

)D  Të jg itha të ëv rteta  
 
 
23 . Në çfarë joll  mu imilf  rëp  pr zeto e p ra elaic  me pl al kë kun  m ub ehol n as mëhd bët icifitra alë sa  ele tetnem  e  

fik imis t:  
)A  ëN  mu nimilf  direkt  

 
B) ëN  mu nimilf  ni dir tke   

 
C) ëN  mu imilf n e ibmok n rau   

 
)D  Të jg itha të ëv rteta  

 
 
33 . Sa ro ë hud et për ët  realiz au r milop e ir z nimi  e p al s amt sës me met do ën e iz e sejr  (pro et za ap rciale me  

p :)ëkall   
)A  1 orë  

 
B) 1.5 orë  

C) 2.5 orë  
 

)D  3 orë  
 
 
43 . apiR r imi  me od rë të il rë në çfarë ll oj imitmëd  ët  prote sëz  r zilae ohe :t   

)A  ëN  t yh re je të pllakës së protez së   
 

B) ëN  t yh re je të n ëj  hd ëmbi  
 

C) ëN  z ëvë dn ë nimis  e jn ë k or hs eje  
 

)D  ëN  z ëvë dn ë nimis  e jn ë hd ë ibm  të eh uq r  
 

)



 
53 . Ku re ila z teho  apir rimi i dn ir tke  i rp o et zë :s   

)A  ëN  ëkinilk   
 

B) ëN  l ba or ta or  

C) ëN  og jën e ap cient ti   
 

)D  Të jg itha të ëv rteta  
 
 
63 . Në çfarë joll  pr zeto e ap r laic ,e  bë ëmj  re kud tim ët  pl sëkal  ës  p etor z :së   

)A  ëN  rp otezë ap r elaic  me llp a ëk   
 

B) ëN  rp ot ze ë rap ciale të sk autele r  
 

C) ëN  p zetor ë parc elai  ime etaid   
 

)D  Të jg itha të ëv rteta  
 
 
73 . G ëtaj  për itag t sej  ës  prote sëz  parc ai le të eleks t au r, a dnum  të ëbm s eth te im  ibm  mëhd bë em  zivël hs m rë i ët   

shka ll ës së ëtak tr :  
)A  M dnu  ët  m sëb h etet mi  

 
B) N ku  m dnu  ët  mbë eths temi  

 
C) N rd ëmjohsy  l ol jin e elem evetne  ët  fik is m ti   

)D  M dnu  të bm ë imeteths  pas ejm k timi  ap r oda n lat  ët  ketyre ëhd mbëve  
 
 
83 . A tehojel  ët  odnev sen pr zeto a ap rcia el  me kroshe ën  som ha ët  jer a që nuk i ka përf nu duar da ajl  e plo ët  e  

ëbmëhd ve:  
)A  aK  ind ki aci no   

B) eV misodn  tnemhsata e  
 

C) N ku  ak  ni dik ca ion  
 

)D  eV misodn  kro ehs  Adams  
 
 
 
 
 
 
93 . Çfarë rt a isëhs e ehud t ët  ketë pl akal  pal nita ale (p or et az  e leks etua )r :  

)A  0.4-0.5 mm  



B) 0 36. - .0 70 mm  
 

C) 0 57. - .0 80 mm  
 

)D  0. 08 - 09.0  mm  
 
 
04 . Sa ë hs të ëjg r isë a e brez eva  pala nit alë në protez ta  e ks el te au ra:  

)A  3 – 5 mm   
 

B) 6 – 9 mm  

C) 10 – 12 mm  
 

)D  12- 41  mm  
 
 
14 . Sa tehud  të je ët  ah pesira e emhsjoven  për vendosjen e ab r ti  nil gu la  ( rf enu mul  eugnil - am r og  g gni ivar )e :  

)A  4 mm   
 

B) 5 mm   
 

C) 6 mm   
 

)D  7 mm   
 
 
24 . Sa ë hs të akhs r ik mi funks noi al i ba tir  il n laug  kur pr to e az  ak  thsëbm te ej  ed nt ra e:  

)A  0.2 mm   
 

B) 0 3.  mm  

C) 0 5.  mm  
 

)D  0.7 mm  
 

)  
34 . Çfarë rt a isëhs e ehud t ët  ketë rk a uh  mbë sëteths  i k or shë es  në illif m hd e në fund të it j:  

)A  1.5 – 2 mm  
 

B) 2 5.  – 3 mm  
 

C) 3 5.  – 4 mm  
 

)D  4.5- 6 mm   
 

)



44 . T ipi  -G- i kr hso e ës  në fç arë joll  d efe itk  s api s Ke nn e tid  drëp ore :t   
)A  lK sa a e p ra ë  

 
B) Kla as  e tert ë  

C) K al as  e kat rë t  
 

)D  Komb mini  alk sës së rt etë hd e të ëtak rt  
 

)  
54 . T ipi  -E- i rk o sehs ë në fç arë ll oj defe itk  s pi as K enne d ti  odrëp ret: 

)A  lK sa a e p ra ë  
 

B) Kla as  e tert ë  
 

C) K al as  e kat rë t  
 

)D  Komb mini  alk sës së rt etë hd e të ëtak rt  
 
 
64 . rK ajehso  it pi -T- vendo tes  m ib  e uk a nirot  a op  po hs të e otauk r ti  të ëhd mb :ti   

A) eV tesodn  ën  ëpis fr aq ne  okluzale  
 

B) eV esodn t ibm  otauke rin e mëhd b ti   
 

C) eV esodn t sop htë e otauk rit ët  dhë tibm   

)D  eV tesodn  ën  anën d latsi  ët  mëhd b ti   
 
 
74 . rK ajehso  ipit  -V- në sa uk or ra dh më bë hs  ev ndose :t   

)A  eV tesodn  ën  një dhë bm   

B) eV tesodn  në dy dh ëbmë   
 

C) neV dos te  në t er  d ëh bm ë  
 

)D  Ë ëths  kr hso e e av z audh r  
 
 
84 . Në tëlic  bmëhd ë vendo nes  r nete s oi net i eridn kte në ed fe tk et e alk sit ët  p ra ë të Ke idenn t:  

)A  ëN  is p rë fa eq  pa al t elani  opa  il n elaug  ët  dh më bëve ab llorë  
 

B) ëN  is p rë fa eq  ve ts i alub re të hd ë evëbm  ba oll rë  
 

C) ëN  is p rë fa teq  përt py ë es  të hd ë evëbm   

)D  ëN  rëpis f qa et pa r ko s mi ale



)  
 
 
 
 
94 . Në tëlic  bmëhd ë vendo nes  r nete s oi net i eridn kte në ed fe tk et e alk sit ët  dytë të eK idenn t:  

)A  T ke  alom r të  e sëna  jt etër ët  efed k tit   
 

B) ëN  is p rë fa teq  okluz ela  të alom r evë  ët  anës jt etër ët  defe itk t  
 

C) ëN  nibmëhd  ën  ët  tjëjn in d mitjer  me ed fe itk n  
 

)D  Të jg itha të ëv rteta  
 
 
05 . liC i nga in emurts nt ta  e paralelom irte t ëp r od r te  për crëp akt imi n e e uk ta orit të ëp r ab khs ët p or itet k:  

)A  S rfuh a cil dni ir ek   
 

B) S ap tu al   

C) nI str emu n tat  eN y  
 

)D  Bosh it  i parale temol r ti   
 

 )  
15 . liC ët gn a i rtsn ume tn at e rap alelo em irt t ëp r od ren p rë  rëp c imitka n e z no ës r ete nt evi  të mëhd b ti  m sëb h :sëtet   

)A  S tap u al  e parale ol m te rit  

B) S rfuh a ic dnil r eki   
 

C) nI str emu n tat  eN y  

)D  Bosh it  i parale temol r ti   
 
 
25 . Në çfarë t me perature h tehdi  lehx atina ën  lfum ën p rë  bud l nimi  e m do e til : 

)A  ëN  te pm er ruta ën 09 º  

B) ëN  te pm er ruta ën 27 º  
 

C) ëN  te pm er ruta ën 45 º  

)D  ëN  temp re ruta ën 24 º  
 
 
 
 
 
35 . M iledo  i re ev s emit nt ti  i ëp fr tuar n ag  ud b imil  me lis i ,nok  ën  fç arë temp re at ru e tehaht : 



)A  15 º0   
 

B) 01 º0   

C) 7 º0   
 

)D  50º  
 
 
45 . M iledo  i revest emi n it t i rëp f ut ra  agn  bud l imi  em  ,nitalehx  ën  fç arë tem ep r uta re tehaht :  

)A  70 º0   

B) 350 º  
 

C) 52 º0   
 

)D  17 º0   
 
 
55 . Në tetnemhsata  int ar ed n rat ,e  uk  së h ët  e dnev o rus  m rta ica e a sat hme :titn   

)A  ëN  is p rë fa neq  okluz ela   
 

B) ëN  is p rë fa neq  pala it nale të hd ë tibm   
 

C) ëN  is p rë fa neq  li ugn ale ët  mëhd bit  

)D  ëN  is p rë fa neq  ve ts i alub re  
 

 )  
65 . Në nëlic  lk a ës  të eK n en d ti  dnum  ët  pa l tehoki  ta sa hme itn  re jliz e :tn   

)A  lK sa a e p ra ë  

B) Kla as  e tert ë  
 

C) K al as  e kat rë t  
 

)D  Komb mini  alk sës së rt etë hd e të tak ë tr   
 

)  
75 . A at hs em itn  e rtk adent ra  ën  formë enihs  inim mal si ht sa ëhd mbë hud te  të kapë:  

)A  jN ë  

B) Dy  
 

C) rT e  

)D  P se ë



 
 
 
85 . iS  sigur eho t r nete sioni i p or et zës ën pë jmr et ok r ano ve tele oks p :eki   

)A  ëN ëp rmjet c mi e timitn  të ruk orave  
 

B) ëN ëp r tejm  is ug imir t të ëpis fr eqa ve pa r ko s mi ale parale el  ët  uk r ro a ev  ët  para  

C) ëN ëp r tejm  sald timi  të dy uk ro ar ev   
 

)D  Të jg itha të ëv rteta  
 
 
95 . liC a agn  uk ror ta  let esko ekip  ll tsu r :teho   

)A  S ëpi rfa jq a e br dne hs me e uk ror eva  ët  dyta  
B) S ëpi rfa jq a a e br dne s emh  e uk or rave të para  
C) S ëpi rfa jq a e ja emths  metalike e uk r ro a ev  ët  dyta  

)D  S ëpi rfa jq a e ja emths  e kuro ar ve të para  
 
06 . Kur ci em otn hen ruk o tar  e para tele oks p eki :  

)A  Kur rëp f nodnu  rp o et za me ruk o ar  të dy at   

B) Para përga ejtit s ës  uk r ro a ev  ët  dyta  
 

C) Gjatë ëp r sejtitag  ës  k ru orave ët  dyta  

)D  Kur rp ovo hen në go ëj  ruk o tar  e dyta  
 

)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu zi at e ëkitetorP s totale, vi it  I II   
1- 02  tak( ge oria e le th )ë   
12 -43 (ka oget ria me tas are)  
44 -63 (ka oget ria e thsëv ir )ë   

 
1. D tehu  ët  teholozi  ap ra d re dh sej  n ëj  masë e m ra rë me:  

A) iS il nok  të ëlloh   
 

B) Alg ni ta



C) Re ip në  
 

D) A içll   
 
 
2. Në p tor e ëz n b oi f nu ksi no a ,el  p rë  ve odn s nej  e cen lart ëve al rt baz ho emi ën  poz ninoici  :e   

A) P pa i sël  inc elavizi   
 

)B  rF ne u ul m la ib  infer oi r  
 

C) rF une l mu  la ib  su ep r roi   

D) lP evaki  elakub   
 

 )  
3. Në pr to e ëz n foib nu ksi no a ,el  rëp  v odne sjen e kaninë ev  al rt zab ho e im  ën  icizop o in n :e   

A) rF une l mu  la ib  epus r roi   

)B  Ru ag ve alap tinale ka in ne  
 

C) P pa i sël  inc elavizi   
 

D) lP evaki  bukale  
 
 
4. iC li gn a t bu erkulat e mo al r ti  të p ra ë al rt ë ëths  më afër lp a tin  oh r zi no lat : 

A) Me oiz  - ev sti ub ral   

)B  Mezio- lap a lanit   
 

C) D si to-ve lubits ar  
 

D) Di ts o-p la a it an l  
 
 
 
 
 
5. Z no a më e rë dn ë hsis me rëp  ëq ndr seu hmë nir ë e p or et ëz s së ëpis r em  ë hs t :ë   

A) T ebu r ta  m ska ilare  
 

)B  Torusi pa al t lani   
 

C) Zona op s oiret re e leiq lz së  së fo ëtr  [ il nja ah]  
 

D) uS ukl si etp ri og m ka s rali   
 
 
6. Kur ab  e mok pe misn it as g lati  fo mr ho et në in vel t :ë



A) naK inë ev   
 

)B  L lareta ëve  

C) rP alome r ti  të pa ër   
 

D) oM al rit të parë  
 
 
7. Që dn seur ëmh r ai  e p or tezës t to ale gja ët  lë iv zje ev  aretal le is ug r teho  agn  rresh it mi i mëhd bë ev  apis s:  

A) Ku sëbr  ës  ok mpe timisn  as g lati  S( pee)  

)B  Ku sëbr  ës  epmok n is mit tr vsna ersal (W lli )nos   
 

C) rR a hsf it oh r zi o latn   
 

D) Ho zir o tn ales ës  rF kna f tru it  
 
 
8. Që dn ëmhseur r ai  e p or tezës t to ale gja ët  ejzivël ve propu isl ve të bidnam ulës s rugi ho et gn a rre iths mi i  

ëbmëhd ve :sapis   
A) Ku sëbr  ës  ok mpe timisn  as g lati  S( pee)  

 
)B  Ku sëbr  ës  epmok n is mit tr vsna ersal (W lli )nos   

 
C) rR a hsf it oh r zi o latn   

D) P al n ti  Camper  
 

)  
 
 
 
 
9. Në ni lev  ët  jnil ës AH , uk f iri  i sëgul  dni i udiv a el  ehd  ë p etor zës ës  p rë fundu ra  hud et të jetë:  

A) 1-2 mm  më i rëtrukhs  se uk f iri  i li sëjn  AH i hs ë aun r ën  niledom  e ma sës  an ekimota   

B) 1- m2 m më i g taj ë es  uk firi i m sa ës anatom eki   
 

C) Sa uk f iri  i hs në rau  në mo ed l  
 

D) A jns ë e ëv rtetë  
 
 
01 . Në pr to e ëz n elatot  për od er t mu :imilf   

A) Direkt  
 

)B  nI dir ke t



C) I ok mbi aun r  
 

D) iS sap  sëd hirës  
 
 
11 . To ur si ma idn b ralu  ndodhe :t   

A) ëN  jp esën ve bits u al re të am idn b sëlu  në nivel të ak n ëni ve  
 

)B  ëN  jp esën ve bits u al re të am dn ibu sël  në nivel të m lo ëra ve  
 

C) ëN  jp esën elaugnil  të am dn lubi ës ën  levin  ët  premo ëral ve  

D) ëN  jp esën elaugnil  të am dn ëlubi s në in vel të m lo ar evë   
 
 
21 . lP ani i ok oizul n ti  ën  p nësej  tsid ale ë ëths  paral le  me:  

A) V ëji n bi up p rali e  

)B  Ho zir ontalen e arF kn furt ti   
 

C) P al n ni  C epma r  
 

D) M ise n e pr co e tis  evla o al r  
 
 
31 . Kuf iri  i rp o et z së  to elat  ehirths t ën  :  

A) M zoku ën skif e  

)B  M zoku ën a itk ve të l vë iz mhs e  
 

C) M zoku ën isap ve të l vë zi hs me (ne rtu ale)  

D) iS sap  r tsa it  
 
 
 
41 . Rr agu  jo izif o gol j eki  e rt na ms e timit  të fo cr ës përt esëpy  khs a tk on:  

A) naK d di zo ë ub ak le  

)B  Atrofi të m mhsjetë e të pr co e tis  a evl o al r  
 

C) P bor le em  of netike  
 

D) keD u ib tuse në mukozë të lë iv zsh em   
 
 
51 . T bu er uk mul  vla eolar a op  rt i unog im  r te r lomo ar n dod h te  në : 

A) M se  të iq e ll zës ës  for ët  



)B  Pje nës  il ng elau  të mandibu ël s në in vel ët  pr me alo r vë e  
 

C) Fund ët  sezlleiq  ës  of r ët   
 

D) P sej në  di ,elats  në f dnu  të pr eco s ti  la aloev r mandibu al r  
 
 
61 . Në pr go na it  hd më tëb  dis lat ë re nehodnamok  të z ehdijg n të:  

A) piT it N  
 

)B  Ti ip t K  

C) T tipi  T  
 

D) Dhëm ëb  aoj natomike  
 
 
71 . Në nilic  nga of rmac noi te  e m emthsopë  bë teh  lehtë imis  ortop de ki  eso  ik r ru g ij ka ,l  në rastet uk r ia  është  
hs mu e i zhvi ll uar?  

A) Torus alap t lani   
 

)B  T ebu r uk l mu  a aloevl r ma dn bi u al e  
 

C) lP taki  elakub   
 

D) L ahzol  ev stibul ra e otanicub re  
 

 )  
81 . Z no a më e rë ëdn s emhsi  rëp  ëq ndrue mhs ë ir në e pro et zës ës  sop h emt  ësh :ët   

A) L ahzol  er rt omy ol h oy edi   
 

)B  Z ano  us b il n laug e ante oir re  

C) Zona e t bu erk lu um alveolar ma idn bular  
 

D) Z ano  e kris sët  my yhol o edi   
 
 
 
91 . imizabiR  i rp ote az ve to elat  bë teh  ruk :  

A) rP to e az  ivël z ehd  ok zul i no i eq dn ror kun  ë ëths  i err tllug   
 

)B  orP zet a ël viz hd e ka okluzion on r lam   
 

C) rP to e az  ël viz hd e ak  okluzion ët  ëtral   
 

D) rP to e az  ël viz hd e ka okluzion ët  ëlu t



02 . Në sejp ën tsid a el  ,elaugnil  p all ka e p etor z së  së po hs me edom ehol t:  
A) K kno a ev   

 
)B  K vno e esk   

C) E sehs h ët   
 

D) E rt a ëhs   
 

 )  
12 . Rre hs imit  i kry ëq zu ra  i ëbmëhd ve tsid a ël  bëhet uk r:  

A) Bos ith  i tn re aloevla r formon një kë dn  09  gradë em  nalp in e ok tinoizul   

)B  Bo iths  i tn re aloevla r formon një kë dn  08  gradë em  nalp in e ok tinoizul   
 

C) Bos ith  i tn re aloevla r formon një kë dn  08 -90 rg a ëd  em  lp a in n e lko uzi no ti   
 

D) Bos ith  i tn re aloevla r formon një kë dn  nen  70 rg adë me lp a in n e lko uzion ti   
 
 
22 . Në rre imiths n e ëhd m evëb  a itr fic ëlai  ën  progeni ehd  rr mithse  ët  kr ëqy zu ,ra  uk r ab  W nosli  thsë :ë  

A) No mr ale  
 

)B  E ehs s ëth   
 

C) Më e the rausk  (e perkulur)  

D) E mrëp b usy r  
 
 
32 . Linja ant oire re e v mirbi it S[ li ver am n] tehiv  ën  ud kje uk r ap c itnei : 

A) Shfr ny  hu dn ët me vri am  të mby ull ra  

)B  hS piq t no  sab kh të llëgni oren S  
 

C) aH p go ëj n në m iska um m  
 

D) Shq pi t no  AH të le th ë e të z jg atur  
 

)  
 
42 . Linja op s et r roi e e vibrimit S[ li ve mr an] tehiv  ën  ejkud  uk r eicap nt :i   

A) Shfr ny  hu dn ët me vri am  të mby ull ra  
 

)B  hS piq t no  sab kh të llëgni oren S  
 

C) aH p go ëj n në m umiska m  

D) Shq pi t no  AH të le th ë e të z jg atur



 
52 . P rë  marrjen e ësam s fun isk o elan  në rp o et z ta  totale ilic  ë ëths  mat re ia il  më i p rë ëhstaths m:  

A) P tsa at e ko s di  iz nk e egu n lo it  
 

)B  iS il k ino  i tr sa hë [ up tty]  

C) Al ig an ti  
 

D) Re aniz  vet pë emilo ri uz ese  
 

 )  
62 . P rë  të auths r jn ë rk oshe ën  ëjn  pr to e ëz [ em  ripa mir  ni d ri e tk ] tehud  të:  

A) M re er t m ësa  ap  p or tezë ën  og jë  
 

)B  Merret ma ës  me rp ot ze ë në og jë  
 

C) Bë teh  sh aset  në gojë me re ëniz  tev ë op l mi re izue es   

D) Merret ma ës  në ok ul zi no  dneq ror  
 
 
72 . Dhë tëbm  ar it fici ela  ëp r rp o et za tot a el  f ba r ki ohen em  but er :luk a  

A) Sa ëhd mbët natyr ëla  ëq  z osednëvë j ën   
 

)B  Më ët  al r at  se dh më bët natyr ëla  që zë sednëv ojnë  
 

C) Më ët  ul at  es  mëhd bët an tyr ëla   

D) Pa t ebu r aluk  (të sehs h ët )  
 
 
82  . Ve dn jso a e m sna hetave të dy ll it në m sa ën funksionale ak  is  ëq l mil   

A) Të mos lejo ëj  d fe orm nimi  e ësam s  

)B  Të riprodh ëjo  në mo led  g isëtaj në ehd  tr sa hës ëni  e uk if r ti  të am sës f knu sionale  
 

C) Të som  l je ëjo  ejrr dhjen e lla ç ësi  ëtajg  der hd sej  së ma sës   

D) Të le ëth s jo ë pr co e rud ën e dred hjes së m do elit  
 
 
 
92 . etorP za me pl al kë të re ud ktu ra  kun  m dnu  ët  për od r te  ën  ap cie tn ë me:  

A) aK idn od zë elakub   
 

)B  Qie zll ë të lleht ë  
 

C) Atrofi të theksuar të rp oc se it alve lo ra



D) E ozg st azo  ët  tmuhs a  
 
 
03 . Në pr to e ëz n elatot  me lko uzion on mr al dh më bët fr tno a ël  pis ër:  

A) M jolub në rr eth 3- 5,3  mm tëlatnorf  sop htë hd e kanë k atno kt em  to  

)B  M jolub në rr eth 3- 5,3  mm tëlatnorf  sop htë hd e nuk ënak  nok at kt me to  
 

C) M jolub në rr eth 1 mm fr no lat ët op s ëth  dhe ak në kont ka t me to  
 

D) M jolub në rr eth 5,0 -1 mm tëlatnorf  sop htë hd e nuk ënak  nok at kt me to  
 
 
13 . Në ëjn  rip ra mi  dir tke  p rë  të auths r jn ë pjesë të t yh er ët  p ll a sëk  ës  pro et ëz s du :teh   

A) Të tehëb  hs te as  ën  ëjog  em  rezinë ve ilopët rem izue es   
 

)B  Të me rr te  m sa a me prote ëz  në og jë  

C) Të merret m sa a pa prote ëz   
 

D) Të merret m sa a në lko uz noi  ëq n rd ro   
 

 )  
23 . P rë  r abi zimin ridni ekt të pr to ezës elatot  em rret:  

A) M ësa  ekimotana  em  gul ë eires   
 

)B  aM së e mi ët  

C) M sa ë em  pr to ez ,ë  e presu ra  me ërod   
 

D) M ësa  f knu is no a el  me pr zeto ë në lko uzi no  që dn or r  
 
 
33 . L ëthe s imi  i rp ot ze së  bë eh t në:  

A) T ebu r uk l mu  a aloevl r ma idn ub ral  ët  zh lliv u ra   
 

)B  Lin nëj  HA   

C) Torus am n bid u ral  të z aullivh r  
 

D) L emagi n it n etp rigom na d alubi r  
 
 
 
43 . G ëtaj  s qh pi t timi  të ab sh itëk n olleg er ev  F dhe V, ce rtn alët lart ud he :t   

A) Të pr nike  ëthel  zub ën e p so h emt  në ifuk r ni  mes p ësej s ës  la rug  dhe as ja  ët  ëtaht  të ëzokum s ës  buzës  
 

)B  Të mos e prek ni  zub ën e op shtme ekud  ëq dn ruar 0 mm5,  ral g s ja



C) Të mos e prek ni  zub ën e op shtme ekud  ëq dn ruar 1 mm5.  ral g saj  
 

D) Të pr nike  ëzub n e poshtme kud e u rutyhz  rreth 1 mm ën  ët   
 

 )  
53 . Kur ab  e mok pe timisn  tran revs sal for tehom  ën  levin  :ët   

A) naK inë ev   
 

)B  Ce rtn alë ev   
 

C) rP alome rëve  

D) oM ral ë ev   
 
 
63 . Kër jtic a e dhë ëbm ve g ëtaj  të f lo u tir  ën  ëjn  ap cie tn  em  pr to e ëz  totale rt e og n ëp r jn ë p etor zë em  okluzi no :  

A) Të ulët  

)B  Të kr zëqy uar  
 

C) Të al r ët   
 

D) orP tang ik  
 
 
73 . Kuf iri  i p or zet ës elatot  ët  rëp f audnu r ud het ët  jetë:  

A) I oh l ël  ehd  i m rp e th ë  

)B  I oh llë hd e i rr llubmu a usok r  
 

C) ëN  rt a sëhs inë e zub ë ev  të ma sës  ekimotana   

D) ëN  rt a sëhs inë e zub ë ev  të ma sës  f knu is o lan e  
 
 
83 . Prot ze a hxa uste p rë doret k ru :  

A) Atrofia e proces ti  evla olar ë hs ët  e madhe  

)B  Qie zll a ë hs të sh mu ë e ec kët  
 

C) rP seco i alve lo ra  rf on lat  në fon u nëll  e pis rë em  është ëmuhs  i zhv ulli ra   
 

D) Kur zub a e ëpis r em  është ëmuhs  e ëtajg   
 
 
 
93 . imizabiR  i rp ote az ve to elat  bë teh  ruk :  

A) rP to e az  vël iz ehd  ok zul i no i ëq dn ror kun  është i r er ug ll t



)B  orP zet a ël viz hd e ka okluzion on r lam   
 

C) rP to e az  ël viz hd e ak  okluzion ët  ëtral   
 

D) rP to e az  ël viz hd e ak  okluzion tëlu   
 
 
04 . Në rr hse t imi n e mëhd bë ev  ën  pr itango  uk abr t S eep  hd e W nosli  ja ën : 

A) Më ët  ëp kr ul ru a  
 

)B  Të sheshta  

C) No mr ale  
 

D) nI rev se ët(  ëp r usybm ra)  
 

 )  
14 . Gra iv mi i eledom ve bë teh  ëp r:  

A) L imisëthe n e pr to ez së  ën  of r am ci no et na ato kim e të zhvi raull a  
 

)B  Për ët  rr uti r dnëq r eu s ënirëmh  e p tor ezës në fon ulla me rp ocese alve lo are ët   
 

C) a rt of rauzi a  
 

D) Për të ve ti u ra  fun od s ej n e rp ot ze së   

E) Për të e aunimel r ap ar t ka i em t  
 
 
24 . Pa ats  e re ip nës së h :ët   

A) oiT ok l  

)B  S li i nok   
 

C) A ag r-ag ra   
 

D) Ok dis  iz kn  e gu ne ol  
 
 
34 . Në pr to e taz  e lë iv z emhs  në fë ëjim  për od ren:  

A) K or hs e ëm  të lloh a se za ok n si ht [0,7mm]  
 

)B  K or hs e të za nok mhs e  
 

C) K or hs e ëm  të rt a ahs  [1mm]  

D) N ku  për od ren kr so he 



44 . Ke dn i i jp re rë ësis  ni c elavizi  of r tehom  ëtajg  ël v evejzi  të lubidnam ë :s   
A) Ana hs  ehd  posh ët   

 
)B  Anash d eh  la tr   

C) Para dhe op sh ët   
 

D) rP apa  ehd  op shtë  
 
 
45. Mos p imiser  i uhud r i m sëlfu  jg atë po mil re izim ti  ëb n që pr zeto a e ardh emhs  të jetë: 

A) Me uk f ji  më ët  ukhs r ët r  

)B  Më e rt ashë  
 

C) oP roze  
 

D) eM  kufij më të jg ta ë  
 
 
64 . L ëthe s imi  ort po edik i for enoicam ve ët  c autka ra ekimotana  bëh te  m :e  

A) eR iz ën  elastike  
 

)B  yD ll ë  
 

C) S cnet   

D) Re ëniz  të of r ët  ëtev polim uzire ese  
 

 )  
74 . Mos p imiser  i uhud r i m sëlfu  jg atë po mil re izim ti  ëb n që pr zeto a e ardh emhs  të ëtej : 

A) Me uk f ji  më ët  ukhs r ët r  

)B  Më e rt ashë  
 

C) Me al r isët  ak fsh imi  ëm  të ma hd e  
 

D) eM  kufij më të jg ta ë  
 
 
84 . A ll ç ai  r amoke odn h te  p rë  ma rr jen e masës rëp  prote taz  tot a el  ën  on f llu a:  

A) S ëmuh  ët  a ort f zi uara  
 

)B  Me zokum ë me rez eili ncë ët  hs raut   
 

C) Me egz otso za ët  shu tm a  

D) Me zokum ë ët  h ëllo  em  r cneilize ë ëmuhs  të lu të



 
 
94 . caM er tenoica  e ëk nde ev  ët  ub z evë  në ëjn  p ca ie tn  ja ën  hs ne ëj  e :ëjn   

A) rP to e ez  me ko zul i no  të al rtë  
 

)B  orP zet e em  ag b mi  ok oizul ni  

C) aK idn od zë b ku a el   
 

D) M zoku ë me rez eili ncë ët  s auth r  
 
 
05 . M ej k imi  ort po e id k i si dn timor  COS ET N ok nsiston :ën   

A) U ejl n e la tr ë ësis  ës  fak shi tim   
 

)B  Ng ir t nej  e la ësisëtr  së k fa timihs   
 

C) Me nimizilaiz  e am ndi ub lës  
 

D) D tsi a nimizil  e ma dn sëlubi   
 
 
15 . D uku ria Chr tsi ne sen vëre teh  g taj ë:  

A) L ejzivë ve pr po u sl ive  
 

)B  L ejzivë ve retal ale ët  am dn lubi ës  
 

C) aH jp es së g sëjo   
 

D) M jllyb es së go sëj   
 

 )  
25 . Ke dn i i NEB TE IT of rmohet jg atë lë :evejziv   

A) L lareta e ën  anën n ag  zhve dn o tes  ma idn ub al   

)B  L areta le ën  an në  e ku ëdn rt të evhz odn js es  
 

C) rP opu evisl   
 

D) treV i ak le  
 
 
35 . Nëpër tejm  Har tuk  facial bë teh  iro entimi ni d ivi ud al i eveledom  s :sapi   

A) Plan ti  iroh zon lat   
 

)B  Plan ti  Camper  
 

C) P al n ti  tu eb r la  ose rf on at l 



D) A jns ë ëp r ijg gje e sak ët   
 
 
 
45 . Rre hs imit  i hd ë evëbm  ra it f ëlaici  di ts alë më brënda se m ise  i rp oce tis  al raloev   

shka tk no :  
A) T eyh r ej  ët  pr to ezës në l jni ën aidem ne  

)B  ëV hs tirësi në lëg lt jti e  
 

C) sëV hti ër si në të folur  
 

D) sfaK him të faqeve  
 
 
55 . Lartë ais  e /1 3 ës  emthsop  ët  fytyrës gjatë shq pi t timi  të mrëg ës M ë :ëths   

A) Sa isëtral a e tinoizulko  ëq dn ror  
 

)B  1- mm2  ëm  e tëlu  se lart isë a e ok ul zio tin  dnëq r ro   

C) Sa l ra të is a në op zi ic on ni  e qetë sis ë  
 

D) 1- m2 m më e al r ët  se op zic noi i i sëteq isë  
 
 
65 . aM as  ekimotana  ap  rp e is on ( em  rp e nois  im n mi al) merr te  m :e   

A) Al ig nat  
 

)B  peR inë  

C) iS il kon të rt a ëhs  ttup( y)  
 

D) A içll   
 
 
75 . Ke dn i G kito  for hom et jg at :ë  

A) L ejzivë ve retal ale  
 

)B  L ivë ejz ve p or lup s evi   

C) aH jp es së g sëjo   
 

D) M jllyb es së go sëj   
 

 )  
85 . Në pr to e ëz n aidemi te bmëhd ët ke strak ehot n:  

A) P sa i pr zeto a është p ëtol s si ht e përf audnu r  
 

)B  ëN  rp vo ën me hd ëmbë



C) Para ëp rca timitk  të ok ul zio in t që dn ror  
 

D) Para ram r ej s së masës f nu ks elanoi   
 

 )  
95 . Gra iv mi i dom ele ev  tehëb  uk :r   

A) rP teseco  a aloevl re aj ën  sh ëmu  të ivhz l aul ra  
 

)B  Qie zll a së htë ëmuhs  e lleht ë  
 

C) rP teseco  a aloevl re janë sh mu ë të a ort f auzi ar  

D) Kur ak  egz azotso  ët  uhs atm   
 
 
06 . Ve dn jso a e m eledo ve ën  a lukitr a ot rin Str sota  2 00  tehëb  ekud  u zab uar në:  

A) P pa i ël n i icn zivale ehd  ëp rgjy roms et e saj  

)B  rF ne u mul  la ib  s epu r roi   
 

C) T ebu r uk l mu  a aloevl r ma idn ub al e ehd  ëp rgjy oms er t e jit   

D) T ebu r ta  ma sk i al re  
 
 
16 . caM er tenoica  e ëk nd eve  ët  b ëzu ve ja ën  hs ë jn e e jn ë:  

A) P or teze em  o lk u oiz n të l ra të  

)B  orP zet e me ko zul i no  të tëlu   
 

C) P or et ez  që lëv zi   

D) rP to e ez  em  ag b mi  ok oizul ni  
 
 
26 . Në pr to e ëz n e op shtme me rk a ,ëh  zona uk  hs tr hi ne  kr ha ët e rp o et zës ës :ëth   

A) L ahzol  b otanicu re  

)B  L ahzol  er rt omy ol h oy edi   
 

C) Z ano  us b nil g lau e ante oir re  
 

D) Zona e lp i evak  ub kale  
 
 
36 . G glasol j ai  ( jd e ig a e gj hu ës) ëv r he et në ap c nei të me:  

A) Ok zul ion të ulët  

)B  Ok zul ion të al rtë



C) Ok zul ion të kryq zë uar  
 

D) Ok zul ion ët  ah p ru   
 

)  
 
Qu zi at e K uri rgj ,ësi  viti V  
1- 02  tak( ge oria e le th )ë   
21-40 (ka oget ria me tas are)  
14 -59 tak( e og ria e vë riths ë)  

 
1. G ediu  us egr ry për od ret ëm  uhs më :ën   
 

)A  Kirur ënijg  O. F.M   
B) I lpm na golot j ni ë o lar e  
C) O okn l go ji  

)D  kefeD tet e li dn u ar  buzë eiq llzë  
 
 
 
2. Ku hs  agn  etam r telai  e m sopë h mt e kun  ëp r od er t ën  kirurg ënij  kir o rtsn uk evit  O. .M :F  
 

)A  oB negra tf i  
B) aK fmuicl osf ta  c eme n it   
C) reK ma ikat  

)D  Pol ei stera im di  
 
 
 
3. Ku hs  nga in ted  e pëm osh emt  kun  përf hs tehi  ën  s dni r nimo  R ebmo rg:  
 

)A  L ukë ra  
B) Q mi et  
C) Kocka  

)D  uM s uk jt  
 
 
4. rA rt o oks pia n ku  na nd nomhi  ëp r:  
 

)A  Për sh ni t gi rafi  
B) nI ps e oisk n ni  e ts ruk rut a ev  të rb ë dn shme të ATM  
C) Për p or ec ud ër n kiru gr ji elak   

)D  Për oib psy  
 

 )  
 
5. Ku hs  agn  ag ej ntët e mëpos mëth  kun  thsë ë ëp r jg ge jës rëp  er a noisk  al re kijg  ën  kir ru gjinë O.M. :F



 
)A  rP o ud k tet  e gjakut  

B) Ane ets t ki u kol al  
C) Ad er nali an   

)D  An it b oi t tëki   
 
 
6. Ku hs  nga tis ua tat  e mëpo mths e kun  luan rol ën  tr ja t nimi  e ëjn  ët  së um ri em  ni f noiske  ët  re jg i tino  oro- am x-  
ce okifr -fa :laic   
 

)A  Vlerë imis  ABC  
B) Vlerë imis  ABCDE  
C) E inimel mi i bur timi  të fni e isk o tin   

)D  An it b oi t oki  t re aipa   
 
 
7. V tadi  okcok re në r jge ion ni  O. .M F kun  p rë doren :ën   
 

)A  O odotr n ict   
B) rT golotamua ji  
C) Terapi  

)D  O okn log ij   
 
 
8. Ku hs  nga teknikat e më op sh mt e kun  për od r te  në rt ajtimin e le evenoiz  të i evedn  ët  bu at  të ka etiv t ti  or :la   
 

)A  P zei ko irur ijg a  
B) La ez r ik r ru gjia  
C) E rtkel ob si turia  

)D  zA ito  i sgnël hëm  
 

 )  

 
 
 
 
 
 
9. D tsi r ka si no  o ts e jgo e zen a në k uri r ijg në rk a in o-m ka s li o-faciale për eh rë ët  parë e ilpa ko :i   
 

)A  lI ivorazi   
B) aC dvilla  
C) Mc C ra tny  

)D  T eisse r 



01 . liC a n ag  vaks tani  e m opë sht em  tehud  ët  tehëb  ruk  bëjmë ëjn  r itnalpmie m ëp r ars ey  tr ekitamua :  
 

)A  aV anisk  an it r ka i et   
B) aV anisk  anti tet a in ke  
C) kaV sina e H vi   

)D  aV anisk  e op titilemoil   
 
 
11 . K su h agn  te nk taki  e më sop h emt  kun  bën pjesë ën  tse e it k në  O.M.F:  

 
)A  Fac file t  

B) Z ab r hd aj  e hd ë ëbm ve  
C) Kirur aijg  ed nto alve lo ra e  

)D  Kirur aijg  o tangotr i ek   
 
 
21 . O otnod ma nga a an  ih s tapot o gol j eki  është e për ëb rë gn a:  

 
)A  Z ,tlam  dent ni ë, ce em n ,t  k ëkco   

B) Z ,tlam  dent ni ë, ce tnem , ni d bif r zo   
C) Z ,tlam  dent ni ë, c me ent  

)D  Z ,tlam  dentine  
 

)  
31 . A itn bio it ko pr kalifo s ai  ul sh thsep së inë e ni feksi no :ti   

 
)A  Sis et mik  

B) ëN  dista ëcn   
C) ëN  nidnev  e rik u gr ësij  tsop(  epo r ota re)  

)D  Të tre for tam  e më pis erme  
 
 
 
41 . Në talic  agn  tsena e ëtiz  e më op sh emt  dnum  të nd do hë p era zë a op  paralize faciale:  

 
)A  Ane ets zinë me tn ale  

B) Ane ets zinë t bu erale  
C) Ane ets zinë ni ciziva el   

)D  Ane ets zinë lap ta ina el   
 
 
51 . Ç err millug et e but it të Eu ts a tuk  vijnë :agn   

 
)A  A on ma ëtil  e gjuhës  

B) A on ma ëtil  e sëzub   
C) A on ma ëtil  e iq e ll zës  

)D  A on ma ëtil  e ys r ti  



 
 
61 . Në etso ot nimo ë sa tig ale sapis  Obwege es r-D la  P no t ëp r ok rig nimij  e p egor n ësi  ars ey ja e er ëvidic s thsë ë:  

 
)A  Koc ak  dioyh e  

B) G ahuj  hd e ksum u tj  e d ësmehsy  së g jo ës  
C) M so pr ajre  e ëtolp  e cok kës  

)D  Të tre av ria tn et e m mrepisë e  
 
 
71 . D zongai a efid ren aic le e a kn zoli ës së ëv rte ët  të ATM tehëb  em :  

 
)A  A kn ëzoli n e rp oces ti  rok o dion   

B) yM oz niti  o akifis nt  
C) K no tr ka tur ta  e ksum u evj  ëp rt py ës sap  oR  et rap si ë  

)D  Të jg itha të ëv rteta  
 
 
 
81 . P rë  të përc autka r es  hi ep r lp a aiz  idnok l enei  është of r em  ak evit  apo kani ti ev  an  dn ihm no :  

 
)A  E zk a iminim  bo jektiv  

B) hS i tn gi rafia em  cT  99   
C) P ona r ma e isk  di tig a tra.dl r so k po ai   

)D  Të jg itha të ëv rteta  
 
 
91 . enoB  g itfar  agn  akcok  p ra ietale ëp rdoret më s uh më ën  def tetke  e:  

 
)A  S ni u tis  skam il ra  dhe k ta ti  ët  m se ëm ët  fyt ry ës  

B) Ma dn lubi ës  
C) eV tihs  ët  mes me   

)D  Të tre tetnairav  së ba hs ku  
 

)  
02 . A tsen e aiz  jg e en r ela  h py ote evisn  ën  ik rurg ënij  o tr ekitango  tmëd on më s :ëmuh   

 
)A  eV sh ak t  

B) S ot m nuka   
C) M su kh ë ëtir   

)D  Koc nëk  e on fu all ve  
 

)  
12 . Ker kota i tats  dnum  ët  traj ehot n em : 

 
)A  R ur ëg  te ar p ue ti ek   

B) E apsk dn er ni dor 



C) Të yd  tetnairav   
)D  E ilobm zim  

 
)  

22 . K su h agn  is m tp omat e m emthsopë  ë ëths  arak kte ëkitsir  e is nd timor  eiP re Rob :ni   
 

)A  Cia on ëz   
B) A tr r ti  r eh umatoid  
C) Të yd  tetneirav   

)D  A epol ci  
 

 )  
32 . llB ok imi  i rr evëgu  ët  s mrëpi e ja rore ën  is dn ro im n reiP  R ibo n ep r çev  të jt erave tr otja het me:  

 
)A  idnaM b alu r dis rt a noisk  o ts oe ejg n ze ë  

B) eK l oi pl sa t ki ë  
C) A ap ar t f ki s o tr o od ntik  

)D  H py erba ir k O2 aret pi  
 

)  
42 . K su h agn  teqakhs  e sopëm ht em  kun  tehozuka  për ma rk o ënisolg :  

 
)A  eN ru of bi romatoza  

B) Ul reç a de buk i elat   
C) Ak mor ega il a  

)D  D ku ut s tyreog sol   
 
 
52 . K su h agn  te nk taki  e më sop h emt  kun  përdoret në z ëvë dn e nimis  e ed fekt eve  ët  irk juara pas  
am ksile otk m ësi  :elatot   

 
)A  F ipal  te opm ar l m oy -fa aic l  

B) F al pi os et o-facial met op or  ap r tei la   
C) F al pi utorr l eul s cerv oki - otkep ar l  

)D  Gra itf  O il re -T ei r hs   
 
 
62 . K su h agn  is m tp omat e m emthsopë  un k thsë ë k ara etk ris ëkit  e defek et ve ët  li udn ar  të :sëzlleiq   

 
)A  rÇ reg lu l temi  if zike dhe em n lat e  

B) Hip re an az l ti e it   
C) H anopi z tila te i  

)D  D fsi nu ks oi ni i ibut t të E tsu atk tu   
 
 
72 . Ekza im n imi  r gno ne olo g ij k p rë  hd ëmbët sh yt ëll  në p nu mi e kif se ak  lv erë:



)A  Para f timilli  të rt ja it mit rp o kitet   
B) Gjatë rt a imitj t p kitetor   
C) P sa  jart t timi  rp otetik  

)D  Të jg itha të ëv rteta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 . K su h agn  ps e lic i tëts  e m emthsopë  ka më pak ëdnum si për itkakhs min e is n tizu it m aliska r nodo ejgot :n  

 
)A  Terapef it  s ot m lota og  

B) O idepotr   
C) Para od nto ol gu  

)D  O odotr n it   
 
 
92 . iliC  nga ve mirp et e më op s emth  kun  thsë ë jp esë e idn k timi  bio gol j ki  ët  rrez eve  al zer ën  O. F.M :  

 
)A  S it mu ol n ir nimirenejg  dhe e tip le zi i nim   

B) eV mirp  a niitn fla otam r  
C) tS olumi n is s et min mi un  

)D  Nga ëlad nos  qar uk ll nimi  e tukajg  ën  jg ë rdn at e pështymës a op  A MT   
 
 
03 . ëT  umës rët me k olie - ng a ot - otalap  sk zi e futen ën  grup ni  e evetsar  em  paaf :isët   

 
)A  Të rëndë  

B) G yj sëm ët  r dnë ë  
C) Të el h ët   

)D  Gj ësy m të le th ë  
 
 
13 . K su h agn  av ria tetn  e m sopë h mt e kun  ak  vlerë për ik r ru gun ruk  lpa i nok  n ëj  er ze isk on ap laki  a op   
ic ste tk om :i   

 
)A  M ajhsub  is  në jg ërë is  ehd  ën  gj ëta si e r ër njës së dhëmb ti   

B) M ajhsub  e ëhd m tib  mm1  ën n a niskep  ra id o jgol ik  
C) V ati l iteti  i d mëh bëve f jniq   

)D  M ajhsub  ok rre tk e e kuror së  ës  hd ë tibm  f jniq  



 
 
 
23 . Karte al  e ët  së tirum  ka :ërelv   

 
)A  Mjekës ro e  

B) Lig roj e  
C) S cnekh o er   

)D  Të tre av ria tn et sab hke  
 
 
33 . K su h agn  ars tey  e ëm po emths  kun  n kid on ëp r dësh nimit  e rezek is o tin  pa laki : 

 
)A  Afë isr a me ka tiv etet an ty lar e  

B) rP aina  e ni f ke sio tin  ën  kana il n e rr ënj së  së ma putu ra   
C) D ëh mbët qf inj  

)D  I edonum fiç cnei a  
 

)  
43 . Në frak ut r ta  su kb ondi al re ët  bidnam u ël s ejm ki im  k ri ur jg i lak  n ku  er a il z eho t :em   

 
)A  1 ëkallp  të emtev  me 4 vrima  

B) 2 akallp  me 4 irv ma  
C) lP ëkal  ëkrëtak dn së he  

)D  P ll akë ën  formë rt a ep zi  
 
 
53 . P crë imitka  i mo ëhs s b loi o ekijg  ëp r të lv erë us ar rd e tj  matu etir t ni  ed n rat  dhe ks ele it k kun  hëb et me a ën  ët :  

 
)A  M so hës kr no o ol g kij e  

B) Përca imitk  i ëhs n aj ve skes uale es dnok are  
C) Z vh i ill ni ed ntar ën  ab zë të lak ç ifi k timi  të ëhd m evëb  mrep ane tn ë  

)D  O imikifis  skele lat   
 

)  
63 . Impl na it  tni r coka k ro e es eth  n ëj  rp oc ude r :ë   

 
)A  Kirur lakijg e  

B) Para od tn ale  
C) orP tet ike  

)D  Të tre av ria tn et ës bashku  
 
 
73 . dniS r tamo  lam f mro ative sho ëq r seu e të ks iz eva  n ku  nesah  më ëmuhs  ën : 

 
)A  kefeD tet e b zu së   

B) efeD ktet e ub z së  hd e iq el zl ës 



C) efeD ktet e alap t imu t  
)D  efeD tetk  b etali r ela  buzë d eh  eiq l zl ë  

 
)  

83 . K su h agn  pmok l aki ci no et e më emthsop  kun  ndo hd  në rt a nimitj  kir ru gj ki al ët  fra tk urës ës  proces ti   
ko dn i :ral   
 

)A  mëD timi i a retr sei  tempo ar el   
B) ëD mtimi i v se ih t të mes më   
C) ëD mtimi i ar ret ies maksi al er  int re na  

)D  mëD timi i ne vr ti  fac ai l  
 
 
93 . EP T op tis or n ime sion mot ogr ifa  kun  ak  elv ra pë :r   

 
)A  Përca nimitk  e sejqeh  së sësam  tumo lar e në kuf ji  on lok o jg ik  

B) Vlerë nimis  e re idic vës tsop  otarepo re  
C) ëN  r nejtir  e jibm etesës së pa eic n tit   

)D  ëN  v rel ë imis n e mil f no o evalud  itatsatem ke  
 
 
04 . liC a n ag  ëm n ry at e m opë s th em  un k për od r te  ën  art j nimit  e el zi no e ev  sav k alu r :e   

 
)A  U tl ra uos nd terap ai   

B) Terapi em  ts ero di   
C) E rtkel ok ri ur ijg a  

)D  Nd: AY G al z re i  
 

 )  

 
 
 
 
 
 
 
14 . Në talic  n ag  os otoet mitë ëq  odrëp r ne  në rik u jgr i ën  or ngot a it ke dnum  të m re ret ëm  ëmuhs  nob egraf :t   

 
)A  Le F tro  1 os et o ot mi  

B) O wb e eg s re  -Dal noP  em  hs jtyt e prapa  
C) O wb e eg s re  - laD  P no  me ët r ejqeh  për ap ra  

)D  Le F tro  2 os et o ot mia  
 
 
24 . K su h agn  faktor të  e më sop h mët  dn noki  ëm  sh mu ë ën  iseskus n e pmi la itn t:  

 
)A  ëliC s ai  e meta il t



B) eV ajhs  e mi p al n tit   
C) iB o ok mpa it bi itetil   

)D  M so ha e pacie tn it  
 
 
34 . iliC  nga uk f ëtji  e dnëjg r së  p ra ot si  kun  së htë i sa tk ë:  

 
)A  Nga rb ënda hdil et me llozhën tp e mogir a dn lubi are  

B) Nga përpara ra sum  asce dn a tn  bidnam u el  ehd  um sk ilu  sam e et r  
C) Nga rp apa sev h ,i  ma ots id hd e mu iluks  CS M  

)D  Nga ëthsop  ukël ra  
 

)  
44 . Në ëjn  rt aumë f ca lai e uk sh n ag  tpmis omat e më op s emth  ud het elv rësuar ëm  uhs më:  

 
)A  eH ma amot  mas evi  e f yty r së   

B) Të tallejv   
C) rF rutka at m tlu i elp   

)D  ëV riths ë ais  ën  lëg lti jt e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 . K su h agn  m ta e lair et e më emthsop  kun  ëp rdoret për gn r jti en e dysheme ës  ës  s ni u tis  ma alisk r:  

 
)A  etaM r telai  alog ekinej   

B) M telaireta  esk gon ej nik  
C) Gra itf  tuk an  

)D  etaM r telai  la alpo s kit e  
 
 
64 . Mosz vh i imill  i am k sëlis  n ku  hdodn  ën  ap cientet e m sopë htëm që k ëna  b rë ë:  

 
)A  eK l po la its kë  

B) Gnatop kitsal ë ( genob raft)  
C) P tala op sal t ëki   

)D  A jns ë p er j te ink ka ev  ët  ëm s pi ërme  
 
 
74 . liC a agn  un za at mu ks u al re ët  ëm op mths e kun  l au n r lo  ën  rip ra nimi  e defek et ve të ëzub ve dhe leq zl :së  



)A  Una az  pe zanir a el   
B) Unaza oirep ar el   
C) Una az  pe solgir ale  

)D  Una az  olev far gni e ela   
 
 
84 . K su h agn  trekëndësh ta  e më mëthsop  kun  nëb  pje ës  në rt ekë dn ë nihs  anter roi  ët  qafës:  

 
)A  S idnambu b alu r  

B) raK ot di   
C) M su k ralu   

)D  mO oyho di   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94 . K su h agn  fo mr a noic et nuk odn dhet ën  tr ëke nd së hin s bu am dn i alub r:  

 
)A  Gla udn la ambus ndi ub ral e  

B) reN vi rec ru re ns s  
C) A airetr  ehd  ve an  faciale  

)D  reN vi hyp go l so   
 
 
05 . K su h agn  va ir ant te  e m sopë h mt e ë ëths  i vë etr t .ë  D tku usi etS non i ve :tesodn   

 
)A  M ib  mu luks in mas ete r  

B) ëN n uksum l ni  m sa eter  
C) M ib  iluksum n kub al  

)D  Afër sënev  a alukiru re po ts e oir re  
 

)  
15 . K su h agn  izicni onet un k ëp r rod et në jiv ën em dia en  ët  sëfaq  për: 

 
 

)A  Dren nimi  e cba e es ve embus ntale  
 

B) E icsk zio in n e k atsi ve yt reog sol   
 

C) K okir tiroto ënim  



)D  E imizopsk  i lp eksu tis  br ika al  
 
 
25 . Dë imitm  b li at re la  i n vre it h gopy los shka tk no  ev hs it rësi në :  

 
 

)A  ëN  ikihs m  
 

B) ëN  dëgj mi   
 

C) ëN  eyqhsu r ej   
 

)D  ëN  lë nejziv  e qaf së   
 
 
 
 
 
 
 
 
35 . In izic no  ib o aisp  ud het ët  m re ret në eht llë is  të le oiz n ti  d re i në : 

 
 

)A  I dn  on r am l  
 

B) Ku if rin im d si  dni it on mr al dhe tumoral  
 

C) ëN  me nis  e el z oi n ti   
 

)D  ëN  is p rë fa eq  të le noiz it  
 
 
 

)  
45 . iliC  va air nt kun  ka lv erë g taj ë in evret nte ev  me d zilai ë:  

 
 

)A  S amh n aig  e me id kame evetn  ëq  atem b ehozilo n hd e ele mi hon en agn  sev kh at  
 

B) S th hy et int re ve tn i n ëj  d ëti  ap s d ai lizës  

C) Ap il ko teh  na t ibi o okit  pro if la aisk   
 

)D  M tino o ehor t fr ëmy mar jr a  
 
 
55 . P rë  pr itage t ej n e kirurgut hd e as etsi n tit  ak  r në d së :i



)A  Lar aj  os cia el  e vraud e  
 

B) Lar aj  ase tp ike  

C) Lar aj  urik gr elakij   
 

)D  Të tre av ria tn et e m mrëpisë e  
 
 
65 . liC a agn  faz ta  kun  me rr  jp e ës  në ëhs r nimi  e pl :sëga   

 
 

)A  Faza malfmi at ro e  
 

B) Faza p or lifer evita   

C) Faza e ibmi b timi   
 

)D  Faza e timiledomir   
 
 
 
 
 
 
 
75 . liC a n ag  fa taz  ilk nike të izetsena së ës  përg tij h hs me kun  së h ët  e vë tetr ë:  

 
 

A) Analgje iz a  
 

)B  E itisk mi  

C) Kir ru gjikale  
 

D) Terape ekitu   
 
 
85 . iliC  nga q lë il met e ane ets z ësi  lokale un k ë ëths  i s ka :ët   

 
 

A) sP i ok l go jik  
 

)B  Di ga son t ki   
 

C) Terape kitu   

D) Ane ets tik



 )  
95 . Efek it  i an se et z ësi  ed ntare intrap aplu re varet nga:  

 
 

A) eV imirp  f ra ma lok go j ki   

)B  Nga rp e is o in   
 

C) Të ajyd  ët  vë tetr a  
 

D) Nga infek is o in   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu zi at e Pe dod on ,ësit  itiv  V  
1- 51  tak( ge oria e hsëv t ri ë)  
61 -30 (ka oget ria me tas are)  
13 -50 (ka oget ria e ëthel )  

 
1. iC l ti  s rdni om ap to ol g kij  i ab s ëkh gn ji tet  ed n enegonit z si  mi perf :atke   

A) Sindromi i Dawn- ti   
 

B) O ts e enego za mi perfekta  
 

C) D zi ost zo a kodielk ar in a el   

D) L alapoiba to iks za  
 
 
2. N ag  es  për tehëb  gua ni a eH twi ugn t:  

A) Nga magil e tetn  bif r li a er   

B) Nga q le azi t e ip t aile re  
 

C) Nga qe il z ta  talets e  
 

D) Nga lë dn a odo ntogj ne e  
 
 
3. Ku hs  agn  otek  ëm nyra n ku  së h ët  e lv e mhsf e për gaid nost nimikifi  e epih r sime ë pulpare:  

A) Tes it  e el ktr ki  



B) Testi et r im k  
 

C) E iminimazk  ar d goloi j ki   

D) E zk a inim mi klin ki   
 
 
4. Në çfarç ehsom  llif on er z ro b imi  i rrë jn ë ev  ët  dh ëbmë ve ët  ithsëmuq t:  

A) 5 ejv ç  
 

B) 4 jv eç  

C) 3 jv eç  
 

D) 2 jv eç  
 
 
 
5. A likn oza e n ëj  hd ëm ib  të qum së htit odn dh më ephs sh ën  prezencë të:  

A) Re oz r ib m ti  ra id k lu ra  on r lam   
 

B) M egnu së ët  a tn a sinog tit  
 

C) M egnu së ët  mëhd b ti  zëvë ëdn us es  
 

D) Hy op tir io diz më  etal tn   
 

 )  
6. Den enegonit iz s epmi rfekta ë ëths  e ak r etka r uzi ra  nga:  

A) Dif tke  ët  f ro m timi  ët  bif r eva  të kol ga je in t  
 

B) A etl r temi  e em bat o il z tim  il p kidi   

C) M egnu së hd më sëb h  
 

D) Rrit ej  të përqë dn rim ti  ët  kalc timui   
 

 )  
7. Në fç arë peri hdu e jn ë ç rr egu mill  i rë ëdn  i em at bo il z tim  ët  Ca dnum  të ëp rcak ejot  etla r mi e të sma tl it të  
pr alome r :evë   

A) G taj ë 3 mu oj r ti  të fund ti  ët  hs tatëz ësina   
 

B) Nga il ndja ën  10 m au tj  e p ra ë të jetës  
 

C) Nga 01  muaj-2 vjeç  
 

D) 2 jv çe  – 5 v ej ç



8. ëT  gj ahti  q tazile  e magil e tn it pe odoir ntal aj në em  or jgi i en  mezen lamik e ëp r :çev   
A) O ts e lko a ts eve  

 
B) eQ il ave laM a ss ez  

C) eQ il az ev  M tsa   
 

D) Fibropla evets   
 
 
9. N ag  tedni  ed n rat e matur ,e  ni di i ve mët  agn  i ic li qe il zat h bmu a nis  së htë:  

A) Smalti  
 

B) eD anitn   
 

C) Ce itnem   
 

D) P lu pa  
 

)  
 
01 . K imirolo  ehd  emgip nt imi  i hd ë evëbm  ë ëths  ëjn  pr lbo em fre uk e tn  në fë tëjim  e rautjart  me :  

A) P ine c ënili   
 

)B  T te r kica l ëni   
 

C) Aplik emi  ekipot  ët  fl ou r ti   

D) uS lf edima   
 
 
11 . H epi re aim  pasive e pu pl ës është e rak akte zir u ra  n :ag   

A) lF sku  i am hd  i tukajg  arte lair   

)B  Një d ali t mi  a vitk  ët  enë ev  ët  jg a tuk   
 

C) ëQ mirdn  ët  tukajg  zonev  ën  plup ë  

D) Një rr jti e të rp e tinois  is s ot lik  
 
 
21 . rF ak ut ra e 1/3 a ip ka el  ët  r ër njës ët  ejn  ce lartn i qum së h it  :nokrëk   

A) pr avo  ët  shpesh at  të vitalite it t ehd  e zk a eminim  ra id olog ij ke  
 

)B  pS li i mitn  ët  d ëh mbëve  
 

C) E tsk r ka si no   

D) uP opl t imo  



 )  
31 . H lpopi a aiz  e sm titla  ët  3/1  ok elazul  të ko ënor s ët  c tne r tila  d eh  ët  lom ra ti  ët  rap ë p re ma tnen  janë ët   

shka tk u ra a gn a d atemsi bo imsil  ( rç re temillug  e em t ba timzilo ) ën  ëhsom n:  
A) 0-9 hsjum   

 
)B  9- 51  muajsh  

C) 15- 03  mua hsj   
 

D) 30- 04  muajsh  
 

 )  
41 . S kh ë ibm mi jo kin  i enim r ela ve ibm  epis rfaqen e sm tla it v ej n në ëp r :tejm   

A) Gja uk t  
 

)B  Uji i p ji shëm  
 

C) P së h ëmyt s  
 

D) U iqhs m ti   
 
 
 
51 . Gra lun oma interne e pu sepl  së htë:  

A) Një p or ec s atem p al zik  
 

)B  Një p or ec s ni fla otam r  
 

C) Një p or ec s oirak z  
 

D) Një ka kl ul p pu lar  
 

 )  
61 . enegolemA zis epmi rfekta ë ëths  n ëj  a lamon i :  

A) P izo ci no i  

)B  Fo mr e  
 

C) S rt u tk u er   
 

D) K mor a ekit   
 
 
71 . eM  un nirm  23  ëk  hd ëmb në tpukn o mj ë:  

A) aK in nin inf oire r të dj ta hte p re manent  
 

)B  I izicn vin etal r la  fni re ior të ëtjam  ep rma tnen   
 

C) aK in nin retal la  ni fer roi  ët  d thtaj ë ët  ithsëmuq t



D) aK in nin inf oire r të dj ta htë ët  muq ë tiths   
 
 
81 . eM  f ro lum ën atned re 58 -84-83-82- 18  n në mjotpuk ë:  

A) eD itn ic ino n e ëmuq hs t ti  ët  rah k sëda  të siperme të thtajd e  

)B  eD itn ic ino n e ëmuq hs t ti  ët  rah k sëda  të op sh mt e të djath ët   
 

C) eD itn ic ino n e ëmuq hs t ti  ët  rah k sëda  të op sh mt e të m tja ë  
 

D) eD itn ic ino n e ëmuq hs t ti  ët  rah k sëda  të op sh mt e të djath ët   
 
 
91 . meM brana e N sa myth ejv n:  

A) Nga tipe e il  i ja mëths  i or tinag  ët  s am itl t  
 

)B  Nga q le iz ta  nodo topla ts ike  

C) Nga tipe e il  i br në d mëhs  i orga tin  ët  sma titl   
 

D) Nga bif r ta  e T tismo   
 

)  
 
02 . Kur f lli on rez ro b imi  fiz loi og kij  i ëbmëhd ve të uq më :tiths   

A) 1 iv t mbas ad jl es  
 

)B  1 v ti  përpara ër n sei  së hd ë vëbm e  

C) 6 jaum  p rë ap ra rë in es së ëbmëhd ve  
 

D) 2 jv et ëp r ap ra rë in es ës  hd ëm evëb   
 
 
12 . K sno egue acn  nga tra tamu  e mëhd bë ev  të uq mësh tit  tek fol ki u tj  e hd ëmbë ev  ep r am ne tn ë janë:  

A) rF rutka at e ëbmëhd ve ët  hsëmuq t ti   
 

)B  K no tuzi no   

C) L asku cioni i rtn uziv  
 

D) lbuS sku ica no   
 
 
22 . rF e uk enca më e ëtral  ën  traumat e hd ë evëbm  p mre ena n ët  thsë ë:  

A) 3-6 v ej ç  
 

)B  6-8 ejv ç



C) 8- 11  çejv   
 

D) 11- 31  v ej ç  
 
 
32 . K içla f iki mi an ret ior i dh më evëb  ët  q tithsëmu  f olli n:  

A) ëN  ja nëv  e 8 rtni ua et r ni e  
 

)B  ëN  ja nëv  e 01  artni ute enir   
 

C) ëN  ja nëv  e 41  artni ute enir   

D) ëN  ja nëv  e 81  artni ute enir   
 
 

24. G ëtaj  ma elo eneg z së  tr sa h së ia e dhëmb ti  s th ohet në 42  o er : 
A) 01  mik nor   

)B  7 kim ron  
 

C) 4 kim ron  
 

D) 3 kim ron  
 
 
 
52 . Në nëlic  n ag  otëk  ts ruk ut ar  atned re odne t ko sina ba tk re iale kun  m dnu  të sba o tehobr ?  

A) eD tn ina  

)B  mS al it   
 

C) Ce itnem  ca elular  

D) meC enti eC lular  
 
 
62 . A tl re tenoica  rp e ez nte në mëhd bët em  oulf rozë janë agn  :ëjn   

A) H repi kalç fi ik mi  i sm titla   

)B  H pi opla iz  e ms a titl   
 

C) D nesi d ko r ni po a it   
 

D) H opy k içla f miki  i ms al tit  



 
 
72 . P rë  zongaid ën R da i olo g ekij  ët  ak rie is t ja ën  të do emhsib  Ra id go r fa i :ët   

 
A) E roodn ale ko luz la e  

 
)B  E roodn ale b eti  wing  

C) O onapotr r ekima   
 

D) T arele d goi rafi  
 
 
 
 
 
 
 
28. Në çfarë ehsom  llif no  for imim  i vedni e të for at  ët  mola tir  ët  ap rë per am n ne :t   

 
A) ëN  m au ij n e 6 të je sët  int uar et ir en   

 
)B  ëN  nijaum  e 9 ët  tej ës intr ua et r ni e  

C) ëN  m jau in e 6 të je ët s  
 

D) Në ap e nitiv r  e të je ët  s  
 
 
29. Në alem nodon ci kariesi s :tehirth   

A) ëN  ëpis fr eqa n itsev bu ral e  
 

)B  Ap kor sim la e  
 

C) Ok zul a el   

D) rP ke  jg ithë s tsi e nim  dentar  

 
 

)  
 
 
 
 
 
 
 
03 . Në lup p imoto në e dhë ëbm ve të uq më hs tit  c li a gn a tek in kat ka ëm  skus es ën  ur a ejtj n e etni gr ti e tit  të  
up sëpl :



A) T akinke  em  form ko rez lo   
 

)B  T akinke  me flus at he uk ri  

C) T akinke  me MTA  
 

D) T akinke  me (Ca OH)2  
 
 
 
 
 
 
 
13 . Në plup ot imo në e ëhd m evëb  ët  q mu ë tiths  c ali  agn  pas tat  ëp r ejhsubm  të lanak eve ë ëths  e sukses :emhs   

 
A) P tsa a j odo for kim e  

 
)B  Pas at  me (CaO )H 2  

 
C) P tsa a em  O disk  zi kn  egue on l  

D) V ati pex  
 
 
 
 
 
 
 
23 . meM brana e N imsna t d re ivon gn a:  

 
A) Nga guaja an  e H tre v ni gut  

 
)B  Nga ro g na i i ms a tl it  

C) Nga O ets o lb a its   
 

D) Nga i dn i litrak agi zon   
 
 
 
 
 
 
 
33 . Në proce nis  ak r zoi  i fn i tl r imi  kim r ibo k at hok e :t   

 
A) ëN  ths r se ën e p ëra  



)B  ëN  ths r se ën e dy ët   
 

C) ëN  sh rt esën e rt ëte   
 

D) ëN  ths r se ën e ka ët rt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 . E uk li ibri enim r la  në hd ë ëbm  me ka seir  re zila ohe :t   

 
A) eD enim r ila zim  

)B  eR mine ar il zim  
 

C) iM ren alizim  
 

D) Të tr aje  së ab ukhs   
 
 
 
 
 
 
 
53 . liC i nga idom f iki m te  e str ku ut r va e in od re ndikon në rez ro b nimi  fiziologjik ët  mëhd bë ev  të uq mështi :t   

 
A) M mikifido  të rts uk ut r së  parodontale  

 
)B  M mikifido  pulpar  

 
C) M mikifido  në oz nën intrar lukida a er   

D) Të rt e emikifidom t



 
63 . K su h së htë fakto ir  e it ol go jik ën  dorap on itit n evuj n :li   

A) lP akal  ba tk re i la e  
 

)B  Diab ite   

C) H itrepi or idi z im   
 

D) M esegnu  e tiv a im nës C  
 

 )  
73 . K içla f iki mi i rr ëjnë s së lom ra ti  ët  yd të sop h ët  ët  thsëmuq it kr tehy  ën  mo ëhs n:  

A) 2-2.5  
 

)B  2 5. -3  
 

C) 3-3.5  
 

D) 4-4.5  
 
 
83 . Kan ini  i uq më tiths  del në :tjaum   

A) 14-16  
 

)B  16-20  
 

C) 20- 22   

D) 22- 52   
 
 
 
93 . Në mehd bët e ëmuq sh it t imitupma  om r lat  ak  ni d aki cion ab los ut në:  

A) uP tipl  p ru ulent  

)B  uP pl it kr no ki  clu eroz  
 

C) raK ie nis  e eht l ël   
 

D) uP tipl  a uk t es roz  
 
 
04 . Ph kr ti ik i p ll a sëk  bakte lair e së h ët  :  

A) 5-4.5  
 

)B  6-6.5  
 

C) 5.5-5



D) 6.5-6  
 
 
14 . Në ëjn  mëhd b ët  trauma it z au r ep r nam ent em  rrën ëj  ët  pa içlak fi uk ara kon lort li ilk nik od  et  rk yh :te   

A) 8 d ti ë  

)B  18 id ët   
 

C) 21 tid ë  
 

D) 90 d ti ë  
 

 )  
24 . bmE r oi ni i ka in nit ët  ëp r eh r hs ëm f nolli  ët  z vh lli o teh  :ën   

A) Ja nëv  e 71  të jetës tni raute nir e  
 

)B  Ja nëv  e 03  ët  jetës i tn raute nir e  

C) Ja nëv  e 23  ët  jetës rtni au niret e  
 

D) Ja nëv  e 52  ët  jetës rtni au niret e  
 
 
43. Den noicit i i përzj re ë së h ët  përg htij ë sis ht pre ez tn  në mo tahs  :  

A) 6- 81  çejv   
 

)B  12- 81  v ej ç  

C) 9 - 21  çejv   
 

D) 6- 21  çejv   
 
 
 
44 . Në lup pi nit  a uk t up r lu ne t hd mi b :aj   

A) eQ tësoh te  nga ët  nxehtët  
 

)B  eQ sët o teh  agn  të hotf t ti   

C) Ulet nga të hotf t ti   
 

D) rP ovo ehok t agn  tsam i ak c oi ni  
 
 
54 . Në titamots in p ramir  supe laicifr  ëb jnë ësejp  ët  g ahtij  ëp r ev ç:  

)A  S tamot i tit  atak r la   
 

B) fA toz 



C) H trepi r ifo k  
 

)D  S roo  ots m nitita   
 
 
64 . Në Mor sub  M llo er – olraB w nev ajo  d roti e për vita ënim  C thsë ë:  

)A  20- 03  gm   
 

B) 30- 05  gm   
 

C) 60- 08   

)D  50- 001   
 
 
74 . Fa tk o ir  pri ram  në e it ol go jinë e h izalpopy së ës  sma tl i :t   

)A  rÇ reg lu l temi  e obatem l zi m ti  të kalçium ti  hd e f so f ro it  

B) rÇ reg lu l temi  ortsag i etn ns it na el   
 

C) U iqhs me ar ifit c lai e  
 

)D  S më nu ejd  ne kod rine  
 

 )  
84 . D ëh n ai  e tab tel ave ët  fluor ti  ëb het :sapis   

)A  oM shës  

B) P se hës  
 

C) Për ejtjabm s ës  f ul orit ën  ju in e p ëhsji m  

)D  Komb imini  i të gj evahti   
 
 
 
94 . Në çfarë ehsom  llif no  for imim  i vedni e të fo tr a të alom r ti  ët  ërap  perma en n :t   

A) 6 muaj ët  jetës rtni a tu e ir ne  

)B  6 muaj pas il dn jes  
 

C) 9 muaj ët  jetës rtni a tu e ir ne  
 

D) 1 ejv ç  
 
 
05 . Doza elamitpo  e p rë di emhst  e lf uo ir t ën  fë im ëj t ibm  6 vjeç ë :ëths   

A) 1 rgilim am 



)B  1 d ice gram  
 

C) 1 gr ma   

D) 0 5.  ed ic gram  
 

)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu zi at e Se jdnum e kum oz ,e  itiv  V  
1-18 (ka oget ria e el htë)  
91 -35 (ka oget ria me tas are)  
63 -50 (ka oget ria e thsëv ir )ë   

 
1. G igni v iti  h pi erp sal t ki  rëv ehet:  

A) Pas som hës 06  v ej ç  
B) Në om hs ën e ebup r et tit d eh  gj ëta  ths a zt an ësi   
C) Pas am rr jes ës  hip go cil e im kë ev   
D) Pas ma sejrr  së licinep i sën   

 
 
2. E up il si g ar v radi  ak  prirj :e  

A) ëT  zma ehohd t jg atë sh ztat a ,ësin  op r të teholëgovz  ed ri zhd teku  ops nta sin ht sap  l ejdni s  
B) ëT  z lëgov o teh  ed ri z dh u tek  arap  jdnil es  
C) ëT  rt a sn f ro m ho et në omut r jnilam   
D) A ns ëj  gn a ëp r jgijg et nuk ë hs të e ëv r ëtet   

 
 )  

3. Që të ev dn oset id a ng oza e ap r tnoda i tit  k or kin  tijoven et od mo ds o hs mër si ht pr aina  :e   
A) iF stulës  
B) ëL iv z mhs ë sir ë ës  d mëh bë ev   
C) X eh p ti  ap r oda ntal  
D) D sejbmih  ës  ignig vave 



 
 
4. Guri gbus i ign v ra :  

A) Ë ths ë ka içl fik mi  i p sëkall  ba etk ria el  ap raekz utisi ese  
B) L ko a il zohet ëm  phs e hs  ën  afër is  ët  hdred je ev  ët  duk esut ve sa avil rë  
C) Ka gn j ry ë më të ç tële  se ug ri pus rag ni g ravi   
D) Ë ths ë ëm  pak i ad re uar me rëpis faq ne  e hd ëmb ti  se guri pus ra ig ng avi r  

 
 )  

 
 
5. P rë  tr ja t nimi  e s ot m tita it pr teto ik ka dn i od zik për od r :te   

A) N atsi t ni ë ot pikal  
B) A olkic vir  
C) A licixom i ën   
D) rG esi of lu v ëni   

 
 )  

6. Pa lip ta  f tailo e:  
A) G ednej n ën  si ëp afr qen rtnev a el  ët  sëhujg   
B) Ja 51ën  ën  ëmun r ehd  g nednej  ën  m nëja  e g sëhuj   
C) Fo mr o ënj  tr nëtja  e khs r jno ës V ën  ëpis r af neq  do elasr  ët  g sëhuj   
D) A ns ëj  gn a ëp r jgijg et nuk ë hs të e ëv r ëtet   

 
 
7. D zongai a e a etf ve er kurre tn e ba oz teh  az ok n hsi t në:  

A) A ps e tk et h tsi o otap l go j eki   
B) Ekz teminima  laboratorike  
C) Pa ar qi jt en kli in ke  
D) Ekz teminima  ra id olog ij ke  

 
 
8. N ëj  le noiz  i okum z së  ës  og jës që kun  ekudhz t në mënyrë tnops a en  br ne da 51  tid ë ev :  

A) D tehu  dysh rau  ëp r kancer ro al hd e pa itneic  d hu te  d rë ug ra  për referim tek eps cia sil ti krëp atës  
B) D tehu  jabm tur nën ok n llort  odç  jaum   
C) D tehu  jabm tur nën ok n llort  odç  rt e jaum   
D) D tehu  art jtuar me an it -infla otam rë  

 
 )  

 
 
 
 
 
9. Pa lip at c ri c llavmu a :et   

A) Janë yd  në num rë   
B) G ednej n në ëpis afr qen dor elas  ët  jg u sëh  



C) G ednej n në ëpis afr eq t a sën ore të sëhujg   
D) ëT  ahtijg  poh mi et e m pisë rë em  ënaj  të etrëv ta  

 
 
01 . Fa tk or rp edispozu se  rëp  ap r oda n apot ti së h ët :  

A) D hu a in   
B) Mbu tejhs  e av ru ar   
C) D itebai  tillem us  
D) ëT  gjitha aj në të ëv r et ta  

 
 
11 . G ej r isë a e emagil n it t ep rio tnod al së ht :ë  

A) 0 1. - mm2.0   
 

)B  0 2. - m4.0 m  

C) 0 4. - m6.0 m  
 

D) 1- m2 m  
 
 
21 . L enoize  pr nake rec oze ( em  top enci la  ma ijnil z imi ) ja ën  :  

A) rE itrop al kia  
 

)B  A tetf  r uke rr etne   
 

C) aK idn od za ka u et  sp eu od em bm r ona ze  
 

D) reH pes al b silai   
 

 )  
31 . Tra imitj  me M te r dino a loz  thsë ë rt ajt imi  i ap rap eyqlë r pë :r   

A) G ni g ivi t ni  destr tku iv  
 

)B  G ni givi nit  lu ceronek or it k  
 

C) G ni g ivi t ni  juve lin   

D) G ni g ivi t ni  kr no ki   
 
 
 
 
41 . liC a n ag  op h temi  ë ëths  i v rë tet :ë  G ëtaj  vlerësi tim  të terapi ës  etio ol g ekij  ohs h:  

A) S kh a ëll n e sejlu  ës  ni fek is no it nig g avi r  
 

)B  hS ëllak n e imrëp r së i tim  të lë iv z sej  ës  mëhd bëve  

C) S kh a ëll n e r ilae z timi  të hi jg e ën s or la e



D) Të gj ahti  p miho et ja ën  të v rë teta  
 
 
51 . G igni vi it  enoreclu krot ki  shf teqa  më uhs më ën  hsom a :t   

A) ireD  02  vjec  

)B  20- 03  v ej c  
 

C) 30- 04  v ej c  
 

D) bM i 50 ejv c  
 
 
61 . N ëj  ak p lus ë Ac rivolcy  pë mr ban:  

A) 200 mg  
 

)B  23 5 mg  

C) 600 mg  
 

D) 675 mg  
 

 )  
71 . N osi r ila  ën  rt a mitj ni  e kandi od z va e orale përdo ter  ron m la i ths  ën  od z :ta   

A) 200 mg në ditë  
 

)B  04 0 gm  ën  d ëti   

C) 600 gm  ën  d ëti   
 

D) 1 g ën  tid ë  
 

 )  
81 . F gnu i anil  ë ëths  irme  ert g rat  :i   

A) Nis tat inës  
 

)B  A kn o it l ti   

C) mA fo sëniciret  B  
 

D) K tol r tilosami   
 
 
 
91 . P ara tnod iti ga r se iv (j evu n li ):  

A) Mu dn  të v rë ehet në pa ëtneic  me ih gjenë të rim ë të og sëj   
B) rP ek vetëm ap cien tët  me m nu ëseg  ët  higj sëne  ës  jog ës  
C) N ku  tednejg  jnsa ë eh rë ën  disa jp e ërats  ët  një fa jlim e ej   
D) A ns ëj  gn a ëp r jgijg et nuk ë hs të e ëv r ëtet  



 
 )  

 
02 . Në ëp r ëb r ej  të olf rës mik or b eki  sh atkak re ët  g ni givi it t tuka  lu çero-nekrot ki  m ib oz ët r :no   

A) tS reptoc cco us mu at ns  
B) tS reptoc cco us beta-he lom itik  
C) tS aph li oc cco us ua r sue   
D) miS bioza fuz ripso oketa el   

 
 
12 . Kar etka r tsi i ak  kr rosey e e para iq tjes klinike të gi gn vi o ts omati tit  kitepreh  pr mi ra  ë ëths  hs faq aj :  

A) E ub al ve ën  dysheme ën  e go sëj   
B) E u çl er ca evenoi  ën  m ëzoku n e fa ir ngut  
C) E u çl re ave e/ r evenoizo  mu lpitl e ën  gin ig vën e gn ji ut r ehd  z no a të rejt a të m zoku ës or ela   
D) E ne ru po a ësit  op st-her ep t eki   

 
 
22 . Tra imitj  i izel o en ve o lar e s tpmi o am it ke të liken nalp us llif no  :em   

A) Kor it ko ets r io dë top elaki  dhe itna m ky o ëkit   
B) Sa zal o ip rinë  
C) iC klof so f ma id  
D) A kom sicil ni ë  

 
 )  

32 . E lpotir ka ai  ë hs të një:  
A) Fo mr ë e il ken pla sun  vizore   
B) eL noiz  ro al me ngjyrë ët  ku eq  me dn ry ihs me d ekizalpsi   
C) Fo mr ë la ergj ei   
D) V aira nt anato kim   

 
 
42 . K itilie  aktinik vëre eh t më te ëp r ën :  

A) Pa eic n et t me ane im  f re rode if iç t ra e  
B) P re tanos  ëq  up no ënj  në ma b ej n et  ët  aj hs mt e me id e ll  (marinarë, ub qj )  
C) Femr ta  që ëp rdor ni  ub z ukë q  
D) A ns ëj  gn a ëp r jgijg et nuk ë hs të e ëv r ëtet   

 
 
52 . Q zile at “ta tegr ” ëhs( nj se rët ) ën  ni f ke s noi in me riv u is n IH V aj n :ë  

A) Neutrof teli   
B) Eo is nof teli   
C) L teticofmi  CD +4   
D) L teticofmi  CD +8   

 
 
62 . P rë od imir  i an it b oi t ëki ve së h ët  p ej së e somod doshme e lp anit të rt aj timit  :ët   

A) gniG ivi it t n ag  pl al ak  bakt aire le 



B) raP oda n tapot isë ës  ht le lë  
C) G ni g vi i tit  çlu ero- en kro kit  me rp e jk e të g ej ndj se  ës  p rë g ij th hs em   
D) eT  gj ti ah  janë të ëv r et ta  

 
 
72 . P rë od imir  i ragrag ës me lk or eh ksi id në dnum  të akhs k :ëjot   

A) Ngjy mir  ët  mëhd bë ev   
B) Ngjy mir  ët  rëpis faqes od r elas  ët  g uj hës  
C) Zmadh mi  të g ej dn ar ve të ëp hs myt ës  
D) eT  gj ti ah  janë të ëv r et ta  

 
 
82 . Ling au  liv l aso  i yted r ho et zgja sejt  :ës   

A) aP pila ev  fol tai e  
B) aP pila ev  fungifor em   
C) aP pila ev  fil ofi r em   
D) aP pila ev  c ri c allavmu tae  

 
 
 
92 . motS a it ti pr to etik nak d izodi k dnum  të ejm hok te  me :  

)A  siN tat inë ot pi ak l  
 

B) N si t ta inë rep  os  

C) Ko tr iz no ikë  
 

)D  An oibit t ki ë  
 

)  
03 . fA tet re uk rr etne  : 

)A  Parapr nehi  n ag  alukizev  or la e  
 

B) Sho ehorëq n em  pmet er uta rë të l ra të  
 

C) Sho ehorëq n em  jbmihd e  

)D  Të gji aht  përgjigjet e isëm p rë em  ënaj  të etrëv ta  
 
 
13 . K rol he isk d ani  lehx  ëp r abm n:  

)A  10 % rolk hek is d eni   
 

B) 2%  

C) 0 21. %  
 

)D  4.2%



)  
23 . rG ipu  i tet r lkica i an ve ë ëths  ejm k mi  i ap r pa ëlq ey r p :rë  

)A  G igni vit ni  ih p re ort fik  
 

B) G gni i iv t ni  ulceroz  

C) Para od nt ti in ju linev   
 

)D  Para od nt iti n kron ki   
 
 
33 . G igni vi it  kitepreh  ëq  hs f teqa  e hd e em  inam fest emi  eg n elati  hs k ka ehot t gn a:  

)A  Vir su  herpes xelpmis  ti ip  I  
 

B) Vir su  herpes xelpmis  ti ip  II  
 

C) C xo a eikc  A 61   
 

)D  C xo a eikc  A 5  
 
 
43 . Pemfi ug s agluv ir s së htë  

)A  S më nu ejd  vir elasu   
 

B) S më nu ejd  bakte lair e  
 

C) S më nu jd e a tu o numi e  

)D  eM  an t ry ë të ruhojnap   
 
 
53 . Mor sub  B he xhet ë ëths  pë rkhsr uar për eh rë ët  pare ën  v iti n:  

)A  1 29 3  

B) 1934  
 

C) 1937  
 

)D  1 49 0  
 
 
63 . D absi k oret az  intesti elan  e akhs k raut  agn  përdo imir  i a tn i ib o it kë ev  çon ën  u jl en e tnis ezës:  

)A  V sënimati  E  
 

B) V sënimati  B2  
 

C) V sënimati  21B   

)D  V sënimati  C 



 
73 . O ep r noica  em  mel bo m oku - irep o ts ale ëb h ne  në xhepa ap rad tno ale me the ëll s :i   

)A  ireD  2 mm   
 

B) reD i 3 mm   

C) D re i 4 mm   
 

)D  bM i  mm6  
 
 
83 . Kance ir  in rt a ro al mu dn  të inam f tse ohet k nil i hsik t:  

A) V ëte m ën  pa tëtneic  duh na ip r së   
B) iS  çlu era noic  d eso/eh  tu em f iska on /ehd o es  noizel  ët  kuq o/ehd se izel on të ab r ëhd   
C) V ëte m ën  of rm në  lu çer vita e  
D) Me lezio en  b lu oze e më ap s ore zi ev   

 
 
 
93 . dniS r amo  Beh teç  ak r etka r ehozi t :agn   

A) fA et  oral ,e  çlu era geni lat ,e  vu e ti  d eh  re eti ma n odo sum  
B) U reçl a or ela  hd e ub la kut ena   
C) U reçl a or ela  me irts e like in de ehd  ap pula tuk a en   
D) A ns ëj  gn a ëp r jgijg et nuk ë hs të e ëv r ëtet   

 
 )  

04 . Në ras nit  e ëjn  ap c ei nti me okuel p al k :i   
A) Ë ths ë e ven oj hs em  kr ey rja e ib op sis ë hd e zke amin imi  h si t golotapo j ki   
B) N ku  kr tehy  oib p ,is  m aj tf no  ajtjabm  e el zi no ti  n në  mivresbo   
C) eL inoiz  hotjart et em  g ra ag rë em  rolk heksi id në  
D) eL inoiz  hotjart et me anti ib otikë  

 
 )  

14 . etneicaP  rëmef  85  ,eraçejv  tetiqarap  em  çlu e ar ic no e en  og jë hd e d ai song it tehok  me meP f diogi  t  ë  
me bm evanar  m ku o ez  (cik cirta ial). Ë ths ë e rën emhsisëd  që eicap n et n at  referoni për n ëj  ok tn roll et k:  

A) K oloidra ug   
B) rO top de i  
C) O luk isti  
D) Kir ru gu i ëp r jg i ëhsht m  

 
 
24 . H epi r lp a iz  ig ngivare dnum  ët  :ëpaj   

A) Phe tyn oina  
B) Nif ide p ni a  
C) Cy olc spo ir na A  
D) ëT  gji ëht  me id kame tn et e mrëprëpis e dn ru a 



 
 
 
 
34 . rëmeF  05  ,eçejv  tetiqarap  em  isejdn  eigejd  ët  ig n vig a ,ev  ët  rauths  n ag  gn acmues em ka ëkin  hd e kimikë.  
ëN  minimazke  laroartni  nehihs  anoz  ët  ig ngi sëv  ës  rutijgn  em  ngj ëry  ët  k equ  të dn ze ru  e ët  ëkhs lqye hs em  .  

M dnu  të ehohsyd t p rë : 
A) G ni g ivi t u çl ero- en k or t ki   
B) G ni g vi it ed uks a itam v  
C) G ni g vi it agn  llp a ak  b etka riale  
D) A ns ëj  gn a tap o jgol itë e isëm p mrë e  

 
 
44 . llukhsaM  42  ,çejv  ,+VIH  p tetiqara  me ejbmihd  ehd  meh ora ijg  n ag  ig ngiv ta  hs kaktuar nga ng mca ue ,s  si  
ehd  .sisotilah  ëN  minimazke  laroartni  tehihs  noicareçlu  ehd  tipaked mi  i m aja ve të papilave. dnuM   ët  
syd hoh te  p rë :  

A) G ni g tivi  n ag  llp a ak  b etka riale  
B) Gin ig v ti  u çl ero- en krotik  
C) G ni g vi it ed uks a itam v  
D) G ni g ovi stomat tepreh ik pr mi ra   

 
 
54 . allP ka ba etk ria el  ën  di tët  e rap a ët  of r timim  ët  :jas   

A) rëP nabm  ëm  ëmuhs  baktere Gram +  
B) rëP nabm  ëm  ëmuhs  baktere Gram –  
C) rëP nabm  afër thsis  të n tjëj in rëmun  ab kter hse  rG am+ sa G ar m-  
D) N ku  ëp r abm n ba tk ere  

 
 )  

64 . Ve alukiz  ët  ev odn sura ëp r jg a ët  një de eg  ët  en rv ti  V kr laina  naj ë hs enjë e:  
A) rE meti ës ofilop rme  
B) G ni g ovi stoma it t ti  h re p te ki  pr mi ar  
C) He pr se  oz s et r  
D) eP mfi ug s luv ga sir   

 
 
 
 
 
74 . E metir a ofitlum r em  dnum  ët  ap raq teti  ën  gojë me :  

)A  uB la  
 

B) rE izo one  
 

C) Ul reç noica e  
 

)D  Të gji aht  përgjigjet e isëm p rë em  ënaj  të etrëv ta 



 
84 . liC i nga kim or or nag iz tam  e ëm mëthsop  em dn ho et es  sh ak kton p ara od nt ti in j vu e :lin   

)A  S rt e tp o kok u m tu a sn   
 

B) S bmi i aso  f ozu  rips ko etale  

C) Ba ic li a onitc m etecy mcom ati ns  
 

)D  rT menope a cim r itnedo um  
 
 
94 . Qeli az t e Tzankut janë it p ki e ëp r:  

)A  eD rma it t ni  h re ep tiform  
 

B) P sugifme  agluv ir s  
 

C) rE eti m ne  milop orfe  
 

)D  Mor sub  Behxhet  
 
 
05 . Her anignap  da eholl t gn a ging ovi stoma it ti eh r ep t ki  primar (GS )H  es pse:  

)A  Veziku tal  ro ale ënaj  më ët  ëm hd a es  në GSH  
 

B) T me peratura ë hs ët  z noka isht më e la tr ë es  në GSH  
 

C) eV talukiz  ja ën  ët  ev dn os ru a më etsop r roi  se në GSH  

)D  rP ke  som hat e utirr ra  

 
 
 
 
 
 
 
 
Qu zi at e eT rap si e, viti VI   
1-18 (ka oget ria e el htë)  
91 -35 (ka oget ria me tas are)  
63 -50 (ka oget ria e thsëv ir )ë   

1. P re tanos  ëq  njauv ë gn a ih p apo r ita roi id z im :  
A) aK ën  cnedicni ë të l ra të ët  tiseirak   

B) aK ën  cnedicni ë të ul te  ët  ak r ei s ti   
 

C) Nuk ak  il d ejh  midis mes u ejdn s d eh  procese ev  kar ezoi   

D) A jns ë e ëv r tet ë



 )  
2. Në pro isec n ka zoir  :  

A) Dh ajbmi  zav dh on me al r nimig  e akhs kut  
 

B) Dh ajbmi  al r tehog  me larg imi n e khs akut  

C) Dh ajbmi  ëthsë  ap  s kh ak  
 

D) A jns ë e ëv r tet ë  
 
 
3. iC li agn  ihop m te  ësh ët  i vë tetr ë:  

A) aK iseir  në ms a tl  ak  form në  e n ëj  nok i em  bazë në dr je t mi  të ed n ënit s  
 

B) aK iseir  në ms a tl  ak  form në  e n ëj  nok i em  bazë në dr je mit  ët  is p rë fa eq s së d ëh m tib   
 

C) aK iseir  ën  tlams  ak  form në  elavo   
 

D) A jns ë e ëv r tet ë  
 

 )  
4. eR zina etizopmok  ën  k va i nitet  e pr aurape r vendoset në:  

A) aserthS  3- m 4 m  
 

B) ëN  jn ë rths esë të vetme  
 

C) ëN  sh rt esa 2 mm   

D) A jns ë e ëv rtetë  
 
 
 
 
 
5. Ph  :ëthsë 2)HO(aC i  

A) 10-11 

)B  7-8  
 

C) 1 4.2 - 31 .4  
 

D) 5 4. -6.4  
 
 
6. Llaqe :t   

A) Nxisin for im min e den sënit  es ko adn re  
 

)B  Bëjnë nized fek imit n e titetivak  



C) Nd omhi jnë ën  ade oiz n ni  e m ub s ejh s  
 

D) Ob ut or ënj  kana tazl  d ne tinare  
 
 
7. aliC  agn  otëk  ci isël  i p rë tek  mec e titn  isko f so f ta : 

A) Nd yr nohs  yjgn rë sap  forc timi   
 

)B  aK  jn ë rp oces e etozk rmik g taj ë for imic t  
 

C) tS olumi n ed n nit oge zen ën  

D) Bën id s olok r mi  ët  hd ëmb ti   
 
 
8. Sm la it  ka:  

A) 96% ëdnël  organi ek  ehd  4% ël dn ë i on r ag nike  

)B  70% ël dn ë i on r ag nike 03 % lëndë ro ag n eki   
 

C) 92% ël dn ë i on r ag nike 8% lë dn ë ro ag n eki   

D) 96% ël dn ë i on r ag nike 4% lë dn ë orga kin e ehd  ju ë  
 
 
9. aM cirt a e s tlam it es erk t teho  n ag :  

A) O nod t bo al s tet   

)B  olemA lb a ts e  t  
 

C) Ce tetsalbotnem   

D) eQ il z ta  e Malasese  
 
 
01 . P rë q ajdni  e argje dn it ën  aila z ih n e a am l timag  është:  

A) 55- 06 %  

)B  65-7 %0   
 

C) 75- 08 %  
 

D) 24- 92 %  
 
 
11 . Di ef renc imi  i qe azil ve ën  odo n egot ne ëz  hdodn  në ats din e:  

A) L anima  de itn s  

)B  S ahty ve



C) K pu ës  
 

D) aK mba ën   
 
 
21 . iliC  agn  emihop t ë ëths  i rëv te ët :  

A) S itlam  e ak  or gi jinen agn  m ze e mikn a  
)B  S lam ti dhe nitned a ënak  orig ij nën nga e tk o ed mr a, dn ë asr  tedni  e ejt ra të dhë tibm  nga mezen ik ma  

C) uP apl  e or tinag  a ad mantin i jep o ir g ënij  pu sëpl  së tibmëhd   
D) I avn g ani cioni Hertwig-Br nu  i jep ellif së fo mr i tim  ët  rr sëjnë  së hd ë bm i  

 
 
31 . iliC  po mih  ë ëths  i v rë te ët ?  

A) T bu u tal  d ne anit re pë mr b ënja  në rb e isëdn  ajgz t emi  të otnodo b al steve  
 

)B  T bu u tal  dent ani re ëp rmb ënja  në bre dn ë is  z jg a mit e ët  ada otnam b tsal eve  
 

C) T bu u tal  tned i ran e ak ën  d mai e ët r më të ma hd  du ek  aukhs r nga up apl  rd ejt per fi er si ë  
 

D) Nu irm  i but u al ve zvogëlohet në dr je t mi  të kufir ti  sm tla  – ed n it në  
 

 )  
41 . liC a fa ëz  i si rug no  që dn ur e mhs ë ir  ët  ëtral  em k na ike amalga :tim   

A) Fa az  2γ   
 

)B  Faza γ  
 

C) Fa az  1γ   
 

D) Fa az   ′Η  
 
 
 
51 . aB k ret et p enoi re ët  plla ëk s b ka et riale :ënaj   

A) Akti on cim e tet   
 

)B  iF mal e tn et  
 

C) L ka toba lic et  

D) S rt pe tekokot   
 
 
61 . Folik tju  e ëhd mbë ev  ep r am nentë if ll ojnë ët  f ro m ho e :n   

A) P sa  nil d sej   

)B  ëN  nijaum  e gjash ët  p sa  sejdnil   
 

C) ëN  nitiv  e gj thsa ë ët  ëtej s



D) ëN  pe ëhduir n intrau eniret   
 
 
71 . meC e tn et lg assjo on m re e kanë itev  op z eviti  es p :es   

A) tS olumi j en  de itn n enego z në   

)B  rT nete  ën  olk r fo orm  
 

C) Byme neh  ën  la seg h it rë  
 

D) Çl ënjori  enoj  f iroul   
 
 
81 . tS e ir il z :imi   

A) Ë ëths  ëjn  pr co es ëq  zhd ku  kim r oo rga tamzin  op r jo spor te  e tyre  
 

)B  Ë ths ë ëjn  pr co es ëq  zhd ku  kim r oo rga tamzin  si ehd  rops et e ty er   

C) Re ehozila t ën  epmet r uta ra ibm  002  gradë c cle i su   
 

D) ëN  a tu okla av  re ehozila t ën  repmet atura 001 - 011  gr ëda  cel is us  
 
 
91 . meC e tn et karb ko s li ate:  

A) aK ën  itev  ëm  acide se fo fs at c me e itn   
 

)B  Për od r ne  is  sh rt e as  veçu ese  ën  ka tetiv e të the ll a  

C) Për od r ne  is  subm hje p ozivor re  
 

D) Për od r ne  si subm h ej  ëp fr idnu mtare në dhëmb të  ep r am ne tn ë  
 
 
 
 
02 . Linjat teR zius jg ne ed n :ën   

A) mS alt  
 

)B  Ku if rin ms a tl -de nitn ë  

C) Ku if rin tlams  – mec ent  
 

D) eD tn i ën   
 

 )  
12 . Den anit  et rciare ë ëths  ed n it na që kr :tehoji   

A) Gjatë od no togjenezës  
 

)B  Gjatë g ij thë jetës 



C) iS  p rë gji ejg  n jad  ka ir esit, abrazio tin , a icirt on ,ti  eroz oi ni ,t  tr mua a ev  etj 
 

D) A jns ë ëp r ijg gje e sak ët   
 
 
22 . Në ëdnël n or ekinag  të ms alt ti  :ak   

A) Ko al gjen të ti ip t të parë, gl ku zo a gonim lika ,en  fo fs po tor eina  
 

)B  E man e nil , f ofso l edipi , f so f po or ,aniet  m ku opo il sa ah ride  
 

C) K latsir e ët hid kor sia ap t ti it  

D) E man e ,nil  a olem bl tsa ine, tfut eline  
 
 
32 . Z no a gr aluna re e Toms ti  g ej dn et n :ë  

A) Ku if rin ms a tl - tned inë  

)B  meC ne it n leq izor  
 

C) Ce nitnem  j qo e il zor  

D) Ku if rin de tn inë-cement  
 
 
42 . Në zbar hd nimi  në ilk n ki ë c ili  agn  për eq ndr mi et e ak rba dim  ep r disko it p rë dore :t   

A) 10%  

)B  15%  
 

C) 35%  

D) Asnjë n ag  ëk ot  %  
 
 
52 . liC i nga le e etnem t e ëm op sh mët  idn kon në t uk r nej  if ll e erats  të amalga im t:  

A) Ag  

)B  Sn  
 

C) Zn  
 

D) Hg  
 
 
26. F aza   2γ thsë ë hdil j :a  

A) A 2g H 3g   

)B  Ag-Sn 



C) Ag-Cu  
 

D) S 7n Hg8  
 
 
27. Kav iteti  i pr raurape  për m ub jhs e em  pmok o tiz  nuk ëk r ok n:  

A) iB zotim të sm titla   
 

)B  vaK ti et r te en vit   
 

C) icA di if kim  

D) eH jq e ët  mure ev  ët  varura  
 
 
28. iliC  ësh ët  pH k itir k për imicini n e rp oces ti  ak rioz  

A) 6,5  

B) 3.5  
 

C) 5.5  
 

D) 7.5  
 
 
92 . Në pr iseco n ka zoir  :  

A) D ajbmih  largo teh  me larg imi n e khs akut  

B) D ajbmih  va hz d no  em  ral g nimi  e akhs kut  
 

C) D ajbmih  thsë ë ap  sh ak k  

D) A ns jë p rë g ejgij  e ëtkas   
 

 )  
 

30. Në jn ë tetivak  të p er p ra u ra  p rë  in jel  mur te  anës ro e hud et të jenë:  
A) iP gn ul  

)B  Të evid r og jnë  
 

C) Të ogrevnok jnë  
 

D) A jns ë ëp gr jigje e sak ët   
 
 

31. Në tetetivak  ëp r lni ej ëk ndi ëq  for tehom  sidim  subm hjes ehd  str rutku ës ës  mehd b ti  (C ova - us rface  
ogram ) ë hs :ët   

)A  45 



B) 30  
 

C) 90  
 

)D  6  
 
 

32. I idn ka ic teno  ëp r përdorimin e ih drok is d ti  ët  kalc timui  ja :ën   
)A  M ilub mi i sëplup  në ka tiv ete ët  lleht a  

 
B) S rth e ës  ve eseuç  në ak ries rëpis faqë os r  

C) M ejhsub  p or oziv re e ka tiv te ti  në es a tacn  ëdn rmjet së e  
 

)D  Si etam r lai  ëp r de tiv a il z nimi  e plup ës  
 

)  
33 . eM d ki ma tetne  ëq  ev ndo nes  ën  ak v teti  ën  prani të la eg hs sit ë:  

A) Humb ni  ef ke t ni  e ryt e t re kituepa   
 

)B  Nd yr hs ojnë n jg y ër   

C) Nd yr ohs ënj  vo nimul   
 

D) H eqi n em  ëthel si  
 

 )  
43 . I tejeln  ëp r titag en rp e :j   

A) rA i  
 

)B  Por alec ni  

C) Kom op z iti   
 

D) Të tr aje  së ab ukhs   
 
 
 
53 . imitoziB  i mar vog e të ka tetiv i :t   

A) Lar nog  lams t ni  e ap us r me oulf ride  
 

)B  rR it s pi ërfaqen e nob dim ti   
 

C) ëT  dyja së bashku  
 

D) Z olëgov n ën  min mumi  sipë fr aqen e b no d timi   
 
 
63 . N lloj a e ab r ëhd  ë hs të e kud s emh  në itlams n e njomur agn  p së htyma uk :r



A) eD enim r imizila  ak  pr uke r shtr se ën s ëpi rfa osq re titlamsët   
 

)B  eD enim ra imizil  ka av cna uar në gj sy m në  e tras ëh sisë ës  tlams it  

C) eD enim r imizila  ak  odn d uh r ën  ët  ijg thë tr sa h nisë ë  
 

D) A jns ë ëp r ijg gje e sak ët   
 
 
73 . Pe il kula idn hm no  në:  

A) Re enim r nimizila  e s am titl   
 

B) Përbë jr en e kim ro olf rës fille erats  ët  p sëkall   
 

C) eD nim er nimizila  e s am titl   
 

D) A jns ë ëp r ijg gje e sak ët   
 
 
83 . S am itl  ësh :ët   

A) narT s nerap t  
 

)B  Opak  
 

C) rT culsna ne t  

D) A jns ë ëp r ijg gje e sak ët   
 
 
93 . Në som hat e re aj  smalti :ak   

A) rT culsna e ëcn  ët  ëtral   

)B  eD sn i tet  ët  ëtral   
 

C) rT culsna e ecn  ët  tëlu   
 

D) A jns ë ëp r ijg gje e sak ët   
 
 
 
 
04 . liC a n ag  ehs qernat e m sopë h mt e ë ëths  më hs u ëm  ak r jgoi e in ke:  

A) G zokul a  
 

)B  rF uk azot   
 

C) L zotka a  

D) Sukr azo  



 
14 . A ilp k imi  i P mir e tir  të metsis e ev  eda z :evi   

A) E nëb  ed n nënit  em  h di ro elif   
 

)B  E nëb  ed n nënit  em  h di ro ebof   

C) E onimel n ems ar la ey r ni   
 

D) N ku  n kid on ën  s rëpi f neqa  e de nitn ës  
 
 
24 . aM cirt a or ekinag  e re evaniz  ok m op z ti e mrëp b :na   

A) Bisf lone  lg ycidyl metak ir tal   
 

)B  G icyl dil atem kr tali   
 

C) D mi e lit  tem ak talir   
 

D) M lite  metakr tali   
 

 )  
34 . Sh imit  i g cmir a ev  mb esëhsu  et  zopmok ite :t   

A) Z olëgov n t uk rr ej n e polime ir z timi   
 

)B  rR it tkur ejr n e po mil e ir zim ti   
 

C) irR t dnëq r eu s ëmh r ni e meka kin e të opmok z titi   
 

D) Ul re etsiz nc në  jadn  abraz oi n ti   
 

 )  
44 . S kh a uk  k yr e os r i frakturës ës  umtsi sit në m ub sh tej  me ma algam ët  lk sa ës ës  d ëty  ë ëths : 

A) rP aina  e al gesh it rës  

)B  The ll së ai  jo e d hu ur e istm su ti   
 

C) Gjerë ais  oj  e uhud r e istm tisu   

D) A jns ë ëp r ijg gje e sak ët   
 
 
 
54 . Tran lis u iminim  em  fibra po t eki  ëhs r neb  rëp  të eted ktu ra :  

A) Kar nisei  se ok dn ra   
 

B) Kar nisei  ulko z la   
 

C) aK ir esin ec r iv lac



D) Kar nisei  aproks ami l  
 
 
64 . eT  ok m op z teti  hibr edi  pr aina  e ëhsubm s ti  i on r ag nik thsë :ë  

)A  53 - 05 %  

B) 07 -80%  
 

C) 06 - 07 %  
 

)D  58 - 09 %  
 
 
74 . H lpopi a aiz  e sm itla t ak rak ziret ho et :agn   

A) M egnu së totale ët  sm titla   
 

)B  Sasi të eutfajmap hs me të sm titla   

C) S isa  n mro a el  të tlams it op r d fe ke te në ak lc nimikifi  e tij  
 

D) A jns ë ëp gr jigje e sak ët   
 
 
84 . S am itl  ësh ët  p rë gj ge ëj s për dn nimiçir  :e   

A) G nipur  e ëlav ve em  gja isët  ët  ëtajg   
 

)B  G nipur  e lav ëve em  gjatë is  ët  shkurtër  

C) G ij t ëh  tkeps ir t të d ir tës  
 

D) A jns ë ëp gr jigje e sak ët   
 
 
94 . Den anit  ë hs ët  përgje jg ëse pë :r   

A) K mor en  
 

)B  laV oren  

C) Opal se he cn ën  
 

D) A jns ë ëp gr jigje e sak ët   
 

)  
 
05 . P rë që imirdn  i HCO3¯ :  

A) tirR et me u nejl  e tkes er timit ët  hsëp t sëmy   
 

)B  N ku  n kid ohet nga kes r mite i i pë hs tymës



C) Ulet em  ul nej  e kes ret timi  ët  pë sëmyths   
 

D) A jns ë ëp r ijg gje e sak ët   
 
 
 
Qu zi at e E dn odo n sit ë, tiv i V  
1-20 (ka oget ria e el htë)  
12 -32 (ka oget ria e thsëv ir )ë   
33 -47 (ka oget ria me tas are)  

 
1. H epi r ime a e up lp së  ës :ëth   

A) Proces k or nik  
 

B) P cor es akut  
 

C) Proces k nor ik i ri ka itu uz ar  
 

D) A jns ë e ëv r tet ë  
 
 
2. Ne plup i it n akut up r tnelu  dh mi b aj :  

A) eQ të tehos  agn  të exn htat  
 

B) eQ të ehos t agn  ët  ft ho tat  
 

C) Pr vo o hok et nga am ts ikaci ino   
 

D) A jns ë e ëv r tet ë  
 
 
 
 
 
 
3. Në up ipl t ni  rk o in k pih re t or f ki  ka:  

A) Dh ejbmi  sp no at ne  

B) Dh ejbmi  të va emhseudhz  pu etnasl   
 

C) Dh ejbmi  ap s s tilumit  termik  

D) Dh ejbmi  g ëtaj  ngrën sei   
 
 
4. loR in krye os r në nev dos ej n e id a ng oz së  ës  plup i evet  e ak : 

A) Ra id o rg fa ia  

B) eT its   kirtkele



C) Per uk s inoi   
 

D) Ana nm eza  
 
 
5. N ilevi  i m ub sh sej  ës  k ana l ti  ën  patolo jg i ët  aplup re tehud  ët  je ët  ed r :i   

A) ëN  m ja ën e rr ënjës  
 

B) T je  sëjam  ës  rr ëjnë s  
 

C) 4 mm agn  m aja  e ërr n ëj s  

D) 1 mm fa ër m ja së  së rrënj së   
 
 
6. iC li agn  et stet e opëm sh emt  kun  ë ëths  i lv fe hs ëm ëp r zongaid ën e h repi e im së p aplu re:  

A) Tes it  kl ini k  

B) Testi r oida l jgo ik  
 

C) Testi ele ktr ki   
 

D) Tes it  et r im k  
 
 
7. Në talic  p ta golo ji ak  më ëmuhs  elv rë ele ktr to se ti up l ap r:  

A) H erepi minë pulpare  

B) aK niseir  ap kor s mi al  
 

C) Pas n ej  rt a emu  a uk et   

D) Erozi no in ed n at r  
 
 
 
8. Në tiplup et kron eki  proc se te  rp o il fer ta i ev  :ënaj   

A) Më epih r tka i ev   

 
)B  Më opih a tk ive  

C) uN k lu ja në sa ëjn  or l  
 

D) Të gjitha të vërteta  
 

 )  
9. D ajbmih  ps o natn e ëq  za ok n si ht if l nol  ëtan n thsë ë:  

A) ëN  lup pi nit  a uk t pur tnelu  



)B  ëN  up lpit ni  kr no ik g rgna zone   
 

C) ëN  ne rk oz në  pu pl ra e  
 

D) ëN  lup pi nit  a uk t seroz latot   
 
 
01 . Në talic  nga otëk  ap tol go ji përhapet d :ajbmih   

A) ëN  lup pit kron ki  clu er zo   
 

)B  ëN  ih p re emi up apl re  

C) ëN  ep r oi nod t ti  kr ino k if b zor   
 

D) ëN  lup pit akut rup ulent  
 
 
11 . eT ink ka e am itup m ti  v lati  odrëp r te  kr thsisey  :ën   

A) uP ipl t ni  art uma it k  
 

)B  Kur un k ka ëp fr u udn ar fo mr imi i ërr njevë  

C) uP ipl t ni  ak tu  s re oz parc lai   
 

D) ëN  të gji aht  ët  m rëpisë met  
 
 
21 . liC a agn  otëk  ënaj  simp amot  ët  up tipl it akut to :lat   

A) K zir a mihd b ej  të ephs sh at  e ët  ,atajg  me irep udha ëteq s ei  ët  hs uk tr ra  
 

)B  Dh ejbmi  pu sl a tn e  

C) eQ sët o teh  agn  të tf tho at  
 

D) Z rëvag  e ehdam  kar ezoi  uk  amohd  e up sëpl  ë hs të e upah r  
 

)  
 
31 . Num ir  i tu evalub  dentin ëra  së htë ëm  i hdam :  

A) ëN  af rë is  em  ms al it n  
 

)B  ëN  afër is  em  p nëplu   
 

C) ëN  af rë is  em  ec em tn in  
 

D) ëN  të gji aht  ët  m rëpisë met  
 
 
41 . biF rob tsal et ja ën  q le azi  të up sëpl  ejgrëp g esëj  pë :r  



A) rP odh imi n e el dn ës ab z ela  ehd  ok al g ej n ti   
 

)B  Inf amal ci no ni   

C) M itlu f knu si no ale  
 

D) eD itn noge zen ën  
 

 )  
51 . eM toda e traj mit it afat-g ëtaj  me h di r ko sid lak ciu im  odrëp r te  :  

A) ëN  tr ja t nimi  e d ëh m evëb  me enoizel  ët  më hd a pe air p laki e  
)B  ëN  er oz r ib me in alf m rota e rp go evisser  ke sterne  

C) Të d jy a av r tetnai  e vërte at   
D) ëN  ep r oi d no tit kro in k rg na ular  

 
 
61 . liC a agn  otëk  ënaj  veti ët  f rotka it të ne rk ozës tu om r ela  (TNF):  

A) TNF thsë ë një seulumits  i uf q si hëm i rez ro b mi it cok k ro   
 

)B  TNF hs t no  fo nimimr  e lok a ejg n ti   
 

C) TNF p mrë ri ë nos  rr jgi e en rimin ok ckor  
 

D) Asnjë e vërte ët   
 

 )  
71 . S qh etë temis  sap  pr co e rud a ev  terape kitu e para dn al ho en :esën   

A) R ur het aseps ai   
 

)B  Z tehotab  ap r imi  em k kina   

C) ehurR n p ir tepicn  ab zë biol ijgo ke  
 

D) Asnjë e vërte ët   
 
 
 
 
81 . S lo u ic oni .2  5% i ih pok ol rit ti  et  na muirt i :t   

)A  N ku  ka efe tk  a abitn kteri la  të rim ë  
 

B) aK  efe tk  a itn ba tk re ial ët  rim e dhe shk ir rës  
 

C) aK  efe tk  a itn ba tk re ial ët  im rë op r jo irkhs rës\  
 

)D  Asnjë e v rë te ët   
 
 
91 . P rë  sa ëhok  ëq  pr eto inat e ajauh  ënaj  në rb ëndësi ët  ak na til  ët  rrë jn ës:



A) Për ijg g jj a pe air pika el  ëthsë  muhs ë e ëthel   
 

)B  Z vh i ll o teh  r ze or imib  ok ckor  

C) Fo mr eho t gran amolu  ap elaki   
 

D) Asnjë e vërte ët   
 

 )  
02 . Në tenoizel  ep r ai p elaki  që d nimo ohen me hsëv t ri ë is  n ag  rt ajt imi  e ododn n kit  f rol a etkab riale rëp b tehë   
agn :  

A) M rki oo agr ni mz a gra +m   

)B  M rki oo agr ni mz a gram –  
 

C) Të d jy a të isëm përmet  
 

D) A ns rëj a pr je  yt re  
 
 
12 . Fa tk o ir  kr ey sor p rë jg e jg ës rëp  in malf a inoic n pu rapl  ëthsë : 

A) F ka tori en r rov   
 

)B  Faktori i odn r  
 

C) Të d jy a të isëm përmet  

D) A jns rë a e vë tetr ë  
 
 
22 . P re io od n it ti k or nik apikal diferen tehoc  agn  pe ir o od nt ti i akipa l uka t ëp rmes :  

A) T tse it pu apl r hd e ra id go ra if së  

)B  T tse it pu apl r hd e ehs nja ev  ekinilk   
 

C) Radi go raf ësi  ehd  she jn ave k ekinil   
 

D) T tse it pu apl r, r ida o rg afise ehd  sh në aj ve ilk nike  
 
 
 
32 . S uh im ac  e pa neic të ev  ëq  ka ën  jbmihd e të for at  ët  d ëh mbit dia ong ts i ok hen :em   

A) Ab secs  ep r oi do tn al  
 

)B  uP pl it ri e ev r lëbis   
 

C) Per oi d no t ti  lakipa  a tuk   

D) Ab secs  api lak  uka t



 
42 . N ëj  ap cie tn  a nokn  për ihd m jb e ok n ats n et  p jer  rt e di sët h ën  anën e m tja ë ët  fyt ry ë ,s  e alic  oths het uk r  

icap ne it  ndër no  icizop on apo vr opa n. ëN  etek  ra ts  dia ong za m nu d ët  ëtej :  
A) I fn arkt rakoim di  

 
)B  S ni tizu  m ka lis ral   

C) Dh ejbmi  ta i ekip  af ic a el   
 

D) uP tipl  ireve isr bel  
 
 
52 . lF are – pu s ( zke a brec im te ) jg atë ëjn  tr itja mi endo nod tik:  

A) Ja ën  më ët  s ph esh at  ën  d tebmëh  me lup pë lativ e se ën  ota  me up ëpl  nek tor i ek   
 

)B  Ja ën  më ët  s ph esh at  ën  d tebmëh  me lezi no e aku et  pe air pika el  se ato me ni de ep r ai pik ela  on r elam   
 

C) Ja ën  më ët  s ph esh at  ën  tr itja em t odne d tno i ek  em  ëjn  se na ëc   
 

D) Ja ën  më të sh sep hta ën  d mëh bet is mpt ëkitamo  me up l ëp  nekrotike  
 
 
62 . D jbmih a kun  p su h no  pas al gr timi  të n ag c eum sit :ën   

A) Hip ere minë pul ap er   
 

)B  raK ies ni  pro uf dn   
 

C) uP ipl t ni  ir reve s lëbi   

D) Rezo br imin i etn rn  
 
 
72 . A ep ks- otakol r te  le ke t or n ëki  re :nehodnamok   

A) ëN  cap i etne  f izi k thsi  të mës ru ë  

)B  Kur ts ur rutk at a ekimotan  dnevibm o nes  ibm  a skep in e rrënj së   
 

C) Një gr au  shtatz ëna  n ku  rihsëd on të bë ëj  ra id go r ifa   
 

D) Të gj ti ha të isëm përm te   
 
 
 
82 . Në rastet e ni fla am ci no e ev  rever is b eli  ët  pulp së  rt a imitj  thsë ë:  

A) rT mitja  en dod ontik  

)B  eV odn s aj  e h di r ko s di it ët  lak ciu tim  +cem tne  OnZ E  
 

C) M ajtjab  ën  bo s re vacion e d tibmëh  ap  tr itja m



D) Të gj ti ha të isëm përm te   
 
 
29. liC a n ag  otëk  ehs nja së h ët  ak r etka ris ëkit  për p re iodont niti  kitamotpmis  lakipa : 

A) D ëh bm i ud ket si i z jg atur  

)B  Nd yr hs imi  i n yjg ër s  
 

C) Dh ajbmi  nga të bmë lat  
 

D) Dh ajbmi  e zav h eud s mh e  
 

 )  
03 . Në rt a tj nimi  e ba sc tise  akut a ip kal hd në ai  e anti ëkitoib ve er ok ma hodn et:  

A) ëN  av r isë  n ag  nejg dja e p eica n tit   
 

)B  ëN  varë is  agn  ëp r am s ta  e el zi no it  

C) ëN  av r isë  n ag  m ahso   
 

D) Të gj ti ha të isëm përm te   
 

 )  
13 . liC a agn  otek  është e ëv r ëtet  : Në një ap cie tn  që ak  ak lu ra  inf tkra  koim ardi:  

A) N ku  d tehu  ët  kryhet jart t mi  en odod n kit  ired  në 6 muaj pas ni far itk t  
 

)B  M dnu  tëk yr het rt ajtim en dod on kit  em n ej h re ë pas i nn tkraf it  

C) Gjatë traj emit ve ododne n ekit  në atëk  icap ne ët  nuk ë ëths  e ne emhsjov  ët  shoq rë ohen em  ter ipa  me  
ant ibi otikë  

 
D) Të gj ti ha të isëm përm te   

 
)  

 
 
 
 
 
23 . Efek it  i ts ire lizim ti  ën  ni s rt ume tn at e odn d no tike ësh ët  :  

A) eN vitag  hd e rp po or noic al em  mun r ni  e ster ili z emi ve  
 

)B  eN rtu a ,l  a ëjns  ef tke  ën  tev i ët  ekizif  ët  t ry e  

C) P izo t ,vi  ia  përm nosëri  fle sk bi i til e it n e ubmuh r g ëtaj  p rë od rimeve  
 

D) Të gj ti ha të isëm përmet



33 . Tra temitj  e odn nod t eki  me asid  sean ac  re ok am nd ho en :  
A) Kur pr eco ud ar  par hsa ikohet të jetë e ithsev rë dhe e gj ëta  rëp  p ca ie tn in  

 
)B  Kur kun  dnum  ët  rtnok o holl et dre zan hi nga kanali  

C) neD it s it  n ku  ka ok he të fajm tuesh em   
 

D) Të gj ti ha të isëm përm te   
 
 
43 . Pas tr timitja  end nodo tik pr azongo  m dnu  ët  tej ë e ek qe ruk  pacie itn : 

A) aK  ihd mbje is  nesekna  krye os re  

)B  aK  aulak r ëjn  fla er -up sidim  es a acn ve  
 

C) Kur ëmhszivël r ai  e d tibmëh  së h ët  klasa II I dhe e qohs ëruar me jbmuh e të sekcok  la oev l ra e  
 

D) aK  jn ë miraqs  irep radi luk ar të vo lëg   
 
 
53 . Në rdnuk a ni d tenoicaki  rëp  jn ë rt a mitj  e dn odo n kit  yh jn :ë  

A) H si t iro a mje ëk os er   
 

)B  M so dë rihs a e eicap nt ti  rëp  rt a mitj   
 

C) ëV riths së i në ha jp en e g sëjo   

D) Të gj ti ha të isëm përm te   
 
 
63 . Pu pl o aimot  së h ët  em dot ë ëq  drëp oret :  

A) ëN  tëbmëhd  e uq mështit  

)B  ëN  hd ë tëbm  em  lotap ogji ep r ai p ki ale  
 

C) ëN  tëbmëhd  ep r am ne ëtn  ket  ët  rin ëtj   
 

D) Të ijg tha të isëm përm te   
 
 
 
73 . biF r ta  ale s it ke ët  pulpës ev ndo :nes   

A) ëN  ma kirt s ni  intr zileqa or  
 

)B  rP ëna  mureve të vaza ev  ët  më ahd  ët  jg a tuk   
 

C) ëN  tnodo o tsalb et  

D) Të ijg tha të isëm përmet



 
83 . Fa tk or krye os r në ral g nimi  e am sa ev  dirtup e jg atë ëp r timinup  ët  ak nalit thsë ë:  

A) S isa a hd e ëp r iq n ajd  e giri antit  
 

)B  Për od ri im  i evëtnejga  mik ikë  

C) L ol ji i ni str atnemu ve  
 

D) Për od r imi  i in murts ne evat  rtlu a nos ike  
 

 )  
93 . rI r igi mi me ih kop ol r ti  tan r imui  ka titev ë e mëposh emt  evrëp ç nj sëre . aliC  ësh ?ët   

 
A) Shp al r ej  meka kin e  

)B  L rbu if iki m ët  ni s rt umen at ve  
C) S ëph r ëb r ej  të inde ev  nek or it ke  
D) eH mos zat ë  

 
 
04 . P re io od n it ti a kip al a pmis t kitamo  z ub l teho  z oka nish :t   

A) Gjatë iv z ti ës em  s no ëd  eks olp ar it ve  
)B  Gjatë ok ntr llo eve radi olo g ij ke ru ënit   

C) Nga mana neza  
D) Të ijg tha të isëm përmet  

 
 
14 . liC a agn  otek  un k thsë ë e ëv rtetë:  

A) myrR a ele ekirtk  jg atë e rtkel ot se tit  vepron em ehëjn rë  
)B  Re ka s oi net f kizi e ehd  k ekimi  g ëtaj  e el ktr seto t ti  ënaj  ët  kth ey hs me  

C) Nga imimc  jg atë tkele or te ts it un k m dnu  ët  doz teho  em  sa tk ë is   
D) Nga imimc  g aj të ele rtk ot tse it dnum  të pë ësr r ti te  pa dë autm r edni  .t  

 
 
 
 
 
 
24 . P rë  talic  n ag  këto a er sye e ref ëmjore  te ëjn  ok leg spe aic list një rt a mitj  end odo n :kit   

A) Një le noiz  që kun  shëro teh  ën  ok hë  
)B  R sa it  stud tehoi  dhe elv rë hos et i vësh it rë  

C) T eyh r ej  të instr evetnemu   
D) Të ijg tha të isëm përmet  

 
 
34 . iC lat gn a k të o kri ret e v el r hosë en për ët  rëp ac utk ra  ejg ndjen e lup p së  gja ët  pr eco ud r së  ës  m ub timil   

i ridn e tk  hd e id r tke  të up l ëp s:  
A) M ësegnu  të dn r sy h mi e ev  radi lo og ij ke  

)B  M egnu së të dh jbmi es ps o tn ane 



C) N ku  ka d jbmih e në ep rku is on  
D) erT  të mësi ëp rmet  

 
 
44 . H ry ja e kavi tet it dodne o tn ik ën  alom r të  am k lis arë l ko a il z ho e :t   

A) ëN  jp esën m elaize  të faq se  ko zul a el   
)B  ëN  jp esën d tsi ale të faqes ulko za el   

C) ëN  q ne dër ët  fa eq s okluzale  
D) erT  të mësi ëp rmet  

 
 )  

54 . P re f ro inoica  api lak  g taj ë vemitjart e e dn o od ntike ën  pr me o ral ët am dn alubi rë akhs kt ho te :  
A) Nga i kn lin imi  di lats  i rp e alom r ti  ma idn ub ral  .  

)B  Hy ajr  në ka lan  nga ana kub ale  
C) ëT  dyja ët  v rë te at   
D) Nga ajtejgsom  e k ht esa ev  elakub  jg a ët  ske plor mi it ët  nak a til   

 
 
64 . N ëj  ak nal dnum  ët  m teb et i tap r ja t rau  për khs ak të:  

A) aK timikificl   
 

)B  L timizilako  oj  on rmal  
 

C) aH jp es dani ke uate  
 

D) Të gj ti ha të isëm përm te   

 
 
 
 
 
 

 ESIPARET I ITSET  

 
 
 
 

.1  acmirg ënak sëhsubmorkam tetizopmoK  :rëtemaid em esëhsubm   

A)  10,0 – 30,0  mµ   
)B   20,0 – 40,0  mµ   

C)  01,0 – ,0 51  mµ   
D) arejnsA  agn  otek



.2  Fo tr ë ais  e izeda v eti t ti  ët  ned t ni ës ën   nëtarenejg e hd V e t IV e  ë hs t  :ë  

A) 51  PM   
)B  02  PM   

C) 52  PM   
D) 03  PM   

 
 
 

.3  kided i timuiclaC ët tidiskordiH ët timirodrëp sabm sëjnërr i imikifiskepA o  :teh  

A)  kinejgotso tilaicnetoP  
)B  rkimitna eviteV o  ekib  

C) tamalfniitna eviteV o  er  
D) ukhsabës ahtijg ëT   

 
 
 

.4  e ahduireP  k ikificla mit hd ët ë t evëbm ë rëp ok ëhsh m 13 - 14  , 11 - 12  , 23 -4 hsë ,2 t  :ë  

A) thsajg e nijaum ëN ë  sejdnil sap  
)B  nijaum ëN  sap ëtet e   sejdnil  

C) niretuartni nëhduirep ëN  e  
D) ëN  nijaum  sejdnil sap 21 e   

 
 
 
5. iN v ile  i St otper kok  tu Mut  sna ( UFC m/ p ën )l ë ths y  nëm e idni v ëdi v rr em e e iz k ët  tral ë  ët k ira e  tis ë ëths :  

A) x 5,5 ≥  01  



)B  x 5,5 >  01   
C) 01 x 5,5 <   
D) ≤ 01 x 5,5   

 
 
 

.6  rthS e as  e ok mpo titiz  m2 m po il m zire o eh t me bif ër o itp k  e em  tni e etisn t 280m /w  cm  

A) 1 unim të  
)B  2 m uni ta  

C) kes 04 o  adn  
D) adnokes 02   

 
 
 
 
 
 
 

.7  ënak 2OiS tacmirg sëhsubmorkim tetizopmok ëN  :isëhdam   

A)  mµ 40,0  
)B   mµ 20,0  

C)  mµ 80,0  
D) 01,0  mµ   

 
 
 
 
 
 
 

.8  rëp ën ,nitlams em ONAN evazësejp i inoizedA etnalis ët ejreb v ëthsë e :  

A) 11 ,5 PM a  
)B  61 ,9 MPa  

C) 81 ,1 MPa  
D) D 00,22   aPM  

 
 
 
 
 
 
 

.9  irëmhseurdnëq ënak ezonizer tetnaliS  ëq ekinakem  :noirav  



A)  081 – aPM 022   
)B   002 – aPM 052   

C)  003 – aPM 053   
D)  004 – 054  aPM   

 
 
 
 
 
 
 
10. ëna em terrem ëq iroulF  hsjip ët tiju ehd evemiqhsu ët ë  adnërb tehtihtrëp m 1  : nësam ën ero  

A) 55  %  
)B  86  %  

C) 57  %  
D) 09  %  

 
 
 
 
 
11. k e ajrrukT o imikilpa sabm titizopm t ëthsë :  

A) A. 52  m rki on en  v ti   
)B  B. 57  m rki on en  v ti   

C) C.  tiv en norkim 001  
D) D. 002  tiv en norkim   

 
 
 
 
 
12. sejp em tetizopmoK ë nan az mo hsub ë p s ë iS agn nehëbr O2 et ë ve  aruhs me OiS nalis 2 OrZ ehd 2  ën  

:asamrëp   

A) 02 - 03  mµ   
)B  02 - 57  µm  

C) 03 - 04  mµ   
D) 15- 03  µm 



13.  evëbmëhd e nitednëhs rëp emhsrovaf e elakub aijgolokE ( eiretkab i itetisned ev ëthsë ) :  

A) )tinU gnimroF ynoloC( UFC 000001 <   
)B   UFC 000051 <  

C)  UFC 000001 >  
D) e ëjnsA  ëtetrëv   

 
 
 
 
 
14. :eravignigbus nëkallp ën emhsinarp e ëthsë kun eiretkab ejoll otëk agn aliC   

A)  alocitned amenoperT  
)B  tcaB e ir odes fo sr y  suht  

C) silavignig sanomoryhproP   
D) sucocotpertS  snatum   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. tenoizel ëN  alleht e  ukokotpertS ezoirak  ën ëthsë snatum   :nësam  

A) 06  %  
)B  54  %  

C) % 03   
D) 51  %  

 
 
 
 
 
16. nilevin ën )etizopmok mirodrëp ruk( titlams i imikifidicA  titlams e  :isëlleht ën nortenep mëthsaj ët   

A) 8 mµ   
)B  01  µm  

C) 51  µm  
D) 18 µm 



 
17. dn sejradnrëphs e telanaK o  :ën nehd  

A)  evelatsirk e nërutkurtS t s ë m  titla  
)B   raumrofopas e nënitned ëN  

C)  tlams nirifuk ëN – ënitned   
D) ëN  tnemec   

 
 
 
 
 
18.  : nabmrёp etizopmok evanizer e ekinagro acirtaM  

A) lonefsiB  talirkatem lydicylg   
)B  talirkatem lidicylG   

C) em litemiD t  talirka  
D) liteM  talirkatem   

 
 
 
19. evacmirg i imithS  : titizopmok ёt esёhsubm   

A) timiziremilop e nejrrukt nolёgovZ   
)B  timiziremilop e nejrrukt tirR   

C)  enirёmhseurdnёq tirR m ok ёt ekinake mpo iz  tit  
D) tinoizarba jadn nёcnetsizer lU   

 
 
 
20. irdn rёp sёjgejgrёp ёthsё itlamS :e nimiç   

A) ёtajg ёt isёtajg em evёlav e nipurG   
)B  hs et isёtajg em evёlav e nipurG k  rёtru  

C) et tirtkeps ёhtijG  sёtird   
D) agn arёjnsA  ёt  temrёpisёm   

 
21. kejm e tenoicakidnI krëp ët robmëhd nimetsis ën evetiplup ët timi o  mëhsh n ёthsё  tidats ët isërav ë  

n t ë dn ia nëlic ë o ehd t. :titetilibats i idtas tajgz ëhok aS   

A) 4 tejv   
)B  tejv 5,2   

C) jaum 6 ± tejv 3   
D) 6 ± tejv 2  jaum  



 
 
 
 
 
( ETSET  M ERATASE  22 – 58  )  

 
 
 
 
22.  itnodoireP :agn tehebrëp kijgolotsih timitrëdn e ajmapkip agn   

A) k hsarbif hdam i rëmun ëjN o  inejgal  
)B  ukajg ëne agn mëteV   

C) agn mëteV  erovren aserabm   
D) e tavitanretla agn arëjnsA  emrëpisëm   

 
 
 
23. otëk agn hsuk inotnedivE  lozi ëserths is terodrëp kun elairetam :eseu   

A) ilomicaK   
)B  ilakyD   

C) timuiclaC i idiskordiH   
D) tasamsalP   

 
 
 
24. ën thsisërejg nerodrëp teremonoissalG   :ekijgolotamots ëniparet  

A) rëp lairetam iS  emhsrehrëp ët ejhsubm   
)B   rëp lairetam iS m zi ëserths is ejhsub o ul e  es  

C) aru e nimitnemic rëP ejelni , evetfiths ,ev v  e  
D) emrëpisëm e tetsar agn ëjnsa ën terodrëp kuN   

 
 
 
25. t timaglama e nihzaila ën tirkab e ajdniqrëP ë F agn ënëhd e okrëdN atared m ëb t ra e tS e mo ta olog ve  e  

:ёthsё   

A) Jo  % 56 es kap ëm  
)B   % 57 es ëmuhs ëm oJ  

C)  % 92 es ëmuhs ëm oJ  
D) 5 es ëmuhs ëm oJ  % 



 
.62   kun etizopmok em ejhsubm ejn sap ëm ërëb ët rëp e ezoirak arvagz rëp nejtitagrëp ëN ё  e ёths  

 :emhsisëdnër  

A)  sësam i ërim i imirtsap tehëb ëT k ira o  ez  
)B  titetivak ët evëzub i imitozib tehëb ëT   

C) rugis ëT o sba ejraht ëjn teh ol ak e etu v eti t  rutitagrëp ët ti  
D) vitneter sëmhidn tetivak ëjn tetitagrëp ëT   

 
.72  ëtej ët tehud kun timaglama i imimyB  rëpet ëm  :es   

A) 2,0  %  
)B  % 5,0   

C) %1   
D) %2   

 
 
 
28. kimik seuzilartuen is norpev timuiclaC i idiskordiH  ën evetnemele ët evedica i  as  : ët j  

A) ëtral ët HP  dica   
)B  nilakla ëtral ët HP   

C) sënajnsa HP   
D) eraf ak kuN  Hp   

 
.92  :ën tehomrof mëhsrehrëp ët ërap ët tiralom i inoirbmE   

A) eniretuartni 71 e nëvaJ   
)B  eniretuaertni 32 e nëvaJ   

C) sejdnil sap ëtyd e nijauM   
D) temihop agn ëjnsA   kun emrëpisëm tkas e ёthsё ë  

 
 
 
30. q tiroulf e azod ёthsё aliC 3 ajimëf ërram ët tehud ë - ulf e aisas ruk erehëta çejv 6 o  e niju ën tir  

 3,0 agn noirav mëhsjip – F mpp6,0   

A) 00,1  F rgm   
)B  05,0  F rgm   

C) 52,0  F rgm   
D) F rgm 57,0  



31. nëcimuhs ëN  ,evetsar e  lëbisreveri itiplup  ak  :ëjnehs   

A) noisukrep ën ethel ët ejbmihd ëjN   
)B  tajgz ëq tathotf ët agn irëmhsejdN   

C) agn irëmhsejdN  tajgz kun ëq rop tathotf ët   
D) irëmhsejdN  ët agn  tathorgn   

 
32. tëtneicap ëN  em  ekaidrak ejdnumës   

A) tjart nehyrk ët tehud kuN ekitnododne emi   
)B  kidn mikejm ën arurodrëp e tetnemakideM o  ën ënj m ej kim  ratned ni  

C) ibitna em timikejm araprëp nehotjart ët tehuD to ik  ë  
D) terodrëp ët tehud kuN  elakol izetsena   nirfenipe em  

 
 
 
33. ën anitneD  :ekud nogaer ëlleht e niseirak   

A) ep rutirR ilibamr t  nite  
)B  inejgalok ët emihsyrdn eM t  

C) ranitned evalubut ët ejrirkhS   
D) azorelkS  sënitned e   

 
 
 
34.  evëbmëhd e azoroulF n ёthsё sejrram ët isëtrav ë  :ën tiroulf ët araullortnokap ët evetnemelpus ët   

A)  sëtej ët ërap e nitiv ëN  
)B  nitiv ëN  rëtak e ët t  sëtej   

C) sëtej ët arap e tetiv ëthsajg ëN   
D) agn arëjnsA  otëk   

 
 
 
35. K rausahark ekuD - ëhsnokaz e tërekidhzorb em elif m ta , o  :ënak  

A) etilibiskelf tirr alic e rëtemilim rëp ëhtarr ëmuhs ëM t  ni  
)B  lanak ën evejtebm e nejqeh rëp esakife ëmuhs ëm ënaJ   

C) urtsni rausahark ekud lëbiskelf kap ëm ënaJ em  rëp tatn t jn ë ë tj ë ëhdam n s  i  
D) e tejgijgrëp agn ëjnsA  emrëpisëm   

 
 
 
36. terodrëp ët tehollihsëk timuiclaC i idiskordiH  :espes mehshokrep i mikejm ëjn is  



A) jirkhs ët isëtfa aK ekitorken tedni ё   
)B  laiborkimitna tetivitka aK   

C) f ët tidni e nimimrof tixn ët isëtfa aK ort  skepa ën e  
D) tilanak e ninemul rullybm ët rëp isëtfa aK   

 
 
 
37. lakjet som ët tehud tilanak e ajhsubM o espes niskepa ëj :  

A) ar e nëcimuhs ëN brozer kun evets ohe  t  
)B  is nordnëQ  edni ën hzautat   

C) ipa nejllybm nonerf ehd tedni rëp eseutiri ëthsË k la e  
D) nisixN  nimimuhs  lairetkab   

 
 
 
38. Ko 55 mëhshokrëp ët evëbmëhd ët sejlad e tëh - 57 ehd 56 -85  :  

A) M ijau  42  – 30  
)B  M ijau  41  – 81   

C) M ijau  8 – 10  
D) ijauM  10 - 1  4  

 
 
 
39. ёthsё temihop agn iliC  ëjnodn ak sqn ëtkas i  :ëllit et   

A) ulf esruk raumel ët eqafrepis ën tiseirak e ninoicneverp ën nitkefe em ënaj tetnaliS o edir t  ën  
iladnarap m ni  e tiseirak  ën  eqafrepis m t arusif e .  

)B  drëp ,evanreqehs i imitkuder ,sëkallp i illortnoK naj mëtev oj tiroulf i lakipot imiro ë e if k p sa e  r  
hde nisixn rop timizilarenimed e niminerf e er m nimizilareni .  

C) rP o  ejhdil ak timitpure sap tiv 1 titlams ët larytan timirutam i isec e er em ehd m izilareni m  e ni  
eratsellif evenoizel   

D) naj temihop ahtijg ëT e  atkas ët  

 
 
 
40.  teinëht agn aliC tjerd e ёthsё ak esën ë  et  :ëllit   

A)  evëbmehd i irug isap ehdE dnum ak raumrof ёthsё n tehonimele ët isë ë ejmrep t nejgih ëjn e  ët  
erim  ekajtev   

)B  02 tiseirak ës sëcnedicni e nejlu rudnum ët ëreb ak tiju i imiziroulF -40  %  
C) ilpA kimi i ulf ori  t në ok irtnecn m ajg et ëhok ëjn rëp atral ët e t hsё e t  ё em  fe ke it v es  ikilpa m  i i  

t ehok elavretni rëp atlu et % ën tiroulf e rukhs t  ar  
D) itsitned agn mëtev tehëb tiroulf i lakipot imikilpA  



 
41. s ët erosëqafrëpis taserths ëN m  ëmjejg titla m uhs ë më:  

A) diH titapaliskor   
)B  titaparoulF   

C)  imuiclaC ruroulF  
D) tafsof roulF   

 
42.  ërafÇ ёthsё  :azerokana   

A) elakipa sëreirrab i laicifitra imimroF   
)B  ekijgoloib ërynem ën elakipa sëreirrab ët timimrof e ajtixN   

C) narT sportim i i  m rki oo amzinagr v  agn e e ën t e ukajg t rd ejt ëd ët tidni m  raut  
D) ëjohdejrr is kimetsis noiskefnI  ët timitkefni e  sëplup   

 
43. ërafÇ  ёthsё  :azenegoskepA   

A)  rupah et tiskepa e nitsar ën elakipa sëreirrab i imimroF  
)B   ekitorken sëplup e ajqeH  

C) s ësisëtajg i imitkacrëP e  tilanak  
D)  imidhzaV timimrof i elarytan ërynëm ën  et   tiskepa  

 
44. Amalgami  “ non  ” 2  e qëndrueshmeri ka k ekani m ë  n :në  mas  

A)  0052 –  mc / fgK 0003  
)B   0004 –  mc / fgK 0054  

C)  0054 –  mc / fgK 0055  
D)  0054 – fgK 0005  mc /   

 
 
 
45. tukniz e aisas ratsellif niseirak ëN  :ёthsё   

)A 3.2   
B)  1.8   

)C 6.5   
)D 8.6   

 
64. të përmbajtje Në  amalgameve  “non   2 “  bakrit e sasia :  ёshtё  

A) 21  %  
)B  31  %  

C) 81  % 



D) 02  %  

 
 
 
47.  evetnalis ët ejrebrëp ën ,nitlams em ONAN evazesejp i inoizedA :ёthsё   

A) 11 ,5 PM a  
)B  61 ,9 MPa  

C) 81 1,  MPa  
D) 0,22 0  aPM  

 
48. drëp ëq 21 diroulfiB tnerapsnart ukalL o  :ehd roulf nabmrëp titnalis ët timikilpa sabm ter  

A) muiclaC   
)B  muineleS   

C) rofsoF   
D) idanaV um  

 
 
 
49. ësejp nëb A.M.G siB  :ën   

A) xirtaM   
)B  sëhdil nitnejgA   

C) esëhsubm tacmirG   
D) iremilop i itelekS t  

 
 
 
50.  kun numi timetsis ët esëjgejgrëp tazileq agn aliC n etnezerp ёthsё :raplup ninoicamalfni ë   

A) T teticofmiL   
)B  B teticofmiL   

C) tegaforkaM   
D) tetsalkotnodO   

 
 
 
 
 
51. D sne  ni v sutaniga  nesah  më phs e  :ën hs  

A)  ëraliskam tëninaK  
)B   ëraliskam telaretaL



C) aL telaret  ëralubidnam  ehd   ëraliskam  
D) ërap e tëralomerP   ëralubidnam  

 
 
 
52.  everuroulf e aisas titlams ët emthsaj e nëserths ëN m ёthsё  :emhsdnerb e nëserths ën es ehdam e ë  

A) A. 4 – 5 he er   
)B  B. 6 – 8 her  e  

C) C. 2 – 3 ereh   
D) D.  5 – ereh 01   

 
53. eviN tiroulf i lamitpo il   tiseirak e nimineverp rëp emythsëp ën :ёthsё   

A) F mpp 20,0   
)B  F mpp 10,0   

C) F mpp 80,0   
D) mpp 01,0  F  

 
 
 
54. maid em ejif ënak atub ët emiq em evëbmehd e taçruF e  ret :  

A)  810,0 – mc 320,0   
)B  B. 0,  520 – 0,03 c  m  

C)  030,0 – mc 530,0   
D) 830,0  mc   

 
 
 
55. tehoziretkarak timizilarenimed i isecorP   :  

A) evetafsof ehd timuiclaC ët ejbmuH   
)B  ehd timuiclaC ët ejbmuH  timuizengam   

C) timuidanaV ët ejbmuH   
D) ukhsabës ahtijg ëT   

 
 
 
56. e erotid azod noicatkal en ehd ësinaztaths e nëhduirep ëN  :ëtej ët tehud timuiclaC   

A) 007  – 800 m rg / tid e  
)B  200 – 300 m rg / tid  e  

C)  0001 – 0021  etid/rgm



D) etid/rgm 0051   

 
 
 
57. ën tehotizoped iroulF  ëmrof ën erobmehd nëkallp   :ët  

A) imuiclac tafsoF   
)B  imuiclac ruroulF   

C) tafsof roulfonoM   
D) imuirtan ruroulF   

 
 
 
58.  ksir em tedividni ën imuirtan ruroulf em evarisëtert i imirodrëP k h 1 ,iseira e n ër ë aj v  ënaj e :  

A) % 20,0   
)B  50,0   %  

C) 1 %  
D) 2 %  

 
.95  aliC  k agn ëto ok mpo in m rëp kun e m n tehab ë  nëtsap e ehd m eb ve:  

A) ulF o rur  aN t uir mi )FaN(   
)B  Mono ulf o fr o afs  t aN t uir mi  ( MFP  )  

C) C. ulF o rur  jallak  ( FnS  )2  
D) kirofsoF idiskO  ( )5O2P   

 
 
 
60.  kun emthsopëm e tavitanretla agn aliC tkas e ёthsё tuka nititnodoirep rëp ë  :zores   

A) itneicaP  tinoicakitsamëtajg ejbmihd ak   
)B  P jbmihd ak itneica e drëp sap o n ët ët timir x athe v  e  

C) d ëjirra et dnum erotamalfni amedE e cok ën ir k  ë  
D) ën emihsyrdn neherëV  r ifargoida   

 
 
 
61.  ët emhshtijgrëp ët ejkerp ak itneicaP o  :e nitsar ën timzinagr  

A) tititnodoireP  tnelurup tuka   
)B   zores tuka tititnodoireP  

C) tititnodoireP  kinork  ralunarg   
D) semolunarG  ezotsik  



 
 
 
62. e ёthsё tavitanretla agn aliC  nodoirep rëp etetrëv  :zotamolunarg kinork nitit  

A) jn ёthsё amolunarG itpes kap ëm ,elibats em ëmrof ë k  ehd e ëm  itka kap v  e  
)B  rbif luspak tehomrof kuN o  ez  

C) evitaduske irukud neherëV   
D) kuN  ekijgoloidar emihsyrdn ak   

 
 
 
63.  kijgoloite rotkaf ёthsё kun tavitanretla agn aliC  :elanigram tetitnodoirep rëp  

A) tajg e tefellëK ë  
)B  e tejhsubM  arurav   

C)  elatot tazetorP  
D) taleT  evehsork e   

 
 
 
64.  kun emthsopëm e tavitanrela agn aliC v e ёthsё :zorbif kinork nititnodoirep rëp etetrë   

A)  noicamalfni ëjn agn kakhs is teqafhs ët dnuM doirep i tuka o  titn  
)B  titnodoirep et ezotamolunarg eso eralunarg evamrof ët timikejm i tatluzeR eve kro kin e  

C) un ëjn ët sejbmuh ëtajg erotakitsam esekragnibm ejn i tatluzer is idnil ët dnuM m  et ir m  hda  
 milukitra ëjn en eso hsëbmehd t uar m  kita  

D) kuN  erëv ekijgoloidar emihsyrdn neh   

 
 
 
65. ën evelifortuen e ainarp teherev evetitnodoirep ët emrof nëlic ëN  :taduske   

A)  zores tuka ititnodoireP  
)B  tnelurup tuka ititnodoireP   

C) ititnodoireP  kinork  ralunarg   
D) zotamolunarg kinork ititnodoireP   

 
 
 
66. eR tajniL :ën evednel ët evemillugerrç e ëjohdejrr is ënjiv suizt   

A) tlamS   
)B  enitneD  



C) tnemeC   
D) enitned nirifuK  – ëplup   

 
67. ulf e aisaS o  titlams et emthsaj e taserths ën tir m ёthsё rb e taserths ën es ehdam e ë e hsdn m  :e  

A) 2- ëm ëreh 4   ëmuhs  
)B  5- ëreh 6  s ëm  ëmuh  

C) 5-  ëmuhs ëm ëreh 01  
D) 1- ëreh 2   ëmuhs ëm  

 
 
 
68. tehud sëllejg e nepirk ën tiroulf e aisaS  :ëtej et   

A) rgm09 /  gK  
)B  gK/rgm052   

C) gK/rgm005   
D) 004  gK/rgm   

 
 
 
69. i imirodrëp agn tehomrof timuiclak i irurolF  :tiroulf   

A) nejgodnE   
)B  nejgozgE   

C) odnE - zge o  nejg  
D) e temihop agn arëjnsA  emrepisëm   

 
 
 
70. ën roulf enjabmrëp )FPA( araukifidica et ekiroulf teleG  :nësam   

A) %32.1   
)B  %60.2   

C) %21.1   
D) %2.2   

 
 
 
71. roK o an  e ëhd m sellab  ës  rap  ë t  ë rep ok hsh m jdnil ën e e ё hs t e ё  m n rauzilareni ë m  :nësa  

A)  %13  
)B  %71   

C) %6  



D) %2   

 
 
 
72.  kun emthsopëm e tazileq agn aliC zileq ёthsё  :titnodoirep e ë  

A) tetsalbotnemeC   
)B  Qe tazil  e essalaM   

C) tetsalborbiF   
D) tetsalbonitneD   

 
 
 
 
 
73. Forma m  ë ka t vi  e rauzab  ën  inilk ëniruce ët ek  irep odo titn ve rk e o  :ëthsë ekin  

A) zorbif kinork ititnodoireP   
)B   ralunarg kinork ititnodoireP  

C) ititnodoireP   zotamolunarg kinork  
D) ezotsik amolunarG   

 
 
 
 
 
74.  emthsopëm e tavitanretla agn aliC v e ёthsё rk tetitnodoirep rëp etetrë o  :ekin  

A) rëqohS ejbmihd em neho   
)B  ekijgoloidar emihsyrdn ënaK   

C) imitjart ecnaes ëjn ën nehokejM   
D) ukhsabës ahtijg ëT   

 
 
 
75. mrof silatned animaL o  :teh  

A) eniretuartni 3 e nëvaj ëN   
)B  N  ë aj v në   6 – 7 ni t uar t nire e  

C)  4 e nëvaj ëN –  eniretuartni 5  
D) nëvaj ëN  e i 71  eniretuartn  

 
C ( ёthsё ёtkas e ajgijgrёP  )



 
76. tibmëhd e apluP  tehomrof  :agn   

A) ezotamiknezem alipaP   
)B  titlams e apluP   

C) tetsalbotnodO   
D) tetsalbotnamadA   

 
ajgijgrёP  ) A ( ёthsё ёtkas e   

 
 
77. tibmëhd i itlamS  ëdnël ak  :ekinagroni   

A)  %29  
)B  %69   

C) %64   
D) %63   

 
 
 
78.  kun mëthsopëm e tërotkaf agn iliC n kitamuart ratkakhs ёthsё :etitnodoirep ë   

A) tamuarT   
)B   e ejlaD m jhsub e p s ë pa jetr e  tisk  

C) ven e ahok es ëmuhs ëm tukinesra e ainëL o  emhsj  
D) imimroF  ës sëkip i tkerrokoj  titkatnok   

 
 
 
79. tavitanretla agn aliC  e  kun emthsopëm v e ёthsё  :zorbif kinork nititnodoirep rëp ëtetrë  

A) doirep i tuka noicamalfni ëjn agn kakhs is teqafhs ët dnuM o  titn  
)B  titnodoirep ët ezotamolunarg eso eralunarg evamrof ët timikejm i tatluzeR eve kro kin e  

C) jn i tatluzer is dnil ët dnuM takitsam esekragnibm e o tajg er ë uh m t sejb ë jn ë un m  ir t  hdam e  
 milukitra ëjn en eso hsëbmehd t uar m  kita  

D) ekijgoloidar emihsyrdn neherëv kuN   

 
 
 
 
 
80. e tavitanretla agn aliC   kun emthsopëm v e ёthsё :ralunarg kinork nititnodoirep rëp ëtetrë  



A)  ak itneicaP m nehorëqohs ehd araukovorp ët ejbmihd e jqafhs e jn e n ë sif t  elu  
)B  P  atrof ët ejbmihd ak itneica  

C) ardnejg ët ejbmihd ehd mihdamz er ëmev hsephS ev  il m af t  eki  
D) ekijgoloidar emihsyrdn aK   

 
 
 
 
 
81. e tavitanretla agn aliC   kun emthsopëm v e ёthsё  rëp ëtetrë :zotamolunarg kinork nititnodoirep   

A) jn ёthsё amolunarG itpes kap ëm ,elibats ëm ëmrof ë k  ehd e ëm  itka kap v  e  
)B   ezorbif eluspak tehomrof kuN  

C) evitaduske irukud neherëV   
D) kuN  ekijgoloidar emihsyrdn ak   

 
 
 
 
 
82.  rotkaf ёthsё kun tavitinretla agn aliC rëp kijgoloite   :elanigram tetitnodoirep  

A) efëllëK t  ëtajg e  
)B  jhsubM et e v arura   

C)  elatot tazetorP  
D)  evehsork e tëharK  

 
 
 
83. :e nitsar ën teherëv senirteseloK ët evelatasirk e ainarP   

A) ralunarg tititnodoireP   
)B  zotamolunarg tititnodireP   

C) narG ezotsirk semolu   
D) zorbif titnodoireP   

 
 
 
84. p agn iliC o ih m  e te m pë o mths e ёthsё kun  jerd i të: kaF to  tër m rb o tj ë iseirak jadn s t  :  

A) ulf i tllugerr i imirodrëP o erur v  e  
)B   raulumitsap ët sëmythsëp ës ësisas i imithS  

C) evekiborkimitna i imirodrëP   
D) odrëP i imir  tiseirak jadn sëniskav  



 
 
 
85. tiserëbrëp agn iliC  e :emythsëp ën tednejg kun methsopëm   

A) A P anilait   
)B  B EgI   

C) C rI ea  
D) D anicuM   

 
 
 

ETSET   ET ATHEL  (86 -  ) 542  

 
 
86. nednejg tetsalbotnodO  :ën   

A) ënitneD   
)B  tlamS   

C) tnemeC   
D) ëpluP   

 
 
 
87.  maglama en tidnejgrA e ajdniqrëP ёthsё :  

A)  %56  
)B  %06   

C)  %53  
D) %92   

 
88. :rëp terodrëp acirtaM   

A) ejhsubM  ilanak   
)B  titetivak e nejpaH   

C)  titkatnok ës sëkip e nimimroF  
D) nimirejgZ  tilanak e   

 
89. ukalB  e :sapis zoirak nisecorp nokifisalk   

A) ednI arukerp ët ev   
)B  arukerp ët eveqaF   

C) ekinilk ësirucE  



D) ës esisëllehT  tisecorp   

 
 
 
90. tehozilakol DOM itetivaK   :ën  

A) elamiskorpa neqaF   
)B  elaizem neqaF   

C) elatsid neqaF   
D) neqaF   oizem – ozulko  – elatsid   

 
19 . apluP   tibmëhd e ёthsё  em  agn ënijgiro  :  

A) redotkE m  a  
)B  M ikneze ma  

C) akcoK   
D) evedni jerp arëjnsA   

 
 
 
92. :ënaj eseulozi ëserths is nerodrëp ëq telairetaM   

A) tetizopmoK   
)B  tetnemeC   

C) inozatemodnE   
D) imaglamA   

 
93. e tajnehS  tiseirak  :ënaj   

A) nëtan atrof ët ejbmihD   
)B  idog ën ejbmihD ejt   

C) tibmehd ët evedni ët eryjgn mihsyrdN   
D) arëjnsA   

 
 
 
94. III e asalK  tukalB e  :ën tehozilakol   

A) tibmëhd e niteloK   
)B  evëralomerp & evëralom ët elazulko neqaF   

C) vëlatnorf e nidnëK e  
D) arëjnsA  



 
95. zerf em tehëb ezoirak sësam i imirtsaP :ë   

A) dnoR   
)B  ërusiF   

C) ekalF   
D) arëjnsA   

 
96. agz e nejtitagrëp ën kitkaliforp imiraP v irak sër o s ez yno  :ën n  

A) A P nimiladnara  e tiseirak  dytësor  
)B  B P rë  që urdn e hs m nire  m e jhsub e  s  

C) C soM  ëd m it m ni  e edni ve f et ort t a ë ibmëhd t  
D) D arëjnsA   

 
97. tizopmoK espes evitizop itev ënak te   :  

A) ekitetse nëna ënjorugiS   
)B  nibmëhd em ekinakem ejhdil ënjojirK   

C) ilak em nerrukt kuN m  e ni ok  sëh  
D) arëjnsA   

 
98. :espes evitagen itev ak imaglamA   

A) vacrof jadn iremhseurdnëq ak kuN e pë tr y  esëp  
)B  terrukT  e nimilak em  sëhok   

C) ejhdil nojirK  em ekimik  nibmëhd   
D) arejnsA   

 
 
 
99. :rëp nebrëhs ajolytneL   

A) A M ejhsub  ilanak   
)B  B jgZ e ir m ilanak   

C) C oM de il m ni   e ëhd m ib  t  
D) D P irtsa  m  ilanak  

 
.001  :agn tehomrof tibmëhd e anitneD   

A) tnamadA o  tetsalb  
)B  tetsalbotnemeC   

C) tetsalbotnodO  



D) arejnsA   

 
 
 

.101  ëtrof e ëm aserthS   tibmëhd e :ёthsё   

A) itlamS   
)B  anitneD   

C) itnemeC   
D) apluP   

 
 
 

.201   tehzaila ën ësejp ënëb kun mëthsopëm e tetnemele agn iliC e am agla m  :ti  

A) jallaK   
)B  nimulA   

C)  rëkaB  
D) kniZ   

 
 
 

.301  I e asalK  :ën tehozilakol tukalB e   

A) A Kë nidn  e rf ont evela   
)B  B qaF en v eralubitse  ët  ehd m eveb   

C) C neqaF  elanitalap  t  ë cent elar ve  
D) D arejnsA   

 
 
 

.401  is terodrëp irudivaK  :lairetam   

A) e ejhsubM  emhsrehrëp   
)B  emhshokrëp e ejhsubM   

C)  esulozi ëserthS  
D) arejnsA   

 
 
 

.501  e ajsodneV  ëhd e nitetivak ën evelairetam tehyrk tibm   :em  

A) dnoS   
)B  raulF - lutaps  



C) tavaksE o  r  
D) leserP   

 
 
 

.601  ak imaglamA  espes evitagen itev  :  

A) vacrof jadn iremhseurdnëq ak kuN e pë tr y  esep  
)B  terrukT  sëhok e nimilak em   

C) ejhdil nojirK  em ekimik  nibmëhd   
D) agn arejnsA  ët  temrëpis   

 
 
 

.701   :nokidn tirofsof ehd timuiclak ët elarenim evarëpirk e asegnuM  

A)  erobmëhd evedni ët mizilarenimrepih ëN  
)B  hd ët emhshokarap ët ejlaD evёbmё   

C) rutkurts ët mizilarenimopiH  erobmёhd sё  
D) tiseçorp ët ejtixN  et  timizilarenim   

 
 
 

.801  eqehs agn taliC pëm e tanr o ev kap ëm ak emths t irak i o enejg :  

A) tlaM o  az  
)B  azorakaS   

C) azokulG   
D) ilotilyX   

 
 
 

.901   ëtert e nëhsom rëP m ёthsё  ruherphs i ë  

A) ranorok iseiraK   
)B  larusif iseiraK   

C) iraK e  ralukidar is  
D) iseiraK  radnokes   

 
.011  ёm e teiretkab agn tёliC po enejgoirak itev ak kun emths :  

A) snatuM ukokotpertS   
)B  suinirboS ukokotpertS   

C) retnE eìok ko u eF k sila  



D) tecimonitkA   

 
 
 

.111  tkaf agn tёliC o orp en lor naul kun mёthsopёm e tёr imizilarenimed niseç t  :  

A) aimotsoreX   
)B   eqek e aneijgiH  

C) teiretkaB   
D) tarëpirK  elarenim   

 
 
 

.211  rep terodrep emthsopёm e teskedni agn iliC  e nejtam   :ezoirak secnirepske  

A) ILP   
)B  TFMD   

C) NTIPC   
D) IP   

 
 
 

.311  rusap e ateiD  etardihobrak em  :  

A) niseirak nonerF  ratned   
)B  nimizilarenimer tixN   

C) zilartueN o ërvagz ën Hp n  sëjog e n  
D)  kun ëjnsA ёthsё  e  ëtetrëv  

 
 
 

.411  erp nëzaf ëN - :ën nokidn ajreyqhsu evitpure   

A)  evëbmëhd ët evedni e nimirutam ehd nimimroF  
)B  eirak agn tidividni e enirёmhskerP s  i  

C) ёnisёlic ehd ёnisaS  sëmythsëp e   
D) ët ënaj ahtijg ëT  atetrёv   

 
 
 

.511  ejreyqhsuqek ëjn e tetsar ëN  :imek anietorp em   

A) timizilarenimed ët ejtixN   
)B  doirep aijgolotaP o m ёthsё elatn  ases ruherphs e ë k  ratned iseira



C) itetivitka tetixN   kitotim  
D) ratned seirak mëteV   

 
 
 

.611   ëranitned evjubut i irmuN ёthsё  i ëm  :hdam   

A) N s em isrëfa ë m la t  ni  
)B  isrëfa ëN  nëplup em   

C) nitnemec em isrëfa ëN   
D) jerp arejnsA  eryt   

 
 
 

.711  m e nimilak eM o f sëhs o imr m ned evalubut i i t  ërani :  

A) jerd ën nodhzav ehd niskepa em nolliF tim k et oro  sën  
)B  rok em nolliF o t nitjerd ën nën e  tiskepa  

C) sënorok ët ehd tiskepa ët mitjerd ën ëhok nëtjëjn ët ën nolliF   
D)  nordnëq kun emrepisëm e tavitanretla agn ëjnsA  

 
.811  navhS e tazileQ - ti  :ënjohterr   

A) arbiF t A  
)B  arbiF t C  

C) temrepisëm ët ajyd ëT   
D) arejnsA   

 
 
 

.911   ënitned irifuK - : )JDC( tnemec   

A)  tilanak ët timitnemurtsni ët tidnuf e nimitkacrëp rëp arelv aK  
)B  p arelv aK ë  r t  evelanak e nejryh rautkacrëp ë  

C) e enisërejg rautkacrëp ët rëp arelv aK  evelanak   
D) e ërelv ëjnsA  etetrëv   

 
021 .  kun emthsopëm e tazileq agn aliC n etnezerp ёthsё oirep ë :muicnod   

A) tegaforkaM   
)B  elairetipe tazileQ   

C)  tetsalboetsO  
D) tedicotsiH  



 
.121  imirtlifniorkiM   :lanigram  

A) tejhsubm ën hdodN   ëtizopmok em  
)B  maglama em tejhsubm ën hdodN   

C) ssalg em tejhsubm ën hdodN - remonoi   
D) e tejoll ahtijg ët ën hdodN  hsubm evej   

 
 
 

.221  icamalfni ruK o hsilaudarg tepahrëp rautjartap i raplup in t jerd t ehuq tiskepa :t   

A) tnelurp tuka tipluP   
)B  lakipa titnodoireP   

C) tuka tipluP  zores   
D) agn arejnsA  ët  temrëpisëm   

 
321 . itnodoirep e nëzenegotap ën ekificeps eratinumi ajgijgrëP tev tkarak e e zir o eh t agn :  

A) B eveticofmil i imizivitkA   
)B  eveticofmil i imizivitkA  C  

C) temrepisëm ët ajyd ëT   
D) arejnsA   

 
 
 

.421  izel ëN o nimod kun ëq elakipairep ten o brëp elairetkab arolf ,imitjart agn neh e eh t agn :  

A) marg amzinagroorkiM  +  
)B  oorkiM  marg amzinagr –  

C) temrepisëm ët ajyd ëT   
D) arejnsA   

 
 
 

.521   raplup ninoicamalfni rëp roseyrk irotkaF ёs ёth :  

A)  rovren irotkaF  
)B  rodni irotkaF   

C) repisëm ët ajyd ëT em  t  
D) arejnsA  



.621  hokifisalk inoizore ,eraplup ëtijgolotap ën kijgoloite rotkaf iS  : ën te  

A) ëlairetkab tërotkaF   
)B   ënejgortaj tërotkaF  

C) ëkizif tërotkaF   
D) tërotkaF  ëkimik   

 
 
 

.721  :ënjotkakhs sëplup e temitirrI   

A) zetorp ët evërotibihni e nimirilÇ ë  s  
)B   eveditpeporuen e nimirilÇ  

C) tinoicamalfni ët everotaidem ët mizivitkA   
D) ët ahtijg ëT  temrepisëm   

 
 
 

.821  :ën tehozab eraplup evijgolotap e azongaiD   

A) ifargoidaR   
)B  inilk tajnehS k  e  

C) tibmehd e aryjgN   
D) ukhsabës ajert ëT   

 
 
 

.921  d tiplup imreT o  :ëtoht ët  

A) ehd elativ ёthsё apluP  raumalfni e   
)B   raumalfni e ehd elatived ёthsё apluP  

C)  raumalfni ap e ehd elatived ёthsё apluP  
D) ehd elativ ёthsё apluP  raumalfni ap e   

 
.031  :ruk tsar ën tehodnamoker lativ ibmehd ëjn i kitnododne imitjarT   

A) od ibmëhD  etorp ët tehoz   
)B  ibmehD  raurutkarf ёthsё   

C) temrepisëm ët ajyd ëT   
D) arejnsA   

 
 
 

.131  ëN  nitetilibisnes  :ranitned



A) sëplup ët atrof ët ëm tejbmihd enaJ   
)B   airëmhsejdN ekijgolotap ёthsё   

C) thsË lebisreverri ё   
D) hs ëjn ënomhtijg ak ajbmihD k  ka  

 
 
 

.231  tsar ëN  imitjart seplup ët elibisrever evenoicamalfni e te :ёthsё   

A) kitnododne mitjarT   
)B  tidiskordih e ejsodneV  EOnZ tnemec + timuiclak et   

C) emitjart ap aineL  tibmehd   
D) agn arejnsA  ët  temrepisëm   

 
 
 

.331  zilakol kcalB ët tisalk e tetetivaK ohe  :ën n  

A) eqaF elamiskorpa n   
)B   elazulko neqaF  

C) eralubitsev neqaF   
D) neqaF  anitalap le  

 
 
 

.431   tibmehd i ëtrof i ëm idnI :ёthsё   

A) anitneD   
)B  itlamS   

C) apluP   
D) itnemeC   

 
 
 

.531   emthsopëm e einëht aliC ёthsё  :ëtetrëv e   

A) narp ën hdodn timizilarenimed i iseçorP dica Hp ët i   
)B  n roulF tinoj e ainarP x ed ti m  nimizilareni  

C) n uksir rotkaf imtev i ёthsё inahuD tap ë o irep ëtijgol odo  elatn  
D) ilooklA  i rotkaf ёthsё  e nirecnak ën uksir mëtev  sëjog   

 
 
 

.631  e einëht aliC  emthsopëm  v e ёthsё :ëtetrë



A) tkefe ënaj tetnaliS  araumel e teqafrepis ën tiseirak e nimiladnarap ën evi  
)B  m ёthsё iroulF iladnarap ën vitkefe ë m iseirak e ni t  arusif ën  

C) ulF o ir  ker mo dna ohet ët  jepet is  melpus e idni et tn v di e h ëq t y m nipurg ën enj e hskizerr m t irë ë  
tiseirak jadn ëtral   

D) ratned illiF  e thsilatot nonimel  nëkallp  erobmëhd   

 
 
 

.731   emthsopëm e teinëht agn aliC m ёthsё p ëtkas e ehd ëtolp e ë ë tap r olo  enijg e ratned tiseirak :  

A) jn ёthsё ratned iseiraK rp ëq elairetkab ejdnumës ë e kurts k t hd nëru me bo  er  
)B  jn ёthsё ratned iseiraK kab ijgolotap ë  ëq elairotkafitlum ënijgiro em emhseutemsnart e elairet  

ehd sërutkurts ët mirrëtakhs em tehorëqohs m  erob  
C) jn ёthsё ratned iseiraK jhsirp em tehoreqohs ëq elairotkafitlum ijgolotap ë e rutkurts et ë  s  

erobmehd   
D) rëp e ninoicitned mëtev kerp ratned iseiraK  mehshok  

 
 
 

.831  rëpet ëm kerp ranorok ratned i iseiraK  :nëhsom   

A) eronimëF   
)B  tëtludA   

C) e nëhsoM   ëtert  
D) tetnehselodA   

 
 
 

.931  rusap e ateiD  em  :etardihobrak   

A) ratned niseirak nonerF   
)B  nimizilarenimer tixN   

C)  sëjog e nërvagz ën nozilartueN  
D) e ëjnsA  ëtetrëv   

 
.041  tkaf ratned tiseirak e ënijgolotap ëN o  :ën nokidn kitenejg ir  

A) tap ët kitenejg nimitemsnarT olo  ratned tiseirak ës ësijg  
)B  eveiretkab e nimitemsnarT  ekinejgoirak   

C) t evedni ës sërutkurts e nimitemsnarT ë ehd m eb v ardnejg ,e v ilas e va  er  
D) timizilarenimed et tiseçorp e nimitemsnarT  



.141  tehorëqohs kun itivigniG  :em   

A) eraloevla sekcok ët noicamalfnI   
)B  evavignig ët noicamalfnI   

C)  tavignig agn ejhdredkajG  
D) evavignig ët ejtjnE   

 
241  m e tedni agn aliC ëpo ths m hsё kun e t jp ё e  ës e ep ir odonti :t   

A) avigniG   
)B   eraloevla akcoK  

C) idnI  raplup   
D) latnodoirep itnemagiL   

 
.341  :nihsfrëp tiseirak e nimiladnarap ën ramirp inoicneverP   

A) iskatskE o  ten  
)B  ekitetorp temitjarT   

C) ulf ehd elaro eneijgiH o izir m  
D) emitjarT  ekitnododne   

 
 
 

.441  alukileP  titlams e  :ёthsё   

A)  anietorpokilg em rautif e ëserthS s ila v lams e neqafrepis ën era tit  
)B  eravilasanietorpokilg em rautif eëserthS  senitned ët   

C) titlams e neqafrepis ën elarenim arepirk em rautif e ëserthS   
D) rautif eëserthS  arëpirk em   e neqafrepis ën elarenim  sënitned  

 
 
 

.541   :elairetkab sëkallp e nimilumuka ën nokidn kun mëthsopëm e tërotkaf agn iliC  

A) ëkinakem tërotkaF   
)B   eveiretkab ehd selukilep i imirpevëkhsaB  

C) itneter tedneV v  e  
D) ravignig idnI   

 
.641  bz tkefe em evebmehd e tatsapën vitka itnenopmoK  seuhdra ё hs t  :ё  

A)  timuiclaC e tenoJ  
)B  ilotibroS   

C) skoreP i id



D) inaolkirT   

 
 
 

.741  rvagz ën eryt e nitkefe nisajgz tasralëphS e g e n o ën ired sej :  

A) 1 ëro   
)B  ëro 4   

C) ëro 6   
D) ëro 21   

 
.841  tkaf agn iliC o seirak e nejdnil ën isednër kap ëm ak methsopëm e tër t ti ë hd e ebm v  e :  

A) evetardihobrak i ijolL   
)B  brak ës sejrram e aisëthsephS o vetardih e  

C) evetardihobrak e acnetsisnoK   
D) vetardihobrak ët sejtjaur e tethsuK e  

 
.941  p agn iliC o pëm e temih o n tiroulf et timirpev i imzinakem ёthsё kun emths ë st kur t  neru  

d  :erobmeh  

A)  lairetkabitnA  
)B  nimeR e euzilar s  

C)  seuzilarenimeD  
D) ititapaliskordih roulF   

 
.051  :nehokilpa ët nehokidni kun tetnaliS   

A) ruherphs ët elazulko ijgolofrom em ëllabmëhd ëN   
)B   iseirak agn arukerp ët arusiF  

C) ëp ët ehd mehshokrëp e tëraloM mehsrehr   
D) P neica tet  em ksir  ët  ral të jadn  k tiseira   

 
.151   63 rëmun em ibmëhd ) IDF ( ratebmokrëdn timirëmun ët timetsis sapiS  :ёthsё  

A) ëthtajd i raliskam ilaretaL   
)B   ëthtajd i raliskamërap i iraloM  

C)  ëtjam i ralubidnam ëtyd i iralomerP  
D) i ralubidnamërap i iraloM  ëtjam   

 
 
 

.251  pëm tenoispo agn iliC o  emths ehd nëkallp ën eveiretkab e nëcnereda ën nomhidn kun mbor :e  



A) ) ++aC ( ekiclaK tejhdiL   
)B  inobraK ejhdiL   

C) erozileqartske tedirakasiloP   
D) tejmrepën eroseqafrëpis temitajgZ  evizeda sënietorp   

 
.351  ethsopëm e tetnenopmok agn iliC m hsё t jp ё esë hujg e ës  :  

A) notraW sutcuD   
)B  emrofilif alipaP   

C)  elaugnilbus eravilas taludnalG  
D) mulunerF  silaibal   

 
 
 

.451  ekitsiretkarak ёthsё imzilutnedE   :sëhsom e  

A) eronimëF   
)B  sëcnehselodA   

C) ës sëhsoM  ëtert   
D) evetludA   

 
 
 

.551  tiroulf e tetnemelpuS   tejimef ket :ënjollif ët tehud   

A) sejdnil sap tkeriD   
)B  6 nëhsom ëN   jaum  

C)  3 nëhsom ëN v  çej  
D) 6 nëhsom ëN  çejv   

 
.651  njip ëq tejimëf ket hsephs ëm hdodn emhsreh ës ësirejimëf i iseiraK  :norebib em ё  

sёtan ёtajg ёjU )A   

sёtan etajg ejgnёL )B   

id ёtajg ejgnёL )C t  sё  

repisem et ahtijg ёT )D m naj te ё  et v trё e  at  

 
 
 
 

.751  tërotkaf agn iliC  :elatnodoirep etijgolotap ën mikidn ak kun mëhshtijgrëp e



A) ahsoM   
)B  akitenejG   

C) temihsyrdN  elanomroh   
D) e arutarepmeT  titnejbma   

 
.851  ijgih rëp evebmehd ës sëçruf i inoisknuF  nene o thsё elar :ё   

A)  kimiK  
)B  kinakeM   

C) lartueN   
D) ënaj ajert ëT  ët  atetrëv   

 
 
 

.951  :ën nerodrëp kun eratnedretni taçruF   

A) f ket erobmëhdredn tarisëpah ëN më ji e  t  
)B  tejimëf keT   eskif ekitnodotro etarapa em  

C)  evaru e nimirtsap rëP  
D) imirtsap rëP evetnemhsata e n   

 
.061  seyrk ukakhS o g ët tirecnak i r o  nëhsom rëp sëj e ert t  ë ё  :ёths  

A) Prote taz  de tkef oze  
)B  sëzokum i inoicamalfnI  sëjog ës   

C) itebaiD   
D) i imusnoK  ehd tilookla  tinahud   

 
 
 

.161  is terodrëp irudivaK  :lairetam   

A) e ejhsubM  emhsrehrëp   
)B  emhshokrëp e ejhsubM   

C) esulozi ëserthS   
D) arejnsA   

 
 
 

.261  e ajsodneV  tehyrk tibmëhd e nitetivak ën evelairetam   :em  

A) dnoS   
)B  raulF - lutaps   

C) tavaksE o  r



D) leserP   

 
 
 

.361  evitpureerp nëzaf ëN  :nokidn ajreyqhsu   

A) ni e nimirutam ehd nimimrof ëN ehd ët eved m  eveb  
)B  iseirak agn tidividni e ëniremhskerp ëN   

C) ythsëp e ënisaS em  s  
D) timizilarenimer nisecorp ëN   

 
.461  n ёthsё T.F.M.D  :eratasem arelv ë  

A) 0.0 - 1.1   
)B  2.1 - 4.2   

C) 4.2 - 4.4   
D) 4.4 - 6.6   

 
 
 

.561   seëjog ët ejralphs rëp anidixehrolK :ёthsё   

A) %01   
)B  %50.0   

C) %21.0   
D) %02.0   

 
 
 

.661  ën tetirr ët tehud ësinaztaths ët tidnuf e nirojumert ën imuiclaK   :nësam  

A) 04  %  
)B  % 03   

C) % 02   
D) % 01   

 
 
 

.761  khs sëhsom e tejimëf ëN o ll o pis i iseirak er ë trep seqafr ype  es ё ths ё sam ën ën:  

A)  %45  
)B  %92   

C) 02  %  
D) 17%



 
 
 

.861   elanif tetkudorp ënaj kimrof idica ehd ilonatE t rëbz ë t ih m  :ët ti  

A) sëzorahaS   
)B  sëzotlaM   

C) ludE - evetnarok   
D) sëzotkurF   

 
 
 

.961  DM ,SF  m imumiska  jas i   rëp 82  ëhd m thsё eb ё  :  

A) 401   
)B  011   

C) 021   
D) 821   

 
.071  e tetkefed notkacrëp E.D.D iskednI   :  

A) sëzoroulf ëT   
)B  titlams ëT   

C) tlamS - enitneD   
D) timimrof ëT  sekallp ët   

 
 
 
 
 

.171  e ajdniqreP  :ёthsё maglama en tidnejgrA   

A)  %56  
)B  %06   

C)  %53  
D) %92   

 
 
 

.271  icaplaP o jn ёthsё in  ët rëp iminimazke tset ë v trë e raut :  

A) ninoicamalfnI  sëplup e   
)B  lakipairep ninoicamalfnI   

C) nodoirep ninoicamalfnI t ela



D) e ninoicamalfnI  MTA   

 
 
 

.371  iliC  a ёthsё  :evëbmëhd e nimihdrabz ën sakife ëm itnejg  
aN i itarobreP )A   

kirolkordih idicA )B   

idimabrak diskoreP )C   

aN tirolkopiH )D   

 
 
 
 

.471  q iseugirri ёthsё iliC jralphs rëp hsephs ëm terodrëp ë e  n e elanak ve:  

A) aN tirolkopiH   
)B  ATDE   

C) DATM   
D) anilaS   

 
 
 
1 .57  drëp sap erobmehd sëkallp ët Hp e arelV o koç ët timir o atall ev   :ёthsё  

A) 4.6   
)B  5,5   

C) 5.4   
D) 4  

 
 
 

.671  orp i imizilakol agn rusiN ces ap ti ot lo irep ,kijg o titnod et kifisalk ohe  : n  

A) elakipa ,elanigraM   
)B  etnelurup ,ezoreS   

C) ekinork ,etukA   
D) tukA e ehd ekinork ,  eseubrecazke   

 
 
 

.771  e tavitanretla agn aliC   kun emthsopëm v e ёthsё :tnelurup tuka ntititnodoirep rëp etetrë



A) res tuka tititnodoirep e mikilrëdn is nejV o  z  
)B  tnelurup tuka titiplup i mikilrëdn is nejV   

C) t tinoizore i mikilrëdn is nejV bmehd ë vë  e  
D) kinork titnodoirep i mikilrëdn is nejV  zorbif   

 
 
 

.871   enitned ën tiroulf e aisaS :ёthsё   

A) 091 -  003 m  gK /rg  
)B  013  gK / rgm   

C)  rgm 75 /  gK  
D)  rgm 081 – 002  rgm  / gK   

 
 
 

.971  cnaes )ejn( 1 ën evelanak i imitjarT e kidn i ohe  : t  

A) ё apluP ekitamotpmis rop elativ ёths   
)B   ekitamotpmisa rop ekitorken ёthsё apluP  

C) ekitamotpmis ehd ekitorken ёthsё apluP   
D) zoreclu tiplup imek ruK   

 
 
 

.081  thsopëm e tavitanretla ahtijgëT m q e ë drëp ore p n ër jgz e ir m  e ni k  tilana em  urtsni m p atne erveç  
.tirejn  iC  :il  

A) ilanak ët erisëpah ehd ëmrof ëjn jozilaer ëT t ej ët ëq t p e ë ë hsr tat am rëp emhs t laire e hd t e  
 tatnemurtsni o  seurutb  

)B   timitjart ëtajg evatnemurtsni ehd evetnagirri e nejryh rudnum ët ejëb ëT  
C) teretkab ehd ekitorken tedni enjonimele ëT   
D) nimelE drëp ekud sënitned e nimi o  rëp hsatnemurtsni emhsyrdn ët ejoll rur t pah raurejgz ë ë ris ë  n  

enoisnemid ert ën tilanak e   

 
 
 

.181  i ilanaK  :ën tednejg thsinokaz trëtak   

A) izem nejnërR o am ërap ët tiralom ët elakub k  ralis  
)B  t tiralomerp ët elaizem nejnërR ë rap  ë m  raliska  

C) m ët elanitalap nejnërR o iral t t  raliskam ërap ë  
D)  raliskam ërap ët tiralom ët elakubotsid nejnërR



.281  nec ën eraplup sëmohd ës sejpah e amroF t  raliskam nilar ё ths ё  :  

A) ediozeparT   
)B  tëkallubmurR   

C) elavO   
D)  erodnëkerT  

 
.381  seuzilakoL tacolskepA( tiskepa i i o hsibod i ёthsё )r më   :ën  

A)  erodnem ëcneiçifed em tetneicap ëN  
)B  ëq enaztaths ëtarg ëN   ifargoidar ënjëb ët naud kun  

C)  niskepa ënjolak ëq ekimotana tarutkurts ëN  
D) ahtijg ëT  ët  temrepisëm   

 
 
 

.481  nep agn ëkijgrela tetneicap ëN  anilici o  :ёthsё raudnamoker i imitjart aniropsolafec es  

A)  aniliciskomA  
)B  anicimortirE   

C) icimadnilC na.  
D) anilkicarteT   

 
 
 

.581  :ësejp ënaj yeprahS tarbiF   

A) titnemeC   
)B  sëpluP   

C) titnodoireP   
D) eraloevla sëkcoK   

 
.681   e ëthsephs e ëm ajjgijgrëP  dnuforp iseirak ejn e nitsar ën sënitned ё hs tё:  

A) nitetilibamrep tirR   
)B  emihsyrdN  tinejgalok ët   

C) eranitned evalubut e ejrirkhS   
D) azorelkS  sënitned e   

 
 
 

.781  tëkallubmurr e azerF  :reyrk ët rëp terodrëp   

A) kitkaliforp nimirejgZ  



)B  ëmrof e neinëhD ës s   titetivak  
C)  ezoirak sësam e nimirtsaP  
D) e nimirtsulL  sejhsubm   

 
 
 

.881   :terodrëp lativ nimitupma ëN  

A) diskordih ëtsaP  imuiclak   
)B  mrofodoj tozoerk ëtsaP   

C) irt ëtsaP klezol form nila e  
D) taneguE   

 
 
 

.981  v i ёthsё temihop agn iliC  :ëtetrë  

A) mS agn ënijgiro ak itla  amredotke   
)B  amiknezem agn arejt e tedni asrëdn amredotke agn enijgiro ënak anitned ehd itlamS   

C)  tibmehd ës seplup ënijgiro pej i nitnamada tinagro e apluP  
D) nI v icaniga o in  treH w  gi – f ësellif pej nurB ormim s sejnërr ti ë ibmehd t  

 
 
 

.091  ënjollif ëtnenamrep evebmehd e tjukiloF  :nehomrof ët   

A) sejdnil saP   
)B  Në m nijau  e hsajg të sap  sejdnil   

C) 6 e nitivëN  setej et   
D) nehduirep ëN  eniretuartni   

 
 
 

.191   :nejraulb ёnjollif ehd nimiqhsu ёnjotpoc tebmehd agn tёliC  

A) teninaK   
)B  rF o  telatn  

C) teralomerP   
D) ërap e teraloM   

 
 
 

.291  :novreni silatnem ivreN  



A) rf tebmehD o t hterr tavignig ehd ëralubidnam ëlatn y  er  
)B  tellabmëhdaraP   

C)  tëraloM  
D) skam nininaK rali   

 
 
 

.391  tinotraW i ilanaK  :ёthsё   

A) tardnejg agN  elazokum   
)B  ardnejg agN   eralubidnambus  

C)  sitoraP ardnejg agN  
D) ardnejg agN  bus  elaugnil   

 
 
 

.491  :semrëp tehokotsongaid ërap ës sësalk i iseiraK   

A) kijgoloidar timinimazkE   
)B  etilativ ët titseT  tit  

C) timinimazkE  ednos em   
D) jerp arejnsA  eryt   

 
.591  tetrev i ёthsё mihop iliC :ë   

A) ranitned talubuT e përm itajgz isëdnerb ën enjab m  e te odon ot etsalb ev   
)B  tnamada e temitajgz isëdnerb ën enjabmrëp eranitned talubuT o tsalb ve  e  

C) ënak eranitned talubuT  aid m te ë rd aplup agn raukhs ekud hdam ët ëm r ejt sirefirep ë  
D) jerp arejnsA  eryt   

 
.691  thsё imiziliretS ё  :  

A) Pr ço se  eq  kudhz  m rki oo zinagr ma  t por j  o ps o ter  t e ery   
)B  P  ehd tamzinagroorkim kudhz eq seçor spo  e ter t  ery  

C) 02 ibm ërutarepmet ën tehozilaeR 0  C °  
D)  021 erutarepmet ën tehozilaer evalkotua ëN –  C °131  

 
 
 

.791  tetnemeC  :etaliskobrak   

A)  itnemec tafsof es edica ëm itev ënaK  
)B  ht ët etetivak ën eseulozi aserths is nerodrëP e  all  

C) erozivorp ejhsubm is nerodrëP  



D) midnufrëp ejhsubm is nerodrëP tebmehd ën erat  ëtnenamrep   

 
 
 

.891  tnodo ën evazileq i imicnerefiD o dn ëzeneg o  :e nidats ën hd  

A) sitned animaL   
)B  evahtyS   

C) sëpuK   
D) senabmëK   

 
.991   :ёthsё seqaf i roseyrk iluksuM  

A) amsytalp iluksuM   
)B  suirosir iluksuM   

C) sucitamogiz iluksuM   
D) rotaniccub iluksuM   

 
.002  tëk agn iliC o rithsev em nehozitetsena hsëbmehd purg ë  :is  

A)  tëralomerP m  ëraliska  
)B  ëraliskam tëraloM   

C) ralubidnam teralomerP ë  
D) tëraloM  ëralubidnam   

 
 
 

.102  ak itlamS  :  

A) ni ednel % 4 ehd ekinagro ednel % 69 o  ekinagr  
)B  dnel % 03 ehd ekinagroni ednel % 07 e o  ekinagr  

C)  ednel % 8 ehd ekinagroni ednel %29 o  ekinagr  
D) l % 4 ehd ekinagroni ednel % 69 e dn e o  eju ehd ekinagr  

 
202 . :agn tehoterkes titlams e acirtaM   

A) tetsalbotnodO   
)B  tetsalbolemA   

C) tsalbotnemeC e  t  
D) e tazileQ  essalaM  



.302  e ёthsё tejherphs agn aliC  :etetrëv   

A) p rauvrezer i secorp ejn ёthsё imitkefnizeD pis rë e  e teqafr m  ët ahdë m naj ëq tisidej e te  
rauzilirets ut rëp arudnumap   

)B  hd setiziv e tatnemurtsni rëp terodrëp imitkefnizeD e m ej kim  ti  
C) a em tehozilaer imitkefnizeD sevalkotua et ën   
D)  noiserp nën rëja em tehozilaer imitkefnizeD  

 
 
 

.402  nitned ёthsё eraicret anitneD :tehojirk ëq ë   

A) sezenejgotnodo ëtajG   
)B  sëtej ëhtijg ëtajG   

C) jgijgrep iS e irak jadn e izarba ,tis o a ,tin t icir o in t izore , o in t  , e .jt   
D) jgijgrep ëjnsA e e ëtkas   

 
.502   : eën tetert akrepaduG  

A) loklA   
)B  loneguE   

C) kijgoloizif noiculoS   
D) mroforolK   

 
.602  :latot tuka titiplup ët amotpmis ënaj ,otek agn aliC   

A) teq ahduirep em ehd atajg ët e athsephs ët ejbmihd azirK ë rukhs ët eis t  ar  
)B  naslup ejbmihD et   

C) tathotf ët agn tehosëteQ   
D)  sëplup e amohd uk ezoirak ehdam e rëvagZ ёthsё  rupah e   

 
 
 

.702  Zo  :ën tednejg tismoT e eralunarg an  

A)  tlams nirifuK – enitned   
)B  rozileq nitnemeC   

C)  eradnokes enitneD  
D) enitned nirifuK  – tnemec   

 
 
 

.802  e ёthsё kun otek agn aliC  :ëtetrëv  



A) tpesitnA  teki o diciretkab aruherphs ët itev ënak kinagr e  
)B  telu ët roseqafrepis noisnet ënaK   

C) elakipairep tedni enjomcagn kuN   
D) Hp ënaK  nilakla ëtral ët   

 
.902  v e ёthsё kun otek agn aliC :ëtetrë   

A) lakol kitetsena ёthsё ilomyT   
)B  ёthsё ilomyT  kiskot kap em  ilonef es   

C) p kitpesitna nitkefe nauR ë k ëjn r o ajg ët eh t jdniqrep ën ehde e e t  arulu ë  
D) nimitjart rëp terodrëP  dnuforp tiseirak e   

 
 
 

.012  agn talic ëN   :tepahrëp ajbmihd ijgolotap otëk  

A) zoreclu kinork tipluP   
)B  eraplup imerepiH   

C) P ire odont ti  rk on ki  rbif oz  
D) zores tuka tipluP  latot   

 
.112  imitupmA  :ën terodrëp lativ   

A) kitamuart tipluP   
)B  evejnërr i imimrof raudnufrëp ak kun ruK   

C) zores tuka tipluP  laicrap   
D) ët ahtijg ët ëN  temrepisëm   

 
 
 

.212   kun otëk agn aliC v e ёthsё :ënaj ekirtkele sëmyrr e ëtiseraprëP :ëtetrë   

A) tjephs norpeV   
)B  tmëd es tetiresrep ët dnum kun imimcagN o  tedni n  

C)  emhseyhtk ët ënaj tenoiskaeR  
D) imimcagN  tehozod ët dnum   

 
.312   kun emthsopëm e temihop agn iliC tkas i ёthsё :ë   

A)  ënisethexn nillejcrëp temaglamA  
)B  nërithsegal tëbod ënjobrosbA   

C) ët ëmrof ënjokrek kuN  titetivak ët ekirtemoejg tllugerr   
D) etral ët iremhseurdnëq ënaK  ekinakem  



 
.412   otëk agn aliC v e ёthsё :ëtetrë   

A. p lairetam ёthsё timuiclak i idiskordiH rë  jhsubm e hrëp ët e hsr m  e  

B. serths ёthsё timuiclak i idiskordiH eseukejm eseulozi ë   

C. uiclak i idiskordiH m drëp ti o er t pë iladnarap r m  tiseirak e ni  

.D  nejhdrabz rëp terodrëp timuiclak i idiskordiH  evebmehd e   

 
 
 
 

.512  drëp tëkallubmurr e azerF o t rëp ter ë kr  :rey  

A) kitkaliforp nimirejgZ   
)B  ës sëmrof e neinëhD   titetivak  

C)  ezoirak sësam e nimirtsaP  
D) e nimirtsulL  sejhsubm   

 
.612  ëvihz ruhulp itropaR   maglama ën :ёthsё   

A) 1 : 1  
)B  2 : 1  

C) 1 : 2  
D) D 5,0 : 1   

 
.712  ët tidiskordih i HP  timuiclak   :ёthsё  

A)  01 –  11  
)B  7 – 8  

C)  4,21 –  4,31  
D)  4,5 – 4,6   

 
.812  e nimikejm ën nerodrëp ëq tekalL  :tiseirak   

A) eradnokes sënitned e nimimrof nisixN   
)B  e nimitkefnized enjëB  titetivak   

C) sejhsubm e ninoizeda ën enjomhidN   
D) eranitned tazlanak enjorutbO   

 
.912  ën nesodnev ëq tetnemakideM  :esithsegal ët inarp



A) e nitkefe mibmuH  eryt  kitueparet   
)B  ryjgnënjohsyrdN ё  

C)  nimulov ёnjohsyrdN  
D) isёthel em neqiH   

 
 
 

.022  naliS et ënaj :  

A) t zehdil ёtnejgA evetizopmokë   
)B  i seuzivitka imetsiS  evetizopmok   

C) k i seubihni imetsiS o  evetizopm  
D) jerp arejnsA  eryt   

 
.122  tek agn iliC o tkaf o ipurg en nyh kun ёr tkaf e n o evёr  jatro ite en nejg olo tap e ёnijg ologjiv  :eraplup e  

A) senitned i imitardiheD   
)B  P jrram etajg inoiser e s s e  sёsam  

C) et timirtsull etajg aisёthexN  sejhsubm   
D) ёtilamonA  sёrutkurts e   

 
 
 

.222  nednejg suizteR tajniL   :ën  

A) tlamS   
)B  enitneD   

C) s irifuK m tla -  ёnitned  
D) tnemeC   

 
 
 

.322  rebbuR - rëp terodrëp mmad  :ët   

A) nëhujg raugraL   
)B  nëmythsep htihT   

C)  sejog e nejpah rep nebrehS  
D) amythsep agn nibmehd nolozI   

 
 
 

.422  hsart ën nesodnev eseulozi taserthS ë  :is  

A)  5,0 – 1 mm



)B   1 – 2 mm   
C)  2 – 3 mm   
D)  1,0 – 2,0  mm   

 
 
 

.522  m arynem ёthsё aliC :titetivak ëtajg seplup e nimitmed rauladnarap et rëp ërim e ë   

A) imitkefnizeD   
)B  ahdëm e tazerF   

C) ethotf et tirja i imirodreP   
D) ethotf et tiju i imirodreP   

 
 
 

.622  v e ёthsё kun otek agn aliC :etetrë  itsetortkelE   

A) plup ën erosnes evarbif e nimimcagn rëp nebrëhS e  
)B  fni peJ o  timetsis e nejdnejg ibm noicamr v sa k  ralu  

C) gert kuN o  allajg et erovren arbif ak yta eq metev rop seplup e nejdnejg n  
D) kun ejgijgrep ëjnsA  tkas e ёthsё ë  

 
.722  ejgijgrep aliC  tkas e ёthsё kun :ë   

A) roulf enjorilç CIG   
)B  CIG  kun  naj ë ib o lebitapmok  me tedni  e ehd m tib   

C) kapooidar enaj CIG   
D) nretni nimizilarenimir ënjorugis CIG   

 
.822  azaF  equbrub e v n ёthsё e  :ë  

A) eniretuartni setej et 11 e nëvaJ   
)B  rtni setej et 41 e nëvaJ eniretua   

C) niretuartni 8 e nëvaJ e  
D) agn arejnsA  otek   

 
.229  Faza  2 ёt sh ё :  lidhja  

A) 3gH2gA   
)B  gA - nS   

C) gA - uC   
D) 7nS Hg8



.032   :evetizopmok tekrëp i itev otëk agn aliC  

A) ahsodnëhs e tedni ënjesruK   
)B   ekinakem ëtral ët iremhseurdnëQ  

C) tse ënaj kuN  ekite  
D)  kirtemoejg tllugerr ët tetivak enjokreK  

 
 
 

.132  :nëtan nollif thsinokaz ëq enatnops ajbmihD   

A) ëN  P nitiplu  ak tu  tnelurup   
)B  zonagnarg kinork nitiplup ëN   

C)  eraplup ezorken ëN  
D)  latot zores tuka tipluP  

 
.232  lotap talic ëN o v emuhs ëm ak ijg  : raplup itsetortkele erel  

A) eraplup ënimerepiH   
)B  lamiskorpa niseiraK   

C) etuka emuart ëjn saP   
D) ratned inoizorE   

 
.332  :ët rëp aserths em nesodnev tetizopmoK   

A) radnokes niseirak rauladnaraP   
)B   sejrrukt e nitkefe rauziminim ët rëP  

C) seurdneq rëP sejhsubm e eniremh   
D) agn arejnsA  otek   

 
.432  everum i imikallubmurR  et  titetivak   :agn terav  

A) i kijgolofrom imitrëdN  tibmehd   
)B  timihsfak i ijolL   

C) sejhsubm i ilairetaM   
D) ët ahtijg ëT  temrepisëm   

 
.532  jn ёthsё anilaitP rp agn ë o d e taniet omo hsods m  e t mythsep ë e  s e alic :  

A) tizokziv semythsëp pej I e en e nit ov  mëhsj  
)B   tlams en rutirra et rëp teiretkab ënjecrepak et tehud ëq tidnuf e esegnep is nebrëhS  

C) vetardihobrak e nejrebrephs en ësejp rreM e  
D) r ehd nimizilarenimed en mehsisednër et lor nauL et evedni e nimizilarenime  evebmehd et atrof



.632   enitned ën ekinagroni sednël e ajdniqrëP  :ёthsё  

A) 69  %  
)B  07  %  

C) 03  %  
D) 05  %  

 
.732  :agn tetahul sëmythsëp i Hp elamron ethsuk ëN   

A)  8,5 – 2,7   
)B   8,6 – 2,7   

C)  3,6 – 8,6   
D) 7,2 - 8  

 
.832  sena temitajgz agn tehyrk evebmehd ët evëjnërr i imimroF ore te kem nab e  s t ud talic ë k hz u e ty  ru  

 :nirutjauquthsa et ënjomrof iselleht en  

A) sitned suluccaS   
)B  sitned animaL   

C) nI v icaniga o in  “ treH v gi  –  ”nnurB  
D) muedomotS   

 
.932   rëp terodrëp kun elairetam otëk agn ilic inotnedivE m hrep ët ejhsub e hsr m  :e  

A) lamA ag m  i  
)B  ilakyD   

C) tetizopmoK   
D) tetnaliS   

 
.042  etihW ( ezoirak allojN  ) topS  :noseqafrëp   

A) illiF m ni  e rp o tisec  irak oz  
)B  rk seiraK o  kin  

C)  senitned et seiraK  
D) radnokes niseiraK   

 
 
 

.142  v i ёthsё temihop agn iliC  :ëtetrë  

A) f ak tlams en iseiraK o itjerd en ezab em inok ejn e nemr m te de  senitn  
)B  rof ak tlams en iseiraK em k ejn e n o rd en ezab em in je it m t s seqafrepis e e hd me  tib  

C) elavo nemrof ak tlams en iseiraK   
D) ët agn ejnsA  emrepisëm e ёthsё kun t  etetrëv  



 
.242  N  ë jn  e ak v ti e et  te rauraperp  rëp  jelni  m ru et sёna o er  tehud   ёnej et :  

A) lugniP   
)B  njogrevid ëT ё  

C) njogrevnok ëT ё  
D) ёt ёnaj ahtijg ёT  atetrёv   

 
.342  titlams e aizalpopiH  agn tehoziretkarak  :  

A) titlams ёt elatot ёsegnuM   
)B  titlams et emhseutfajmap et isaS   

C) n isaS o lak en etkefed rop titlams ёt elamr  jit e nimikifiç  
D) temrёpisёm ёt ahtijg ёT   

 
.442  ni tisehsubm e ainarp edirbih tetizopmokeD o  :ёthsё kinagr  

A)  53 – 05  %  
)B   07 – 08   %  

C) 06  – 07  %  
D)  58 – 09   %  

 
.542  khS seyrk uka o tyd ës sësalk et maglama em tejhsubm en tisumsi ës sërutkarf i r e  ёthsё :  

A) serithsegal e ainarP   
)B  oj aisëllehT   tisumsi e ruhud e  

C) tisumsi e ruhud e oj aisërejG   
D) agn arejnsA  et ëm  temrepisëm  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OJN HURI ELAIRETAM   

THSËV ËT EJTEYP ARI   

1. Çfarë vet ei  është uk r oksidi zhvill ho te  dhe së htë i qëndruesh më  :  
 

A) V te i fi iz ke  
 

B) Veti bio ol gj ki e  
 

C) teV i kimik  e  
 

D) Veti mekanik  e  

 
 

2. uK jt metali i m nu g no  që dn ruesh ëm rinë:  
 

A) lP umb ti   

B) Zinku  t  
 

C) Kromi  t  
 

D) Ka ll a ij t  

 
 

3. uK jt em tali i përk te  For ët s ai  1 kg/mm²:  
 

A) Kadmiumi  t  
 

B) lP mu ib t  
 

C) Bismuthit



D) Ka ll a ij t  

 
 
4. aS  ësh ët  kuf ri i i ela ts i ic tetit të am terialeve:  
 

A) 0. 500  – .0 0 81  %  
 

B) 0.5 – 0 1. 8  %  

C) 0 0. 5 – 0. 81  %  
 

D) 0. 00 05 – 100.0 8 %  

 
 
5. Cili metal ak  t me per ta urën e s kh rir ej s 320ºC: 
 

A) A gr jendi  
 

B) Z ni ku  
 

C) allaK ji  
 

D) Kadm mui i  

 
 
 
 
6. Cil ti  metal i at nok  et pm era ut re e vl mi it Cº877  :  
 

A) Zinku  t  
 

B) Bakri  t  

C) A gr ej nd ti   
 

D) Kadmiumi  t  

 
 
7. uK jt kon ec pti i refer ho et k ra akterist ki ës që sho ëq r ho et me ngjy ër n e bo jektit  :  
 

A) gN jyrës  
 

B) Vlerë  s  
 

C) Nuancës



D) Pastë tr ësi   

 
 
8. uK jt nok ec pti i r fe re ho te  rr eze t pre od mi un ese ne syrin e njeriut:  

A) Ngjyrës  
 

B) Nuancë  s  

C) Vlerë  s  
 

D) dN ë tr mi it struktu or r  

 
 
9. Çfarë eD n tis etit kanë ek ram ki ta  f le phsd atike  :  
 

A) 1 7.  – 2 rg / mc ³  
 

B) 2. 41  gr mc/ ³  
 

C) 2.4 rg mc/ ³  
 

D) 2. 79  rg mc/ ³  

 
 

.01  Nga çfarë përbëhet gipsi i ll oj ti  të tretë: 
 

A) Hem dihi rat sulfat kalç ui mi  
 

B) Alfa h ime hidrat sulfat kalç ui im   
 

C) Alfa hemihidr ta  i modifi uk ar sulf ta  kalç ui mi  
 

D) Be at  h me hi idrat sulfat kalçiumi  

 
 
 
 
 
 
 
 

.11  Nga çfarë përbëhet gipsi i ll oj ti  ët  katërt:  
 

A) Be at  h me hi idrat sulfat kalçiumi 



B) Alfa h ime hidrat sulfat kalç ui im   
 

C) H me dihi rat sulf ta  kalç ui mi  

D) Alfa hem dihi rat i modifi uk a  r  
 
 
 

.21  Çfarë ok ef eçi nti yB mimi ka all iç a Be sg tone:  

A) 0 0. 9 %  
 

B) 0.9 %  
 

C) 0 1. 9 %  
 

D) 0 1. 5 %  

 
 

.31  Nëpërmj te  uk tj  reak is oni formohet eugenati i Zi ukn t në aM et rialet e ma ës s oksid zin  k  
euge on l  :  

 
A) Nëpërm ej t reaksi no it të oksid zi kn ut em  ujin e pas ët s së kataliza ot rit  

 
B) Nëpërmjet reaksionit ët  hid or ks di it të zinkut me eugenol ti   

 
C) Nëpërmjet reaksi no it ët  oksidit të zi ukn t me eca tat zinkun  

 
D) Nëpërm ej t reaksi no it të oksi id t të z ukni t me B la sam Per  nau  

 
 

.41  Për çfarë për rod en m eta rial te  e opmok iz cionit të nëngrup ti  të dytë:  

A) Masë f knu si no ale pro et ëz  totale  
 

B) Masë f knu sion ela  p or et zë parciale  

C) Masë për rok onat hx a ek t  
 

D) Masë për urat fi sk e  

 
 

.51  Cila veti e rëndësishme i at nok  material ti  hidroko ol ide reversibël:  
 

A) Të de dr het lehtë sis ht



B) ëT  hiqet lehtësisht gn a gipsi  
 

C) Të mos t uk rret  
 

D) T me per ta ru e e kalimit nga gje jdn a sol në xhel ët  jetë sa më e afërt m  e  
et mperaturën e urt pi  t  

 
 
 
 
 
 
 

.61  Për sa ok hë r hu te  m eta ria il  i Agar- agarit në vaskën e ur ja t ej s : 
 

A) Për 5 di ët   
 

B) Për 7 ditë  
 

C) Për 10 id  ët  
 

D) Për 12 id t  ë  

 
 
71 . C li i së htë am teriali bud lue  :s  

 
A) etS nti  

 
B) Ok is d z kni  euge on il t  

 
C) Elastomeret  

 
D) Kerri jeshi  l  

 
 

.81  Cili lloj alg ni ati është i tr te sh më  ën  u ëj :  
 

A) Alginat manga  in  
 

B) glA inat jodu  ir  

C) Al ig n ta  k içla umi  
 

D) Alginat mangez ui mi  

 
 

.91  Çfarë f el ksibiliteti par qa esin alginat te  nën një rp esi no  prej 001 0 g /r ²mc  :



A) 10 – 02   %  
 

B) 5 – 8  %  

C) 22 – 52   %  
 

D) 8 – 9  %  

 
 

.02  Çfarë p rë sf hin it pi i parë i alginati :t   
 

A) Algina et  uk  transfomimi ën  xh le  bëhet on rmal si ht  

B) Al ig n ta e ku transformi në xhel bëh te  s uh më phs ejt  
 

C) Al ig n eta  uk  transformimi në hx le  bëhet mes ata rish  t  
 

D) Alginate uk  tra sn formimi bëhet s uh ëm  ngadalë  

 
 
 
 
 
 
 
 

ERATASEM EJTEYP   

1. Çfarë përfshin it pi i yd të i la ginati :t  
 

A) Algin ta e ku transfor im mi në xhel bëhet shumë s ph je t  
 

)B  Al ig n ta e ku transf ro m mi i në xhel b hë te  em sa at risht  

)C  Al ig n ta e uk  transfor im mi në hx el bëhet norm la isht  
 

D) Algin ta e ku transfor im mi në hx el bëh te  me ngadalë  

 
 

2. Për çfarë mase për rod te  algi an it  i klasit të III -të  :  
 

A) Për inl ie  ose ok or na  

)B  Për p or et za parciale ose t to la  e  
 

)C  Për ru ta  f ki se



D) Për modelet e studimit ose për ëp gr atit ej n e lugës i idn iv ud la e  

 
 
3. Për çfarë shërben sko i id  i z kni ut në materialet polysulfid :e   

A) Për të për ac ktuar s kh al ël n e v si ok iz itet t  
 

)B  Për të dhënë konsistencë fort isë e materia il t  

)C  Për ta bërë të lëmuar am teria il n  
 

D) Për t’u der uhd r leh ët s si ht m do eli  

 
 
4. Pasta ba ëz  e silik no eve të kondensi tim  q hu et  :  
 

A) K opo limer  
 

)B  D mi te li  sil ci no  e  
 

)C  Diklor neb zeni  
 

D) Pol ei ter  

 
 
5. Pol etei ret për rod en:  
 

A) Për der jhd en e am së  s  
 

)B  Si material për riparimin e protezë  s  
 

)C  Në am sat f nu ks noi ale për pë gr at ti jen e pro et zave totale  
 

D) iS  material për ribazi im n e protezës  

 
 
 
 
 
 
6. Temper ta ura e vl mi it të dyll ti  të Bl ëte s ësh ët  :  
 

A) 350 Cº   

)B  32 6ºC 



)C  329ºC  
 

D) 350 Cº   

 
 
7. Dy ll i karna bu  përzihet me dy ill n e bletës në ra op rtin:  
 

)A  1 :  1  
 

B) 2 :  1  
 

C) 1 :  2  
 

D) 1 :  3  
 
 
 
8. Çfarë f sknu ioni ka dylli ka dn el li :a   
 

A) Sig ru no  sak ët si të mod le im ti   
 

)B  Ndik no  në in et vr al ni  e shkrirj se  së pr udo ktit pë fr undim at r  
 

)C  Për të ulur plasticiteti  n  

D) Për të ulur tkurrje  n  

 
 
9. Vëllimi i tkurrjes nga 80 deri në Cº02  i dy ll it inlei ës th ë :  
 

A) 1  %  
 

)B  0.1 %  
 

)C  1 5.  %  
 

D) 0 1. 5 %  
 
 
 
10. Çfarë s kh al el  rr j de hsh ëm rie ak  dy ll i i butë  :  

A) Rrje hd s mh ëri të lartë  
 

)B  Rr ej dhsh ëm ri ët  mesme  
 

)C  Rr ej dhsh ëm ri të ulët



D) Rrje hd s mh ëri shumë të ulët  

 
 
 
 
 
 
 
 
11. aB zis P al te hs ërben s :i   
 

A) Materi la  për ët  marrë am sën  
 

)B  M ta er ai l për përg ta itjen e lugës individuale  

)C  M ta er ai l për der hd jen e masë  s  
 

D) Materi la  për ripa ir min e pro et zës  
 
 
 
12. eR zina s ni tetike në Bazis p etal  ka përmbajtjen  :  

A) 25%  
 

)B  1 %2   
 

)C  2. %5   
 

D) 3  %  

 
 
13. Në ic ël n met peraturë de lop imerizohet polimeri:  
 

A) 125 Cº   
 

)B  04 0ºC  
 

)C  250ºC  
 

D) 185 Cº   

 
 
14. Çfarë huq te  pok o emil rizim:  
 

A) Reaksioni ki im k për em s të ic lit dy onom m re  të dn rysh më  bas hokh en



)B  R ae ksioni ik mik për em s të c li it dy polimere të rdn yshëm bas okh hen  
 

)C  R ae k is oni kim ki  për em s të cilit 1 m no o em r dhe polimer të dn ryshëm bashkohe  n  

D) Reaksioni k imi k për em s të c li it 1 m no o em r hd e dy polimere bashkohen  

 
 
15. Çfarë odn dh kur h hdi te  më tepër op limer: 

A) Zvog ilë m i pla ts ic ti e it t të bru tim  të pla ts masës  
 

)B  Rri ejt n e ok ef eçi n it t të përqe dn r mi it të am s së  së plastmasës  

)C  Mbet ej  e mo el uk lave të lira të m ono meri  t  
 

D) Po or ziteti i pro et zë  s  

 
 
 
 
 
 
 
 
16. Çfarë përqi dn je të sodës kaustike ka tre ët is ra 68 % e lis i ak tit të s muido it:  
 

A) 86%  
 

)B  1 %0   

)C  4  %  
 

D) 22%  

 
 
17. Çfarë ll oj muflimi për od r te  në im kr po ar ic ale :  
 

A) Di er k  t  
 

)B  Indirekt  

)C  ëT  ok mb auni r  
 

D) Me shkall  ë



18. Në çfa ër  et mpera ut rë transform ho et is li ic umi në krist bo ali  :t  
 

A) 573 Cº   

)B  01 5ºC  
 

)C  106ºC  
 

D) 220 Cº   

 
 

19. Sa është përqin jd a e Zi ukn t (Zn) në al ai zhet e floririt 41  ka ar t  :  

)A  0.8  %  
 

)B  1.7 %  
 

)C  2 5.  %  
 

D) 5.0  %  

 
 

20. Çfarë ësh ët  aM urevest M ci rof il n  :  

A) Materi la  mase  
 

)B  M ta er ai l as ldimi  
 

)C  M ta er ai l Rives it me tn i  
 

D) Materi la  L su t eur s  

 
 
 
 
 
 
 
 

EYP T  ATHEL ËT EJ  

1. Çfarë rives it menti fosf ta ik pë odr ret për aliazhet jo fisnike:  
 

)A  Rivesti em tn  of sf ita k pa rg af ti  (kar nob )  
 

)B  Rivesti em nt fosf ita k me rg afit (kar nob )



)C  Rivesti em tn  fosfatik me gips hidro ok  l  
 

D) Rives it me tn  of sfatik me silicium  

 
 
2. Sa ëhok  mbah te  ci il ndri në fu rr ë në met pe ar t ru ën 56 0 Cº  :  
 

A) 30 im un t  a  

)B  54  mi un ta  
 

)C  06  mi un ta  
 

D) 1.5 o  ër  
 
 
 
3. Në sa rg epu  lk asifi ok eh t ok rrozioni:  
 

A) ëN  yd  rg upe  
 

B) Në pesë rg u  ep  
 

)C  Në katër gr pu  e  

D) Në një rg  pu  

 
 
4. Çfarë ap raqet ok r nu di  :  
 

A) Miner la  natyr la  i  iz  
 

)B  oK k  s  
 

)C  K au  cr  
 

D) Oks di  alu im in   
 
 
 
5. Çfarë përmbajnë sald ta ura e butë:  

A) lF o  ir  
 

)B  K la la  j  
 

)C  Zink 



D) P al ti  n  

 
 
 
 
 
 
6. Për çfarë për od r te  P ro celani T ra sig  v tce ris:  
 

A) eN  ok r no a ët  veçanta et k hd më bët f or ntal  
 

)B  Për pë agr titjen e proteza ev  tota el   

)C  Për pë agr titjen e rp otezës parc ai el   
 

D) Për pë gr atitjen e ok r no ave 3/4  

 
 
7. Në çfarë tempe ar ture nd hdo  ok ha e ndryshi em ve kimike të porcel ina t :  
 

A) 94º - 480º  C  
 

)B  78 0ºC  
 

)C  1090º  C  
 

D) 130 º0 C  

 
 
8. Sa faza k la no  p ej kja e op r alec ni :t   
 

A) ëN  5 f za a  
 

)B  ëN  3 f za a  

)C  Në 4 f za a  
 

D) ëN  6 f za a  
 
 
 
9. Në çfarë temperature kal no  kuarci ɑ në kuarc ß:  

A) Në 105ºC  
 

)B  ëN  22 º0  C



)C  ëN  01 º6  C  
 

D) 573 Cº   

 
 
10. Cili Aliazh floriri pë rodr et për urat metal p ro lec an:  
 

)A  Aliazhi Deg du ent H  

)B  Aliazhi i flor ri it 22  k ra ta   
 

)C  Aliazhi i floririt 02  k ra ta   
 

D) Aliazhi i flori ir t 81  karat  

 
 
 
 
 
 
 
 
11. Çfarë me at li pë dr or te  për imp al ntet  :  
 

A) Kr mo  bok a dl i  
 

)B  Titan ui m  
 

)C  Aliazhi P la ga  r  

D) Ari i B hdra  ë  

 
 
12. Çfarë sasie uA  k na ë aliazhet e forta ët  fl ro irit: 
 

A) 38   %  
 

)B  68  %  
 

)C  78  %  
 

D) 07   %  

 
 
13. Çfarë p ej se ka paladiumi në al ai zhet e flor ri ti  me paladium ni  :



A) 50 p ej së  
 

)B  056  p ej ës   

)C  07  jp se ë  
 

D) 2 02  pjesë  

 
 
14. Çfarë p rë qind ej  ka platini në aliazh te  fl ro i – Plati :n  
 

)A  4 1. 5 %  
 

)B  7.15 %  
 

)C  8 1. 5 %  
 

D) 12.15 %  

 
 
15. Për çfa ër  për rod et ila azhi i a gr je idn t me m te tela  fisnike:  
 

A) P or teza të skeletua ar   

)B  Shtift te   
 

)C  Krosh te  e der uhd ra  
 

D) U ar t fikse  

 
 
 
 
 
 
 
 
16. Çfarë për dniq je ka karb no i në ç le ik:  
 

A) 0.3  %  

)B  1.7 – 5 %  
 

)C  0.4 – 1.6 %  

D) 2.7 – 2.9 % 



 
 
17. Çfarë përqi dn je ka kar nob i në gizë:  
 

A) 0.3  %  

)B  0.4 - 6.1   %  
 

)C  2.7 – 2.9 %  

D) 1.7 – 5  %  

 
 
18. Çfarë al ai zhi pë odr ret për protez ta  e ske el tuara:  
 

A) Wir no it  
 

)B  R ame nium C  S  
 

)C  Kera 05  1  
 

D) Zir nok  i  

 
 
19. Çfarë la iaz ih  pë dr oret për ur ta  Met la  – Porc le an:  
 

A) Wiro ac s  t  
 

)B  R ame nium 02 0  1  
 

)C  Wir no iu  m  
 

D) Vitalium  

 
 
20. Për çfarë për od ret Zi kr o in :  
 

A) ëN  orp tet ki ën e rp otezave ët  ël vi sz hme tot la  e  
 

)B  Në p or tet ki ën e rp otezave të lëvi sz hme pa cr iale  
 

)C  Për realiz imi n e vidave intrakan la are  
 

D) Si m eta ri la  m hsub ës të dhëmbëve



 
 
 
 

OJN HURI ELAIRETAM   

ËT EJTEYP  ARITHSËV   

.12  Çfarë vet ei  është uk r oksidi zhvill ho te  dhe së htë i qëndruesh më  :  
 

E) V te i fizike  
 

F) V ite  bio ol gj ki  e  

G) Veti ik mik  e  
 

H) Veti mekanik  e  

 
 

.22  Kujt metali i m nu og n që dn ruesh ëm rinë  :  

E) Pl mu ib t  
 

F) Zinku  t  
 

G) Kr mo ti   
 

H) Ka ll a ij t  

 
 

.32  Kujt m te ali i përk te  For ët s ai  1 kg/mm²:  
 

E) Kadmiumit  
 

F) lP umbit  

G) B si muthit  
 

H) Ka ll a ij t  

 
 

.42  Sa ësh ët  uk firi i ela icits te it t ët  am terialeve:  
 

E) 0. 500  – 0. 810  % 



F) 0.5 – 0 1. 8  %  
 

G) 0 0. 5 – 0. 81  %  

H) 0. 00 05 – 100.0 8 %  
 
 
 

.52  Cili met la  ka temp are turën e s kh r ri jes 320º :C  

E) A jgr endi  
 

F) Z ni ku  
 

G) Ka ll a  ij  
 

H) Kadm mui i  

 
 
 
 

.62  C li it metal i at nok  t me perature e vlim ti  77 8ºC :  
 

E) Zinku  t  
 

F) Bakrit  
 

G) grA ej ndit  
 

H) Kadmiumi  t  

 
 

.72  Kujt nok cepti i refer ho et k ra akterist ki ës që sho ëq r ho et me ngjy ër n e bo jektit  :  

E) gN jyrës  
 

F) Vler  së  
 

G) Nuancës  
 

H) Pastë tr ësi   

 
 

.82  Kujt nok cepti i referoh te  rr eze t predomi un se e ne syrin e njeriut:  
 

E) Ng yj rës



F) Nuancë  s  
 

G) Vlerë  s  

H) dN ë tr mi it struktu or r  
 
 
 

.92  Çfarë Densitet ti  kanë ker ima kat f le aphsd tike:  

E) 1.7 – 2 rg / mc  ³  
 

F) 41.2  gr mc/ ³  

G) 2.4 rg mc/ ³  
 

H) 2. 79  rg mc/ ³  

 
 

.03  Nga çfarë përbëhet gipsi i ll oj ti  të tretë: 
 

E) H me dihi rat sulf ta  kalç ui mi  
 

F) Alfa h ime hidrat sulfat k la iç umi  

G) Alfa hemihidrat i modifi uk ar sulf ta  kalç ui mi  
 

H) Be at  h me hi idrat sulfat kalçiumi  

 
 
 
 
 
 
 
 

.13  Nga çfarë përbëhet gipsi i ll oj ti  ët  katërt:  
 

E) Beta h me ihidr ta  sulfat kalçiu im   
 

F) Alfa h ime hidrat sulfat k la iç umi  

G) Hem dihi rat sulfat kalç ui mi  
 

H) Alfa hem dihi rat i modifi uk a  r



.23  Çfarë ok ef eçi nti yB mimi ka all iç a Be sg tone:  
 

E) 0.09 %  

F) 0.9 %  
 

G) 0 1. 9 %  
 

H) 0 1. 5 %  

 
 

.33  Nëpërmj te  uk tj  reak is oni formohet eugenati i Zi ukn t në aM et rialet e ma ës s oksid zin  k  
euge on l  :  

 
E) Nëpërmjet reaksionit të oksid zi kn ut em  ju in e pas ët s së k ta aliz ta ori  t  

F) Nëpërmjet r ae ksionit ët  hid or ks di it të zinkut me eugenol ti   
 

G) Nëpërm ej t r ae ks noi it ët  oksidit të zi ukn t me eca tat zinkun  

H) Nëpërm ej t reaksi no it të oksi id t të z ukni t me B la sam Per  nau  

 
 

.43  Për çfarë për rod en m eta rial te  e opmok iz cionit të nëngrup ti  të dytë:  
 

E) Masë f knu si no ale pro et zë totale  
 

F) Masë f knu si no ale p or et zë parciale  
 

G) Masë për rok on ta  xha ek t  
 

H) Masë për urat fi sk e  
 
 
 

.53  Cila veti e rëndësishme i at nok  material ti  hidroko ol ide reversibël:  

E) ëT  derdhet lehtësisht  
 

F) ëT  ih qet lehtës si ht n ag  gipsi  
 

G) Të mos ukt rret  
 

H) T me per ta ru e e kalimit nga gje jdn a sol në xhel ët  jetë sa më e afërt m  e  
et mperaturën e urt pi  t



 
 
 
 

.63  Për sa ok hë r hu te  m eta ria il  i Agar- agarit në vaskën e ur ja t ej s : 
 

E) Për 5 di ët   
 

F) Për 7 d ti ë  
 

G) Për 10 id t  ë  
 

H) Për 12 id t  ë  

 
 
73 . C li i së htë am teriali bud lue  :s  

E) Stenti  
 

F) Ok is d z kni  euge on il t  
 

G) Elastomeret  
 

H) Kerri jeshi  l  

 
 

.83  Cili lloj alg ni ati është i tr te sh më  ën  u ëj :  

E) Al ig n ta  am ngani  
 

F) Alginat joduri  
 

G) Alginat k içla umi  
 

H) Alginat mangez ui mi  

 
 

.93  Çfarë f el ksibiliteti paraqesin alginatet nën jn ë rp esi no  prej 001 0 gr/cm² :  
 

E) 10 – 20 %  
 

F) 5 – 8  %  
 

G) 22 – 52   %  
 

H) 8 – 9 %



 
 

.04  Çfarë p rë sf hin it pi i parë i alginati :t   
 

E) Al ig n ta e uk  transfomimi ën  xh le  bëhet normal si ht  

F) Al ig n ta e ku transformi në xhel bëh te  s uh më phs ejt  
 

G) Algina et  uk  transfor im mi në hx le  b hë et mesatar si h  t  

H) Alginate uk  tra sn formimi bëhet s uh ëm  ngadalë  

 
 
 
 
 
 
 
 

ERATASEM EJTEYP   

21. Çfarë përfshin t ipi  i yd të i la ginat :ti   

E) Al ig n ta e ku transf ro m mi i në hx le  bëhet s uh më shp je  t  
 

F) Al ig n ta e ku transf ro m mi i në xhel b hë te  em sa at risht  
 

G) Algin ta e uk  transfo mr imi në hx el hëb et norm ila sht  

H) Algin ta e ku transfor im mi në hx el bëh te  me ngadalë  

 
 

22. Për çfarë m esa  për rod te  algi an it  i klasit të III -të  :  

E) Për inlei ose ok rona  
 

F) Për p or et za parciale ose t to la e  
 

G) Për ur ta  f ki s  e  
 

H) Për modelet e studimit ose për ëp gr atit ej n e lugës i idn iv ud la e  

 
 

23. Për çfa ër  shërben ko is di i zi kn ut në mate ir alet polysulfide:  
 

E) Për të përcaktuar s kh al ël n e v si ok zitetit



F) Për të dhënë konsistencë fort isë e materia il t  
 

G) Për ta bërë të l më uar am teria il n  

H) Për t’u der uhd r leh ët s si ht m do eli  
 
 
 
24. Pasta bazë e s ili k no eve të kondens mi it q ehu t :  

E) K po olimer  
 

F) Dim te il s li ic no  e  
 

G) Di olk rbenzeni  
 

H) Pol ei ter  

 
 
25. Po il ete ret për rod en:  
 

E) Për der jhd en e am së  s  
 

F) Si material për riparimin e protezës  

G) Në am sat f knu is no la e për pë gr at ti jen e pro et zave totale  
 

H) iS  material për ribazi im n e protezës  

 
 
 
 
 
 
26. Te pm er ta ura e vli im t të dyll ti  të Bl ëte s ësh ët :  

E) 53 º0 C  
 

F) 32 6ºC  
 

G) 329 Cº   
 

H) 350 Cº   

 
 
27. Dy ll i ka nr a bu  përz hi te  me dy ill n e bletës në ra op rtin: 



E) 1 :  1  
 

)F  2 :  1  
 

)G  1  :  2  
 

H) 1 :  3  

 
 
28. Çfarë funksioni ka dylli ka dn el li :a   
 

E) iS g ru no  saktësi të mod le im ti   

F) idN k no  në in et vr al ni  e shkrirj se  së pr udo ktit pë fr undim at r  
 

G) Për të ulur plastic ti etin  
 

H) Për të ulur tkurrje  n  

 
 
29. Vëlli im  i t uk rr j se  nga 80 deri në 02 ºC i dy ill t ni lei është : 
 

E) 1  %  

F) 0.1 %  
 

G) 1.5  %  
 

H) 0 1. 5 %  

 
 
30. Çfarë s kh al el  rr j de hsh ëm rie ak  dy ll i i butë  :  
 

E) Rrjedhs mh ëri të lartë  

F) Rr ej dhs mh ëri të mesme  
 

G) Rrje hd s mh ëri të ulët  
 

H) Rrje hd s mh ëri shumë të ulët



 
 
31. aB zis P al te hs ërben s :i   
 

E) Mater ai l për të marrë am së  n  

F) M ta eri la  për ëp gr atitjen e lugës individuale  
 

G) Materi la  për de dr hjen e masës  

H) Materi la  për ripa ir min e pro et zës  
 
 
 
32. eR zina s ni tetike në Bazis p etal  ka përmbajtjen  :  

E) 25%  
 

F) 12%  
 

G) 2. %5   
 

H) 3  %  

 
 
33. Në ic ël n met peraturë de lop imerizohet polimeri:  
 

E) 21 º5 C  
 

F) 04 0ºC  
 

G) 250 Cº   
 

H) 185 Cº   

 
 
34. Çfarë huq te  pok o emil rizim:  
 

E) R ae ksioni kimik p emrë s të cilit dy mo on em r të ndrysh më  bas hokh en  
 

F) R ae ksi no i ik mik p emrë s të cilit dy po il me er  ët  rdn yshëm bas okh hen  

G) Reaksioni kim ki  për em s të cilit 1 m no o em r dhe polimer të dn ryshëm bashkohe  n  
 

H) Reaksioni k imi k për em s të c li it 1 m no o em r hd e dy polimere bashkohen



35. Çfarë odn dh kur h hdi te  më tepër op limer: 
 

E) Zvog ilë m i plastici itet t të brumit të lp a ts masës  

F) Rri ejt n e koef eçi ntit të përqe dn r mi it të am s së  së plastmasës  
 

G) Mb te je e mole uk lave të lira të m ono meri  t  
 

H) Po or ziteti i pro et zë  s  

 
 
 
 
 
 
 
 
36. Çfarë përqi dn je të sodës kaustike ka tre ët is ra 68 % e lis i ak tit të s muido it:  

E) 86%  
 

F) 10%  
 

G) 4  %  
 

H) 22%  

 
 
37. Çfarë ll oj muflimi për od r te  në im kr po ar ic ale :  

E) Direk  t  
 

F) dnI irekt  
 

G) Të ok mbinuar  
 

H) Me shkall  ë  

 
 
38. Në çfa ër  et mpera ut rë transform ho et is li ic umi në krist bo ali  :t  

E) 75 º3 C  
 

F) 01 5ºC  

G) 106 Cº  



H) 220 Cº   

 
 

39. Sa është përqin jd a e Zi ukn t (Zn) në al ai zhet e floririt 41  ka ar t  :  

E) 0.8 %  
 

F) 1.7 %  

G) 2.5  %  
 

H) 5.0  %  

 
 

40. Çfarë ësh ët  aM urevest M ci rof il n  :  
 

E) Mater ai l mase  
 

F) M ta erial s la di im   
 

G) Materi la  Rivestimen it   
 

H) Materi la  L su t eur s  

 
 
 
 
 
 
 
 

EYP T  ATHEL ËT EJ  

21. Çfarë rives it men it  fosf ta ik pë odr ret për aliazhet jo fisnike:  
 

E) Rives it ment fosfatik pa rg af ti  k( a br no )  
 

F) Rivesti em nt fosf ita k em  rg af ti  (kar ob n  )  
 

G) Rives it ment of sf ita k em  gips rdih o ok  l  
 

H) Rives it me tn  of sfatik me silicium  

 
 

22. Sa hok ë mbahet cilindri në fu rr ë në met pe ar t ru ën 56 0 Cº  : 



E) 03  mi un t  a  
 

F) 54  im un t  a  

G) 60 im un t  a  
 

H) 1.5 o  ër  

 
 
23. Në as  rg epu  lk asifi ok eh t ok rrozioni:  
 

E) ëN  yd  urg pe  

F) Në p se ë rg upe  
 

G) ëN  katër gr pu e  
 

H) Në një rg  pu  

 
 
24. Çfarë ap raqet urok dn i  :  
 

E) Miner la  natyr la  i zi  

F) Koks  
 

G) Kuar  c  
 

H) Oks di  alu im in   

 
 
25. Çfarë përmb ja në sald ta ura e butë  :  
 

E) lF o  ir  
 

F) K la la  j  
 

G) iZ n  k  

H) P al tin



26. Për çfarë për rod et Por ec l ina  Targ si  v ce tris:  
 

E) Ne ok r no a të v açe nta tek dhëmbët rf no at  l  

F) Për pë gr atitjen e prot ze ave tota el   
 

G) Për pë gr a it tjen e protezës parc ai el   
 

H) Për pë gr atitjen e ok r no ave 3/4  

 
 
27. Në çfarë t me perature nd hdo  ok ha e ndryshi em ve kimike të porce al nit :  

E) 49 º - 84 0º  C  
 

F) 78 0ºC  
 

G) 109 º0 C  
 

H) 130 º0 C  

 
 
28. Sa faza ka ol n pjekja e op r ec lanit:  

E) ëN  5 f za a  
 

F) ëN  3 f za a  
 

G) ëN  4 f za a  
 

H) ëN  6 f za a  
 
 
 
29. Në çfarë te pm era rut e kal no  kuarci ɑ në kuarc ß:  

E) ëN  01 5º  C  

F) Në 22 º0 C  
 

G) Në 106ºC  
 

H) 573 Cº   

 
 
30. Cili Aliazh floriri pë rodr et për urat metal p ro lec an:



E) Aliazhi Deg du ent  H  
 

F) A ail zhi i flor ri it 22  k ra ta   

G) Aliazhi i flori ir t 02  karat  
 

H) Aliazhi i flori ir t 81  karat  

 
 
 
 
 
 
 
 
31. Çfarë me at li pë dr or te  për imp al ntet  :  
 

E) Kr mo  bok a dl i  

F) Titani mu   
 

G) Aliazhi P la gar  
 

H) Ari i B hdra  ë  

 
 
32. Çfarë sasie uA  k na ë aliazhet e forta ët  fl ro irit: 
 

E) 38   %  

F) 68 %  
 

G) 87   %  
 

H) 07   %  

 
 
33. Çfarë p ej se ka paladiumi në al ai zhet e flor ri ti  me paladium ni  :  
 

E) 05  pjesë  

F) 056  p ej së  
 

G) 70 p ej së  

H) 2 02  pjesë 



 
 
34. Çfarë p rë qind ej  ka platini në aliazh te  fl ro i – Plati :n  
 

E) 4.15 %  

F) 7.15 %  
 

G) 8 1. 5 %  

H) 12.15 %  
 
 
 
35. Për çfa ër  për rod et ila azhi i a gr je idn t me m te tela  fisnike:  

E) Proteza ët  ks eletua ar   
 

F) Shtift te   
 

G) Krosh te  e ed r uhd ra  
 

H) U ar t fikse  

 
 
 
 
 
 
 
 
36. Çfarë për dniq je ka karb no i në ç le ik:  
 

E) 0.3 %  
 

F) 1.7 – 5 %  
 

G) 0.4 – 1.6 %  
 

H) 2.7 – 2.9 %  

 
 
37. Çfarë përqi dn je ka kar nob i në gizë:  
 

E) 0.3 %  
 

F) 4.0  -1.6 %



G) 2.7 – 2.9 %  
 

H) 1.7 – 5  %  

 
 
38. Çfarë aliazhi pë odr ret për protez ta  e ske el tuara:  
 

E) Wironit  

F) Remanium C  S  
 

G) eK ra 05  1  
 

H) Zir nok  i  

 
 
39. Çfarë la iaz ih  pë dr oret për ur ta  Met la  – Porc le an:  
 

E) Wiro ac s  t  
 

F) Remanium 200  1  
 

G) Wir no ium  

H) Vitalium  

 
 
40. Për çfarë për od ret Zi kr o in :  
 

E) Në protetikën e pro zet ave të lëvi sz h em  totale  
 

F) Në p or tet ki ën e protezave të lëvi sz hme pa cr iale  
 

G) Për r ae liz imi n e vidave intrakan la are  
 

H) Si m eta ri la  m hsub ës të dhëmbëve  

 
 
 
 
 
 
 
 

ROM F OLO JG IA D TNE A ER  



ARITHSËV ËT EJTEYP   

.14  Çfarë for em  ka prerja transversal në ce vr i sk  e Incizi iv t centr la  am dn i lub ar :  
 

I) Konike  
 

J) Të r bmur u ll akët  
 

K) Elipsoid  e  

L) sev kh  e  
 
 
 

.24  Në çfarë moshe k la çifi hok et plo ët sis ht rrë jn a e Incizit central ma idn bular:  
 

I) 6 – 7 v ej  ç  
 

J) 4 – 5 vje  ç  
 

K) 9 vje  ç  
 

L) 8 vje  ç  

 
 

4 .3  Çfarë sis met  kodifikimi paraq te  hd ë bm i 23   :  
 

I) Europ ai n  
 

J) C eh vro  n  
 

K) FD  I  
 

L) nU ivers la   

 
 

.44  Cili nga hd më b të  ka n ëj  antag no is ët :  

I) Shta at  m dna ibulare 74( )  
 

J) teT a am ksilare (1  )8  
 

K) Kanini maksi al r ( 31 )  
 

L) L eta r la i Mandi lub ar ( 14 )



.54  Çfarë hd ëmbë sht ly ël  është k nina i ma idn bular:  
 

I) Dhëmbë shty ëll  i k al is t të pa  ër  
 

J) D ëh mbë hs tyllë i k al is t të dytë  
 

K) hD ëmbë shtyl ël  i kla is t të tretë  

L) hD ë bm ë shtyl ël  i kla is t të k ta ërt  

 
 
 
 

.64  Sa llojesh ësh ët  lidhja ec ment - zmalt :  

I) 3 llo ej  hs  
 

J) 2 ll oje  hs  
 

K) 5 ll o ej s  h  
 

L) 4 ll jo esh  

 
 

.74  Cementobla ts et janë qeliza që formojnë:  
 

I) ec em ntin  
 

J) den it ën n  
 

K) zmalti  n  
 

L) up lpën  

 
 

.84  Çfarë ësh ët  Dentina:  
 

I) Substan it a o ts eoidea  
 

J) Substantia e rub n ae   
 

K) Subs at n it a adama tn ina  
 

L) Substantia oseoze 



.94  Z no a e ko tn aktit mid si  dy incizivëve c tne ral ë hs ët :  
 

I) Në vend ni  e bas kh i im t të 1/3 dhe të sem me  
 

J) Në qendër bukoli gn u la hsi t  
 

K) Në 1/3 e mesme të kurorës  
 

L) Në 1 3/  ni ci az le të uk rorës hd e është ën  q ne dër bu lok ingualisht  

 
 

.05  Kur er pu t no  kanini am ndi ub la :r   
 

I) 11  – 2 vje  ç  
 

J) 8 – 9 vje  ç  
 

K) 9 – 01  v ej  ç  
 

L) 01  – 12 v ej  ç  

 
 
 
 
 
 
 
 

.15  Formimi i uk r ro ës për dh më b të  e uq ëm s th it pas lindjes bëhet për kaninin:  
 

I) 8.5 muaj  
 

J) 3 um a  j  
 

K) 7 um a  j  
 

L) 5.01  m au  j  

 
 

.25  Cili nga hd ëmbët ka for ëm n e sipërfaqes përtypëse r or mboidale:  
 

I) Mo al ri i parë ma dn ibula  r  
 

J) M lo ari i parë am x li arë  
 

K) M lo ari i dy ët  maxila ër  



L) Mo al ri i dy ët  ma dn ibular  ë  

 
 

.35  Sa kan la e ka om lari i parë ma dn ibular:  
 

I) Dy kanal  e  
 

J) Katër kana  el  
 

K) Tre kanal  e  
 

L) Një kana  l  

 
 

.45  Çfarë f ro em  paraq te  prer aj  transver as l ec vr ika el  e premolarit të dytë ma dn ibular: 
 

I) V khse e  
 

J) Katërkëndëshe  
 

K) Elipsoid  e  
 

L) E rr um ub all kët  

 
 

.55  Çfarë f mro e ka fo ss a triangulare e Molarit të parë Maxila :r   
 

I) Formë trapez dio ale  
 

J) Formë rr mo b io dale  
 

K) Formë katro  er  
 

L) OF rmë trekë dn ës ih   

 
 
 
 
 
 
 
 

.65  Çfarë forme ka Dhoma plup are e molarit të parë maxilar në prer ej n me iz o-dis lat e  :  
 

I) rromboidale 



J) k ta r ro  e  
 

K) avo le  

L) të urr mbul al kë  t  
 
 
 

.75  Çfarë f ro me ka ohd ma up lpa er  e molarit ët  dy ët  Max li ar në prerjen ub ko-lingu ela :  
 

I) Ka ët kr ë dn ëshi  
 

J) ilE psoid  e  
 

K) Rr obmo idale  
 

L) K ta rore  

 
 

.85  Në çfarë mo hs e komp tel ohet uk rora e Mo al r ti  të parë ma dn ibular:  
 

I) 6 – 7 v ej  ç  
 

J) ëN  li dn j  e  
 

K) 5 – 6 vje  ç  
 

L) .2 5 – 3 v ej  ç  

 
 

.95  Sa është mun ri i lobeve të zhvill mi it ka Molari i parë am dn i ub al r :  
 

I) 3 lobe  
 

J) 4 ol be  
 

K) 5 lobe  
 

L) 2 l bo e  

 
 

.06  Çfarë pje rr ësie në d jer tim labio-pal ta in la  ka incizivi ec ntral maxilar:  
 

I) Ka jp e rr së i p la atinale 2  º  
 

J) Ka pje rr së i pal ta ina el  28º



K) Ka pje rr së i pala it nale 15º  
 

L) Ka pje rr isë  pala it nale 22  º  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.16  Sa ësh ët  uk rbat ru a e il nj së  ec rvikale em z ai le e Inciz ivi t central ma dn ibular:  

A) 2.0 mm  
 

B) 2 5.  mm  
 

C) 3.0 mm  
 

D) 3.5 mm  

 
 

.26  Çfarë këndi formon kanini m dna ibular në dr itje m Mezio-di ts la :  
 

A) Formon jn ë kë dn  12º  
 

B) dnëk ëjn nomroF  6  º  

C) For nom  jn ë kë dn  28º  
 

D) Formon jn ë kë dn  15º  

 
 

.36  Çfarë f ro me ka s ëpi rfaqja p or x ami le me aiz le e premo al rit të parë mak is larë:  
 

A) rromboidale  
 

B) katr ro  e  
 

C) trapezoidale  
 

D) trek në do er



 
 

.46  Në pa jm ne  p or x mi ela  em zia el  të Molarit të parë max li ar uk sh kuspid së h ët  më i lartë:  
 

A) uK spidi mezio- il n ug a  l  

B) Kusp idi  em zio- kub al  
 

C) Kuspidi di ts o- il gn u  la  

D) uK spidi di ts o- kub al  
 
 
 

.56  Çfarë antag no isti es kondarë ka molari i pa ër  mandibul ra :  

A) M lo arin e parë m dna ibu al r  
 

B) Mo al rin e dy ët  max li a  r  
 

C) Pr me o al rin e dytë am xilar  
 

D) Pre om larin e parë maxilar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.66  Sa është un rmi i bol eve në molarin e dytë man id bular:  

A) 5 lobe  
 

B) 3 l bo e  
 

C) 2 lobe  
 

D) 4 lobe  

 
 

.76  Kurb ta ura ce vr ika el  d si tal e Mo al rit të dytë am ndibu al r ë hs të : 
 

A) 1.0 mm 



B) 0 0.  mm  
 

C) 2.0 mm  

D) 2.5 mm  
 
 
 

.86  Çfarë f ro me ka rp er aj  transvers la  cerv ki ale rp emola ir  i parë m dna ibu al r :  

A) v se hk  e  
 

B) katr ro  e  
 

C) le pi tik  
 

D) rromboidale  

 
 

.96  Në çfarë om she bëhet k la çifikimi if ell s at r i mo al ir t të dy ët  m dna ibula :r  
 

A) .2 5 – 3 v ej  ç  
 

B) 1 5.  – 2 v ej  ç  

C) 3 – 4 vje  ç  
 

D) 4 – 5 vje  ç  

 
 

.07  Çfarë për am se ka diametri Mez oi -Dis at l i kaninit ma ix lar në ce vr ki s:  
 

A) 7.5 mm  
 

B) 5 5.  mm  
 

C) 8.0 mm  
 

D) 7.0 mm  

 
 
 
 
 
 

 ATHEL ËT EHD ERATASEM EJTEYP



41. Në çfarë moshe kalçifik ho et rr jnë a e Mo al rit ët  dytë am ix lar  :  
 

I) 41  – 16 vje  ç  
 

J) 9 – 10 vje  ç  
 

K) 12 – 14 v ej ç  
 

L) 21  – 13 v ej  ç  

 
 
42. Në çfarë moshe kalçifik ho et ku or ra e In ic zivit lateral aM x li ar :  
 

I) 6 – 7 vje  ç  
 

J) 4 – 5 vje  ç  
 

K) 5 – 6 vje  ç  
 

L) 7 – 8 vje  ç  

 
 
43. Sa qe dn ra rritjeje ka ç od  dh më bë:  
 

I) T er  qe dn ra rr it ej je  
 

J) Dy qe dn ra rr itj je  e  
 

K) aK tër qen rd a rr itjeje  

L) Gj sa h ët  qe dn ra r ir t ej  ej  

 
 
44. Në çfarë moshe fi ll ojnë ët  kalçifik ho en hd ëmbët e qumështit :  

I) Në mua ij n 7 – 8 të jetës f te ale  
 

J) Në muaj ni  6 – 7 të jetës f te ale  
 

K) ëN  um ajin 8 – 9 të jetës f te ale  
 

L) Në mu ja in 4 – 5 të tej ës f late  e  

 
 
45. Në çfarë moshe er pu t no  kanini max ali r i qumështit :



I) 61  – 22 mu ja sh  
 

J) 8 – 21  mu ja sh  

K) 13 – 91  m au jsh  
 

L) 9 – 31  mu ja sh  

 
 
 
 
 
 
46. La ib o- il ng au lisht në sa pjesë ndahen dh më bët: 
 

I) Në dy pj se ë  
 

J) Në katër pjesë  
 

K) ëN  tre pjes  ë  
 

L) Në pesë pj se ë  

 
 
47. Çfarë lënde o gr anike përmban mS alti:  
 

I) k la çium hydrox oy pati  t  
 

J) En lam  M ta ric  
 

K) Ma et r ai l o gr anik  
 

L) hD maj ra  

 
 
48. Cili nga indet e forta të dh më bit përmban 56  % k la çium hid kor s ai pati :t   
 

I) Dentina  
 

J) Zmalt  i  
 

K) Alveola  
 

L) Cementi 



49. Në sa pje ës  ndahen dh më b të  rf on at l Mezio-D si talis th  nga ob sh tet  gjatësore :  
 

I) Në dy pj se ë  
 

J) ëN  rt e pjes  ë  
 

K) Në katër pjesë  
 

L) Në pesë pj se ë  

 
 
50. Në as  p ej së e dn ajnë bos th et gjatësore hd ëmbët distal:  
 

I) Në dy pj se ë  
 

J) ëN  rt e pjes  ë  
 

K) Në katër pjesë  
 

L) Në pesë pj se ë  

 
 
 
 
 
 
 
 
51. Çfarë rë dn ësie ka njohja hd e gjetja e ob sh et ve të hd më bëve:  
 

I) Es et tik  e  
 

J) Rua tj aj  e gin ig v së  am rgin la e  
 

K) Për pë gr ta ti jen e elem ne teve të fiksim ti  në pr to ezat parciale  

L) Për përg ita jt ne  e ko nor ave ët  hd ëmbëve  

 
 
52. Çfarë rë dn ë is e ka eku ta ori i hd ëmbit :  
 

I) uR aj ejt n e m oku zës së kavite tit  oral  
 

J) sE tetik  e  
 

K) Për pë gr atitjen e ok ronave ët  hd ëmbëve



L) Për pë cr aktimin e rrugës së kroshesë në prot taze  parciale  

 
 
53. Në sa pjesë e dn an e uk ta ori sipë fr qa en e hd ëmb ti :  
 

I) Në dy pj se ë  
 

J) ëN  rt e pjes  ë  
 

K) Në katër pjesë  
 

L) uN k e dn a  n  

 
 
54. Ku op zicionoh te  b aku lis th  ehd  lin ug al si ht eku ta ori i dh më b ti  te të rinjt :ë   
 

I) Në të tretën l ni guale  
 

J) Në të tretën gingiv la e  
 

K) ëN  të tretën akub le  
 

L) Në ët  tretën lko uzale  

 
 
55. Ku hdodn te  l ra tësia e e uk ta ro it l ni gual në hd ë bm ët anterior:  
 

I) Në ët  tretën l ni guale  
 

J) Në të t er ët n b ku al  e  
 

K) Në të tre ët n cervik la  e  
 

L) Në ët  tretën lko uzale  

 
 
 
 
 
 
 
 
56. Çfarë atrofie paraqet rk eshta reziduale max li a er :  
 

I) eks ec ntrik  e



J) avo l  e  
 

K) k cno entrike  

L) e ok mbi un a  r  
 
 
 
57. Çfarë atrofie paraqet k er shta reziduale ma dn ibu al er  :  
 

I) K no ec ntrike  
 

J) Parab lo  ë  
 

K) o av l  e  
 

L) e sk ec ntrike  

 
 
58. Çfarë uk rb ta ure ce vr ikale em iz la e paraqet premo al ri i parë am xilar:  
 

I) 1.0 mm   
 

J) 5.0  mm  
 

K) 1.5 mm  
 

L) 2 0.  mm   

 
 
59. Çfarë uk rbature em ziale ka bashk mi i smalt – ec ment në prerës ti  maxilar :  
 

I) 2.5 mm   
 

J) 5.3  mm  
 

K) 2.0 mm  
 

L) 1 5.  mm   

 
 
60. Sa modelit te e paraqet a sat hmen it  e ip thelial të hd më b ti :  
 

I) Dy modalitete  
 

J) Tre mod la i et te



K) aK tër dom la ite et   
 

L) Pesë m do la ti ete  

 
 
 
 
 
 
 
 
61. Në çfarë z no e shtrih te  uk rb ta ura ce vr ik ela : 
 

I) Prapa të tretës cervikale  
 

J) Prapa të tretës inciz la  e  
 

K) Prapa të tr ëte s ulko za el   
 

L) Prapa rk eshtës gi gn i av el   

 
 
62. Çfarë she jn ë dallue es  për od ret për të iden it fi uk ar dh më bët :  
 

I) Shenja e kë dn it  
 

J) S eh n aj  ngj ry ës  
 

K) Shenja e ko ul zi no it  

L) Shenja e nok takteve të hd ëmbi  t  

 
 
63. Çfarë shen ej  d la luese për od r te  për ët  identifik rau  dh më bë :t   
 

I) Shenja e ko luzion ti   
 

J) Shen aj  e uk rbë  s  
 

K) Shenja e ngj ry ës  
 

L) Shenja e nok takteve të hd ëmbit  

 
 
64. Çfarë hd më bi ka antagonist es kondar kanini mandi ub la :r



I) Incizi iv n cent ar l maks ali  r  
 

J) In ic zivi l ta er la  ma dn i ub al r  
 

K) In ic zivi al ter la  Maxilar  
 

L) Kan ini  maxi al r  

 
 
65. Çfarë ll oj okluz oi ni ësh ët  okluzioni orto ng at:  
 

I) Patologjik  
 

J) Pat-fiz oi log ij k  
 

K) F zi -pato ol gjik  
 

L) fiziologji  k  

 
 
 
 
 
 
 
 
66. Çfarë ll oj ko luzioni ësh ët  ko luz oi ni eugn ta :  
 

I) Fiz oloi gji  k  
 

J) Patol go ji  k  
 

K) Pat-f izi ologjik  
 

L) Fiz-patologjik  

 
 
67. Çfarë lloj ko luzioni ësh ët  ko luz noi i i ha up r :  
 

I) fiziologji  k  
 

J) patol go jik  
 

K) pat-fiziologjik  
 

L) fiz-pa ot logjik



 
 
68. Okluzioni i kryqëzuar ës th ë:  
 

I) fiziologji  k  
 

J) pat-fiziologjik  
 

K) patol go ij ke  

L) fiz-p ta lo go jike  

 
 
69. Si janë të kthyera s pi ërfaq te  përtypëse të hd ëm ab l ël ve op sh ët  is sap  kurbës së Ëils no :ti  
 

I) aJ në të tk hyera bre dn a - lartë  
 

J) Janë të tk hyera jashtë - al rtë  
 

K) Janë të kthyera la tr ë - op sh ët   
 

L) aJ në të tk yh era lartë hd ë brenda  

 
 
70. Sa si ts eme ok difikimi të hd ëmbëve janë:  
 

I) 5 sistem  e  
 

J) 4 sistem  e  
 

K) 3 sistem  e  
 

L) 6 sis met  e  

 
 
 
 
 
 
 
 
71. Çfarë sistemi dok ifik imi  për hd ë bm të  e uq sëm ht ti  përfaqëson formula  

A DCB E F HG I :J   
 

I) Europia  n



J) Universal  
 

K) Palme  r  

L) Chev nor   
 
 
 
72. Çfarë sistem dok ifik imi  për hd më b të  e uq mësh it t pë fr aqës no  f ro mula  
 

EDCBA AB DC E:  
 

I) Eur po ai n  
 

J) FD  I  
 

K) Palme  r  
 

L) Un vi ersal  

 
 
73. Çfarë sis met  idok fikimi për hd më bët e uq mësh it t pë fr aqës no  formu al   
 

55 45  35  25  51 16  62 63 64 65 :  
 

I) Eur po ai n  
 

J) rvehS no   
 

K) Univer as  l  
 

L) FD  I  

 
 
74. Në çfarë moshe er pu ton In ic zivi q dne r ro  am xilar i uq ëm sht ti   
 

I) 01  8( - 21 ) muaj  
 

J) 11 9( -13) mua  j  
 

K) 19 (16-2 )2 muaj  
 

L) 61  (13- 91 )muaj  

 
 
75. Në çfarë moshe er tpu no  Incizi iv  la et r la  mandibu al r i uq ëm shti :t



I) 8 (6- 01 ) mua  j  
 

J) 13 (10-16) muaj  

K) 20 ( 71 - 32 ) muaj  
 

L) 61  ( 41 - 81 ) mu ja   

 
 
 
 
76. Në çfarë moshe er pu t no  Incizivi qend or r m dna ibular i qu ëm sh it t:  
 

I) 02  ( 71 - 32 ) muaj  
 

J) 16 (14-18) muaj  
 

K) 13 ( 01 - 61 ) muaj  
 

L) 42  ( 32 - 13 ) mu ja   

 
 
77. Në çfarë moshe er pu t no  Mo al ri i dy ët  ma ix ral  i uq mësh it  :t  
 

I) 41  ( 31 - 61 ) muaj  
 

J) 19 (16-22) muaj  
 

K) 16 ( 31 - 91 ) muaj  
 

L) 92  ( 52 - 33 ) mu ja   

 
 
78. Në çfarë moshe eru tp on Mo al ri i pa ër  ma bidn u ral  i uq ëm shtit:  
 

I) 8 (6- 01 ) mua  j  
 

J) 16 (14-18) muaj  
 

K) 20 ( 71 - 32 ) muaj  

L) 31  ( 01 - 61 ) mu ja   

 
 
79. Në çfarë moshe er pu ton Molari i ap rë max li ar i qumësh it :t



I) 61  ( 31 - 91 ) muaj  
 

J) 19 (16-22) muaj  

K) 20 ( 52 - 33 ) muaj  
 

L) 11  9( - 31 ) muaj  

 
 
80. Çfarë rë dn ësie kanë dh më bët e uq ëm hs it t:  
 

I) Në ngj ry ën e dhë bm ëve  
 

J) Në for im min e ok ckave dhe on fullave  
 

K) Në p ma j ne  e yf t ry ë  s  
 

L) ëN  madhësinë e gojë  s  

 
 
 
 
 
 
 
 
81. Çfarë rë dn ësie kanë dh më bët e uq ëm hs it t:  
 

A) Në ngj ry ën e dh më bëve  

)B  Në p ma jen e yf tyrës  
 

)C  Në zhvil il min e mus uk jve  
 

D) Në ma hd ë is në e kavitetit oral  

 
 
82. Çfarë rë dn ësie kanë dh më bët e uq ëm hs it t:  
 

A) Në ngj ry ën e dh më bëve  

)B  Në p ma jen e yf tyrës  
 

)C  Në madhësinë e kavitet ti  oral  
 

D) ëN  op zicioni im n no mr al të hd ëmbëve ët  përhe sr hëm



 
 
83. Çfarë rë dn ësie kanë dh më bët e uq ëm hs it t:  
 

A) ëN  re dn it ej n e hd ëmbëve në harkadë hd e në okluzion  

)B  Në ngj ry ën e dhë bm ëve  
 

)C  Në madhësinë e kavitet ti  oral  

D) Në p ma j ne  e yf t ry ë  s  

 
 
84. Si para iq t te  zmalti në hd më b të  e qumështit:  
 

A) I tr sa hë jo i th lle ua  r  

)B  I oh llë em  një thellë is  të që dn rue hs m  e  
 

)C  I m do e ur ar jo i që urdn es ëh m  
 

D) I thep usi r i q dnë rues ëh m  

 
 
85. Cili nga hd më ëb t e qu ëm s th it është më i m da :h  
 

A) Kanin  i  
 

)B  oM lari i parë  
 

)C  oM lari i yd t  ë  
 

D) In ic zivi al teral  

 
 
 
 
 
 
 
 
86. Çfarë kanë ohd mat e pulpës hd e pulpa dn ër jm et ty er  në dhë bm ët e qumësht ti : 
 

)A  Zmalt  
 

)B  Cement



)C  Zmalt-cement  
 

D) Dentinë  

 
 
87. Çfarë gj ëta s ei  ak  rrë jn a e In ic zi iv t central Maxilar: 
 

)A  13 mm  

)B  10.5 m  m  
 

)C  23.5 m  m  
 

D) 10 mm  

 
 
88. Në çfarë z no e ës th ë fusha e ok tn aktit pr xo imal id st la  e Incizivit central Maxilar:  
 

A) 1/3 inci az el   
 

)B  Bashkimi i p ej sëve të 1/3 së mes em  dhe in ic z la e  
 

)C  /1 3 ub kolinguale  

D) 1 3/  ce vr ik la  e  

 
 
89. Çfarë lidh ej  ka aq fa e dh më bit me hapësirën in et rproksima el : 
 

A) Influenc no  në g ëtaj is në e saj  
 

)B  Inf ul en noc  në formën e  jas  
 

)C  Inf ul en noc  në g ej rësinë e saj  

D) Influenc no  në m orb jtjen e hd më bit  
 
 
 
90. Çfarë r opa r it  ka mar og  incizale e in ic zivit central maxi al r me p al n ni  e okluzionit:  

A) Nuk e t ka on  
 

)B  E takon p ej sërisht  
 

)C  E tak no  vet më  em  këndin me iz al



D) E tak no  plotësisht  

 
 
 
 
 
 
 
 
91. Në çfarë z no e është uf sha e nok tak it t pr xo imal id st la  e i cn izivit later la  am xila :r   
 

A) Në 1/3 e mesm  e  
 

)B  Bashkimi i p ej sës në 1/3 e mesme dhe in ic az le  

)C  ëN  1 3/  in ic za el   
 

D) ëN  qendër okub lingualisht  
 
 
 
92. Çfarë ra op rti ka ma gr o inci az le e In ic zi iv t lateral mak is lar me p al n ni  e okluzi no it:  

A) E tak no  plotësisht  
 

)B  uN k e ta  nok  
 

)C  E ta ok n pjesërisht  
 

D) E takon vetëm me këndin d si tal  

 
 
93. Çfarë g ëtaj sie rrën ëj  ka incizi iv  ec ntral ma dn ibular  :  

A) 16 mm  
 

)B  13.5 m  m  
 

)C  12.5 m  m  
 

D) 10 mm  

 
 
94. Për hs qiptim ni  e çfarë gër em  ësh ët  i rëndësish më  In ic zivi ec ntral mandibu al r: 
 

A) ëG rmës A 



)B  Gërmës C  
 

)C  Gë mr ës K  

D) Gër ëm s S  
 
 
 
95. Në çfarë z no e ës th ë fusha e kon at k it t prok mis la  mez lai  i inciz vi it am ndibu al r:  

A) Në 1/3 ni ci az l  e  
 

)B  Në 3/1  e mesme  
 

)C  Në vendin e bashki im t të 1 3/  së me ems  me atë cervi ak le  
 

D) Në ve dn in e bas kh imi t të 1/3 së mesme me atë inci az le  

 
 
 
 
 
 
 
 
96. Si paraq ti et am gr o inci az le e inciziv ti  central mandi ub la :r   
 

A) Më pak is met ir k  
 

)B  Më s temi ri  k  

)C  I përkulur  
 

D) I rru ubm ll a sok ur  

 
 
97. Cili ështe funksi no i ëm  i rën ëd sishëm i kani tin  :  
 

A) Për të siguruar esteti  nëk  
 

)B  Për të siguruar formën e hd ëmbëve të tjer  ë  

)C  Për të siguruar ug di ën kan ni e  
 

D) Për të siguruar f nu ksion ni  e c ne tra ël ve 



98. Në çfarë ngjasoj ën  kanin të  em  in ic zivët:  
 

A) Nga pamja al bial  e  

B) Nga p ma ja e ma gr os incizale  
 

C) N ag  f nu ski no i  
 

D) Nga zonat e kontaktit  

 
 

99. Në çfarë dall ho en kaninët am xilarë me ato mandibu al rë:  
 

A) Ma gr o m ze iale-inciza el  së h ët  ëm  e ngushtë e kaninëve  
m na dibular  
 

B) Në ngj ry ë  
 

C) Në f sknu ion  
 

D) Në z no at e kontaktit  
 
 
 

100. Sa varia ic one par qa et pre lom ari i yd ët  mandibu al :r   
 

A) 6 vari ca ion  e  
 

B) 01  variaci no  e  
 

C) 8 varia ic no  e  
 

D) 9 vari ca ion  e  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 ACNECIL   

ELATOT AZETORP   
 
 
 
1- 89  t( ë hel at ) 



99 -215 ët(  em s em )  
612 - 503  ( ët  ëv hs t ri a)  

 
1-98 ( ët  athel )  
 

teyP ja 1 )V 1  
irifuK  i b sëza  ës  s ah b ll o tin  du teh  të jetë:  

A) 1-2 mm  ëm  i rëtrukhs  es  kufiri i m edo il t  
)B  aS  irifuk  i m do ile t  
)C  1-2 mm  ëm  i rëtrukhs  es  kufiri i m edo il t  

D) teraV  agn  grada e at or sif  ë  
 
 

teyP ja 2 )V 1  
hD ë tëbm  a tan o ëkim  ( em  ebut r aluk  ët  )ëtral  nerodrëp  em  suk ses  ën  p or t aze t to elat  ën  no luf la :  

A) ëmuhS  ët  ta or uzif ra a  
)B  Të ap  rta o if zu ra a  
)C  eM  iforta  jo finu orme  

D) eM  athserk  elaudizer  ën  formë kiht e  
 
 

teyP ja 3 )V 1  
rtA o aif  e ma sk i sël  rak a etk r zi ohet n ag  :  

A) lëgovZ im i peri tirtem  ët  s ja   
)B  hdamZ im i ep ri tirtem  ët  s ja   
)C  P irtemire  ëq  mb tete  i ap ndrys auh  r  

D) teraV  agn  ëtiroçev  lk ini ek  ni di iv dual  e  
 
 

teyP ja 4 )V 1  
rtA o aif  e ma idn b lu ës etkarak rizohet nga :  

A) lëgovZ im i peri tirtem  ët  s ja   
)B  hdamZ im i ep ri tirtem  ët  s ja   
)C  P rëtemire  ëq  tetebm  i p na drys uh a  r  

D) teraV  agn  ëtiroçev  lk ini ek  ni dividual  e  
 
 

teyP ja 5 )V 1  
K içy  i ko l tinoizu  eso  Kyçi i egnA l-it ak  ët  jëb ë më ar rop nit   e :  
A) tiraloM  ët  d ëty  )7(  tral  em  om l nira  e d ty ë ( )7  po ëths   

)B  tiraloM  ët  ërap  )6(  tral  em  mol ra ni  e d ty ë ( )7  po ëths   
)C  tiraloM  ët  ërap  )6(  al rt em  mol ra ni  e parë (6) po ëths   

D) tiraloM  ët  d ëty  )7(  tral  em  om ral ni  e parë (6) po ëths   
 
 

teyP ja 6 )V 1  
ëN  llufon ën e ëpis r em  ukrah  i hd ë vëbm e ak  for ëm  :  

A) Par ba ole  
)B  T nëker rod e  
)C  ispilE   

D) taK rë nëk rod e  
 
 

teyP ja 7 )V 1  
ëN  llufon ën e hsop t em  ah r uk  i hd ëm ëb ev  ak  for ëm  :  

A) Par ba ole 



)B  T nëker rod e  
)C  ispilE   

D) taK rë nëk rod e  
 
 

teyP ja 8 )V 1  
ëN  dhë tëbm  d ëlatsi  ma ëralisk  ut b talukre  uf nk is onalë janë:  

A) T talukrebu  p lanitala ë  
)B  T talukrebu  ve its b lu ra ë  
)C  T lukrebu um C ra a eb li  

D) T talukrebu  ve alubits rë d eh  ap l nita alë  
 
 

teyP ja 9 )V 1  
ëN  dhë tëbm  d ëlatsi  ma lubidn a ër  ut reb taluk  funksionalë j na :ë   

A) T talukrebu  p lanitala ë  
)B  T talukrebu  ve its b lu ra ë  
)C  T lukrebu um C ra a eb li  

D) T talukrebu  ve alubits rë d eh  ap l nita alë  
 
 

teyP ja 01  1)V   
ëN  nitsar  e mo timizetorps  rëp  një ëhok  ët  gj ëta  ët  një ap ic enti me mu gn e ës  ët  plotë dhëmbë hs , v rë e teh  :  

A) lëgovZ im i ëp rma evas  të gju ëh s  
)B  rtA o if  e gj hu  së  
)C  didnaK zo ë aro el   

D) hdamZ im i ëp rma evas  të gju ëh s  
 
 

teyP ja 11  1)V   
Një ësam  a tan o ekim  ën  nofu all  pa d ëbmëh  rem er t m :e   
A) glA i an t  

)B  ënipeR  (Ok dis  zink-eugenol)  
)C  kiliS on li thg  o es  ev ry l gi ht  

D) ënizeR  lopëtev i irem z seu e  
 
 

teyP ja 21  1)V   
Një ësam  elanoisknuf  ën  ufon l al  pa dhëm ëb  m rre te  em  :  
A) glA i an t  

)B  ënipeR  (O disk  zink-eugenol)  
)C  kiliS on tup yt   

D) ënizeR  potof o emil r uzi ese  
 
 

teyP ja 31  V 1)   
tanollbahS  rëhs eb j ën  rëp  :  

A) rraM j ne  e sam ës anatomike  
)B  rraM j ne  e sam ës funk is o lan e  
)C  P tkacrë i nim  e ko l tinoizu  q ne dror  

D) zilanA ën e veledom e  
 
 

teyP ja 41  1)V   
aguL  i elaudividn  mund ët  kon ts ru tk o teh  em :  

A) llyD  



)B  kiliS on  
)C  ënizeR  lopëtev im ire zuese  

D) ënizeR  le a kits e  
 
 

teyP ja 51  1)V   
iliC  agn  otëk  of r am c enoi  ekimotana  tehud  ët  pë fr hs ihet gn a b za a e pro zet ës to elat  :  

A) athserK  m ly o ih oide  
)B  lunerF um l ni aug e  
)C  P akil  b elaku  a tn re i ro e  

D) giL a nem ti giretp oma alubidn r  
 
 

teyP ja 61  1)V   
iliC  agn  atëk  of r enoicam  a an ot ekim  kun  p hsfrë i teh  agn  k fu iri i zab së  ës  p or t ze :së   

A) ajniL  o ekilb  e hsaj t em  aenil(  ob il qua etxe r an  )  
)B  ajniL  o ekilb  e b sdner hme l( inea bo il qua tni re an  )  
)C  Zo an  e rbiv i tim  ( op ts da tim )  

D) lunerF um labi i efn rior  
 
 

teyP ja 71  )V 1  
azaB  e rp ote sëz  totale ët  për nuf d au r hotkurtsnok et me:  

A) ënizeR  ëq  tehocrof  em  xn e th ë is  ( em  eiz rje)  
)B  ënizeR  tof o lop i uzirem e es  ëq(  tehocrof  me rd ëti )  
)C  ënizeR  lopëtev i irem zuese  

D) ënizeR  le a kits e  
 
 

teyP ja 81  1)V   
nokidN  vitizop i ths  ën  ëq n rd ueshmër ni ë e orp sëzet  totale:  

A) aisaS  e kap ët e p së th my ës  
)B  aisaS  eratasem  e p hsë tym së   
)C  aisaS  e sht au r e ëp hs t my ës  

D) tsoresK o im a  
 
 

teyP ja 91  1)V   
Linja enaidem  ehd  linja nak i en  ën  llbahs onin e is për ,m  or ei nt jo në për gz jedhjen e :  
A) ësisëtajG  ës  hd ëmbë ev  atnorf lë raliskam ë  

)B  ësisërejG  ës  hd ë bm ë ev  tnorf la ë aliskam rë  
)C  sërutabruK  sev t eralubi  ët  dhë bm ë ev  f or latn ë  

D) ësisëtajG  ës  hd ë bm ë ev  latsid ë  
 
 

teyP ja 02  1)V   
Linja e ët  tiruhseq  ehd  azub  e p hso t em  e s ah b ll onit ët  is për ,m  ro tnei jo ën  rëp  gz jedhjen e :  
A) Gj ësisëta  ës  hd ëmbë ev  rf o atn lë mak lis ra ë  

)B  Gj ësisëre  ës  hd ëmb evë  f or tn a ël  mak lis ra ë  
)C  ruK b sëruta  itsev b eralu  ët  hd ë bm ë ev  f or tn alë  

D) Gj ësisëre  ës  dhëmb vë e di ts alë  
 
 

teyP ja 12  1)V   
tëraloM  e ërap  tral  1( 6 62/ ) p niker  planin h ro zi o tn al em :  

A) Të gj hti ë ut ber luk at 



)B  T nilukrebu  izem o-ve its b alu r  
)C  T nilukrebu  disto-p tala i an l  

D) T nilukrebu  izem o- ap nital al  
 
 

teyP ja 22  1)V   
tëraloM  e ëtyd  tral  )72/71(  ën  ejhdil  em  planin ho zir o tn al ka ën  këtë zop ëti :  

A) E nikerp  em  ët  gj ëhti  tu reb uk l ta   
)B  E erp nik  em  t ebu kr lu in izem o- ap la anit l  
)C  Nuk e pre nik  eraf   

D) E nikerp  em  t rebu k lu in d tsi o-pa nital al  
 
 

teyP ja 32  1)V   
ëN  tëralom  e ërap  tral  62/61( ) më al rg pl na ti  horizo latn  ëq ndron ut ber luk :i   

A) T ilukrebu  izem o- talap i an l  
)B  T ilukrebu  izem o- itsev b ralu   

C) T ilukrebu  tsid o-p tala i an l  
D) T ilukrebu  tsid o- ev s it b alu r  
 
 

teyP ja 42  1)V   
ëN  tëralom  e d ëty  tral  )72/71(  ëm  af rë  p nal it horizo latn  q dnë ron ut b re luk i:  

A) T ilukrebu  izem o- talap i an l  
)B  T ilukrebu  izem o- itsev b ralu   
)C  T ilukrebu  tsid o-p tala i an l  

D) T lukrebu i tsid o- ev s it b alu r  
 
 

teyP ja 52  1)V   
ëN  tëralom  e d ëty  tral  72/71( ) më al rg pl na ti  horizo latn  ëq ndron ut ber luk  :i  

A) T ilukrebu  izem o- talap i an l  
)B  T ilukrebu  izem o- itsev b ralu   
)C  T ilukrebu  tsid o-p tala i an l  

D) T ilukrebu  tsid o- ev s it b alu r  
 
 

teyP ja 62  1)V   
idN nok  vitagen i ths  ën  nëq dru mhse rë ëni  e orp zet ës to elat :  

A) T irebu  m ka lis ar  
)B  T mulukrebu  alveol ra  mandibu eal   
)C  lunerF um l ni aug e  

D) ahzolL  b nicu at ro e  
 
 

teyP ja 82  1)V   
ëN  o izulk on on rmal ën  rp o tazet  ,elatot  revo -b eti  (mbu il im  i zicn i lav ) d hu et ët  j :ëte   

A) 0,5-1 mm  
)B  1-2mm  
)C  2-3mm  

D) 3-4mm  
 
 

teyP ja 92  1)V   
ëN  o izulk on on rmal ën  rp o tazet  ,elatot  revo -j te  acnatsid(  sidim  fro latn ëve al rt d eh  is përfaqes ev s it b alu re të fro latn ëve op )ëths   

tehud  të jetë  :



A)  5,0 mm  
)B  1-2mm  
)C  2-3mm  

D) 3-4mm  
 
 

teyP ja 30 1)V   
tadulkO o tër  j ëna  tetarapa  ëq  timi jo në r( ip or d oh j ën ) :  

A) Të gj ahti  ivël zj te  e ATM  
)B  teV ëm lë tejziv  kitrev ale ( hs ar ein )r   
)C  teV ëm lë iv jz te  etal r ela   

D) teV ëm lë tejziv  orp p vislu e  
 
 

teyP ja 13  1)V   
trA i taluk o tër  j ëna  tetarapa  që timi jo në ( ir rp od oh j )ën  :  

A) Lë ziv j te  ,elakitrev  elaretal  dhe pr po evislu  të ATM  
)B  teV ëm lë tejziv  kitrev ale ( hs ar ein )r   
)C  teV ëm lë iv jz te  etal r ela   

D) teV ëm lë tejziv  orp p vislu e  
 
 

teyP ja 23  1)V   
mrëpëN j te  meto sëd  ës  llëg t ti j se  ën(  p or zet at total )e  ne crëp tka jo më:  

A) P izo ninoic  latsidoizem  ët  man sëlubid   
)B  traL ësinë e okl izu onit  
)C  nërisëpaH  nim i elam  nof e kit e  

D) P ninal  e okluzionit  
 
 

teyP ja 33  1)V   
ëN  nëdotem  e kaz o emhsn  ët  lop i zirem i ,tim  ën  lif il m ët  ci ilk t ët  p ziremilo i tim  ët  re iz nës, mufla f tu et ën  ujë em  temp are t ru :ë   

A) 0 gradë  
)B  T ërutarepme  a bm j tne i  
)C  60- 56  g ar dë  

D) 1 00  gradë  
 
 

teyP ja 43  1)V   
rëP  ët  rauzilaer  nejrirkhs  ehd  ralphs j ne  e lyd l ti  n ag  ,alfum  nëlfum  e suf im rëp  r er ht  01  min atu  në ujë em  temp are turë  :  

A) 0 gradë  
)B  T ërutarepme  a bm j tne i  
)C  60- 56  gradë  

D) 1 00  gradë  
 
 

teyP ja 53  1)V   
rapiR i tem  em  ërod  ët  il rë ni d ki ohen kur:  

A) Ke im  t reyh je ët  sëzetorp  pa um n seg ë ët  jp se ëv  e  
)B  Ke im  t reyh je ët  sëzetorp  em  m nu ge ës  ët  pje vës  e  
)C  Du teh  ët  s th ohen k sor he  

D) rP ot ze a lë ziv   
 
 

teyP ja 63  1)V   
rëP  nje zabir mi  i tkeridn  ët  n ëj  orp ezet  totale d hu et ët  em err t sam ë  :



A) tanA o ekim  em  l ëgu  es rie  
)B  elanoisknuF  em  l gu ë indi iv aud el   
)C  elanoisknuF  em  rp o nëzet  e zk i uts ese  

D) E p ej ss h em  is t au cioni  
 
 

teyP ja 73  1)V   
Një ir b miza  tkerid  num d ët  er ila zo teh  m  :e  
A) ënizeR  tof o lop i uzirem ese  

)B  ënizeR  lopëtev i irem zuese  
)C  diskO  zi kn - e gu eno  l  

D) glA i an t  
 
 

teyP ja 83  1)V   
ëN  një mirapir  i tkeridn  asam  m erre t em  :  

A) diskO  zi kn  -e gu e on  l  
)B  ënizeR  lopëtev i irem zuese  
)C  glA i an t  

D) netS c  
 
 

teyP ja 93  1)V   
P tëralomer  e p ëra  tral  1( 4/ 42 ) mund ët  mos vendo nes  në rp to e taz  to elat  ën  r tetsa  :e   

A) Pro sitang ë  
)B  kO l tinoizu  on r am l  
)C  Pro sineg ë  

D) kO l tinoizu  ët  t lleh  ë  
 
 

teyP ja 04  1)V   
tëralomerP  e ërap  ëthsop  ( 43 4/ 4) num d ët  mos ven od nes  në orp zet at totale ën  r tsa et :e   

A) Pro sitang ë  
)B  kO l tinoizu  on r am l  
)C  Pro sineg ë  

D) kO l tinoizu  ët  kr ëqy zu ra   
 
 

teyP ja 14  1)V   
nokidN  vitizop i ths  ën  nëq rd uesh ëm r ni ë e orp sëzet  totale ët  si rëp m :e   

A) T isuro  pa nital al  
)B  T isuro  ma alubidn r  
)C  T irebu  m ka lis ar  

D) Ru ag  talap i en  kanine  
 
 

teyP ja 24  1)V   
nokidN  vitizop i ths  ën  ëq n rd uesh ëm r ni ë e orp sëzet  totale:  

A) T mulukrebu  alveol ra  mandibu al er   
)B  zifopA at ge in ane  
)C  lunerF um l ni aug e  

D) aeniL  ob euqil  etni rn  a  
 
 

teyP ja 34  1)V   
nokidN  vitizop i ths  ën  qën rd uesh ëm r ni ë e orp sëzet  totale ët  op hs tme: 



A) P kil a b elaku  a tn re i ro e  
)B  aeniL  ob auqil  etni rn  a  
)C  T suro  ma alubidn r  

D) ahzolL  ter or - lim o ih oi ed   
 
 

teyP ja 44  1)V   
T ajreyh  e sëzetorp  ës  emrëpis  ën  ni lev  të linjës m de ia en  mu dn  të khs a tk ohet n ag  :  
A) imithserR  i hd ë bm ë ev  d ëlatsi  ëm  të lingua il zua  r  

)B  soM  hel sët i im  i ot r tisu  p tala i an l ët  hs rp ehu  r  
)C  soM  sëthel i im  i tirebut  iskam l ra  ët  hs rp uhe r  

D) aisëtajG  ëm  e am d eh  ën  zonën e po ts d ma -i  t  
 
 

teyP ja 54  1)V   
lfeR e isk  i ët  vj tille  agn  p azetor  e is për em  mund ët  hs ak kt eho t agn  :  

A) soM  sëthel i im  i ot r tisu  p tala i an l ët  hs rp ehu  r  
)B  soM  sëthel i im  i tirebut  iskam l ra  ët  hs rp uhe r  
)C  aisëtajG  ëm  e am d eh  ën  zonën e po ts d ma -i  t  

D) P tkacrë i im  i ag b rau  i tinalp  të o izulk o in  t  
 
 

teyP ja 64  1)V   
nokidN  vitagen i ths  ën  nëq dru ënirëmhse  e orp zet ës to elat  të is për em :  

A) Zo an  e sop dt am- ti  ( biv ri tim  )  
)B  P allipa  icni z lavi e  
)C  T isuro  nitalap  i sh rp ehur  

D) T irebu  m ka lis ar  
 
 

teyP ja 74  1)V   
aisëtraL  e titak  ët  sem ëm ët  yf t sëry  an  ndihmon për për mitkac in e  :  

A) P tinoicizo  oizem - latsid  ët  mandib lu së   
)B  sëtraL i ës  ës  okluzio tin  q ne rd or  
)C  tileviN  ët  pla tin  ët  okl izu o in  t  

D) mitjerD it ët  tinalp  ët  okluzionit  
 
 

teyP ja 84  1)V   
ëN  pro tazet  elatot  nerefretni cat (par ta akimet) :  

A) Nd oki j ën  po ivitiz sht  
)B  Nd oki j ën  agen t vi isht  
)C  Nuk kidn jo në  

D) teraV  agn  oçev r ëti  ni di iv duale  
 
 

teyP ja 94  V 1)   
uksiD  tra i raluk  ak  formë  :  

A) refS ike  
)B  kiB o kn ave  
)C  kiB o vn ekse  

D) Të thsehs ë  
 
 

teyP ja 05  1)V   
noK d ili  lukitra ra  ak  form :ë  



A) refS i ek  ët  rrç uge llt  
)B  ispilE  ët  rrç e lug tl   
)C  Të thsehs ë  

D) T nëker rod e  
 
 

teyP ja 15  1)V   
ëN  një icalukitra on te oropm - idnam b ralu  on r ,lam  ën  zaf ën ratsellif ë ët  ah jp se  ës  goj së , d uksi  tra ik lu ra  nd do het:  

A) P ara  kond tili  ra kit ul ra   
)B  P ar pa kond tili  ar alukit  r  
)C  ëN  sem  tilidnok  d eh  sof ës arti aluk r  e  

D) teraV  agn  oçev r ëti  ni di iv duale  
 
 

teyP ja 25  1)V   
ënjokidN  thsivitizop  ën  etorp iz min me orp azet  to elat , k ser ht ta  zer id :elau   

A) P elelara   
)B  Ko evn rgj tne e  
)C  tnejgreviD e  

D) eM  iforta  jo finu orme  
 
 

teyP ja 35  1)V   
Gj eta  llugerr i tim  nuf k lanois  të gul ës dni i iv dua el  ën  noz ën e iv rb imit( op ts -damit) p tneica i tsni r tku ohet:  
A) Të fhs ryjë tëdnuh  em  rv i am  të mb ly l ru  a  

)B  Të otpiqhs jë mrëg ën S“ ”  
)C  Të otpiqhs jë ”hA“  ët  lehtë e ët  zgja rut   

D) Të otpiqhs jë mrëg ën M“ ”  
 
 

teyP ja 45  1)V   
Gj ëta  llugerr i tim  nuf k lanois  të gul ës ni di iv dua el  ën  zonën na et ri ero  ve its b eralu , itneicap  tsni rukto eh t:  
A) Të ëjëb  rukis  hsrëf ë nell   

)B  Të ëpah  og j në  ën  ma sk imum  
)C  Të ëb jë zivël je ët  gj ëhu  s  

D) Të tetitllëg   
 
 

teyP ja 55  1)V   
Gj ëta  iskelf o tin  lukrëp( j )se  ës  sëkok  ma sk i ilam s th  arp pa, mandib lu a hs kon ve evët t ui  në zop icio nin  e :  
A) teQ ë sis ë  

)B  icaleR onit q ne dr ro   
)C  oF r timim  ët  ah pës sëri  fiziolo jg ki e  

D) Pro tinoizurt  skam i am l  
 
 

teyP ja 65  1)V   
arisëpaH  e ëril  izif o gol j eki  së htë me atas risht:  

A) 0,5- 1m  m  
)B  2-3mm  
)C  5mm  

D) 6mm  
 
 

teyP ja 75  1)V   
kuN  dnum  ët  ko rtsn u tehotk  ëjn  prot ze ë emmi d etai  ën  një p ica tne  em : 



A) P emelbor  ela rgj ki e  
)B  tirtrA  e  
)C  naK di zod ë  

D) He lifom i  
 
 

teyP ja 85  1)V   
aK  q në d irëmhseur  ëm  ët  al r ët  orp azet  to lat e e is për em :  

A) Axhu ts  e  
)B  eM  ëkallp  të red ku tuar  
)C  eM  ëkallp  të plo et  r nize e  

D) eM  ëkallp  ët  plo ët  latem ik  e  
 
 

teyP ja 95  1)V   
teqaraP  isërithsëv  p rë  rib za im një pro ëzet  e is p rë me:  

A) Axhu ts  e  
)B  eM  ëkallp  të red ku tuar  
)C  eM  ëkallp  të plo et  r nize e  

D) eM  ëkallp  ët  plo ët  latem ik  e  
 
 

teyP ja 06  1)V   
kuN  dnum  ët  ko rtsn u tehotk  ëjn  prot ze ë emmi d etai  ën  një p tneica  em :  

A) P elbor em  ela rgj ki e  
)B  lfeR ex ët  vje ill   
)C  naK di zod ë  

D) iD ab te   
 
 

teyP ja 16  1)V   
ëN  dhë tëbm  d ëlatsi  ma ëralisk  ut b talukre  jofunk is o ëlan  j na ë:  

A) T talukrebu  p lanitala ë  
)B  T talukrebu  ve its b lu ra ë  
)C  T lukrebu um C ra a eb li  

D) T talukrebu  ve alubits rë d eh  ap l nita alë  
 
 

teyP ja 26  1)V   
ëN  dhë tëbm  d ëlatsi  ma lubidn a ër  but re taluk  j fo un isk onalë j na :ë   

A) T lukrebu at il ng lau ë  
)B  T talukrebu  ve its b lu ra ë  
)C  T lukrebu um C ra a eb li  

D) T talukrebu  ve alubits rë d eh  l ni laug ë  
 
 

teyP ja 36  1)V   
ëN  pro mizet in em  p ëzetor  elatot  ën  një p ica tne  me t uro s p la a nit al ët  shrehur, b hë et  :  

A) varG im i tiledom  ën  nënoz  e ot r isu t  
)B  Lë ein  e tisurot  j ëthsa  ku if r ti  të orp et ëz s  
)C  Le sëth im kidepotro  o es  urik jgr ki al i t ro isu t  

D) T lleh im grurik j laki  i sulk su e ev   
 
 

teyP ja 46  1)V   
Gj ëta  llugerr i tim  nuf k is lano  të gul ës dni i iv dua el  ën  sulkusin pt re gi o- am k ralis , pacie titn  i ht tehu  t :ë  



A) ëB jë rukis  ëf rs llëh en  
)B  ëpaH  og j në  ën  ma sk imum  
)C  Lë ëziv  g uj nëh  a an sh  

D) titllëG e  t  
 
 

teyP ja 56  1)V   
Gj ëta  llugerr i tim  nuf k lanois  të gul ës ni di iv dua el  ën  zonën us b nil guale, p neica t ti  i thu teh  të:  
A) ëB jë rukis  ëf rs llëh en  

)B  ëpaH  og j në  ën  ma sk imum  
)C  Lë ëziv  g uj nëh  a an sh e ët  ëg l tl i tet   

D) Të otpiqhs jë “ hA  “ të thel ë e të gz j uta  r  
 
 

teyP ja 66  1)V   
irifuK  iretsop or i p sëzetor  ës  is për em  ud teh  ët  s th r hi et:  

A) 2-3 mm  arap  sëjnil  oiretsop er  të iv b ir mit  
)B  2-3 mm  pas nil j së  iretsop o er  të iv rb i im  t  
)C  5,0 - mm1  sap  nil j së  iretsop o er  të iv b ir im t  

D) 2-3 mm  arap  sëjnil  eroiretna  të iv rb i im  t  
 
 

teyP ja 76  1)V   
Një ësam  rëp  p zetor a to elat , e am ërr  me al nig at  :  
A) dnuM  ët  irr jë gj ta ë ap  u ed rd ruh   

)B  Du teh  ët  ed dr teh  b er n ad  5-1  0 min  
)C  Du teh  ët  teholozi  arap  dred hj se   

D) tetuF  ën  ëjn  ëne  em  uj ,ë  der asi  të dred teh   
 
 

teyP ja 86  1)V   
Një ësam  rëp  p zetor a to elat , e am ërr  me içlla  :  
A) ofeD rmo teh  op  ët  r ir jë gj ëta  pa u dred uh  r  

)B  Du teh  ët  ed dr teh  b er n ad  5-1  0 min  
)C  Du teh  ët  teholozi  arap  dred hj se   

D) tetuF  ën  ëjn  ëne  em  uj ,ë  der asi  të dred teh   
 
 

teyP ja 96  1)V   
Një ësam  rëp  p azetor  ,elatot  e am ërr  me si kil on p tu ty  :  
A) dnuM  ët  irr jë gj ta ë ap  u ed rd ruh   

)B  ofeD rmo teh  op  ët  r ir jë gj ëta  pa u dred uh  r  
)C  Du teh  ët  teholozi  arap  dred hj se   

D) tetuF  ën  ëjn  ëne  em  uj ,ë  der asi  të dred teh   
 
 

teyP ja 96  V 1)   
tehuD  ët  zi olo teh  arap  d re dhj se  një sam ë e am ërr  me  :  

A) kiliS on ët  lloh  ë  
)B  glA i an t  
)C  nipeR  ë  

D) llA  iç  
 
 

teyP ja 07  V 1)   
ëN  pro nëzet  sknufoib ,elanoi  rëp  dnev osj ne  e tnec ar lëve al rt ab zohe im  ën  op iciz onin :e  



A) sëlipaP  vizicni a el   
)B  lunerF um labi i efn rior  
)C  lunerF um labi su rep i ro   

D) P evakil  bu lak  e  
 
 

teyP ja 17  V 1)   
ëN  rp o nëzet  ,elanoisknufoib  rëp  sodnev j ne  e kan ni ëve tral  ozab he im  në zop icio nin  :e   

A) lunerF um labi su rep i ro   
)B  Ruga ev  pala lanit e k na ni e  
)C  sëlipaP  vizicni a el   

D) P evakil  bu lak  e  
 
 

teyP ja 27  V 1)   
iliC  agn  t talukrebu  e tiralom  të ap ër  al rt ëthsë  ëm  ëfa r p nal it h ro zi o tn al  :  

A) oizeM  -ve lubits ar  
)B  oizeM - ap la nit al  
)C  otsiD - ev stib alu r  

D) otsiD -p tala inal  
 
 

teyP ja 37  V 1)   
anoZ  ëm  e sëdnër i emhs  p rë  nëq d ur hse ënirëm  e prot ze së  ës  sipër em  ës ëth :  

A) T tarebu  am k alis re  
)B  T isuro  pa nital al  
)C  Zo an  eroiretsop  e q sëzllei  ës  rof të [ nil ja ha ]  

D) uS l isuk  giretp o am k lis ar  
 
 

teyP ja 47  V 1)   
abruK  e ko timisnepm  sa tig al of rmo teh  ën  ni lev  t :ë   

A) naK i vën e  
)B  taL are lëve  
)C  P mer ol ra ti  ët  parë  

D) tiraloM  ët  rap ë  
 
 

teyP ja 57  V 1)   
nëQ d airëmhseur  e rp o sëzet  to elat  gj ëta  lë ziv je ev  etal ar le sigu or teh  n ag  serr th i im  i dhëmbë ev  is pas:  

A) sëbruK  ës  komp sne i tim  sa tig al S( ep )e   
)B  sëbruK  ës  komp sne i tim  art vsn er las  W( slli on)  
)C  tihsfarR  ziroh o tn al  

D) Ho selatnozir  ës  rF an fk ur it t  
 
 

teyP ja 67  V 1)   
nëQ d airëmhseur  e rp o sëzet  to elat  gj ëta  zivël j eve  evisluporp  të nam di ub sël  sig ru ohet agn  rre ths i im  i dhëm ëb ev  sip sa :  

A) sëbruK  ës  komp sne i tim  sa tig al S( ep )e   
)B  sëbruK  ës  komp sne i tim  art vsn er las  W( slli on)  
)C  tihsfarR  ziroh o tn al  

D) P tinal  Ca epm r  
 
 

teyP ja 77  V 1)   
ëN  ni lev  ët  nil j së  HA  , irifuk  i gul ës ind ivi dua el  d eh  ë orp zet ës së përfund au r du teh  të jetë: 



A) 1-2 mm  ëm  i rëtrukhs  es  irifuk  i nil j së  HA  i s raunëh  ën  niledom  e ma sës  a tan omik  e  
)B  1-2 mm  ëm  i ëtajg  es  k irifu  i sësam  a tan omike  
)C  aS  irifuk  i hs ë raun  ën  m do e  l  

D) nsA jë e ëv rtetë  
 
 

teyP ja 87  V 1)   
ëN  pro nëzet  elatot  rëp d ro te  um fli :im   

A) keriD  t  
)B  ridnI ke t  
)C  I ko aunibm r  

D) sapiS  rihsëd ës  
 
 

teyP ja 97  V 1)   
T isuro  ma alubidn r nd do het:  
A) ëN  nësejp  eralubitsev  ët  ma sëlubidn  ën  vin el ët  kaninëve  

)B  ëN  nësejp  eralubitsev  ët  ma sëlubidn  ën  vin el ët  mol ra vë  e  
)C  ëN  nësejp  nil g elau  ët  ma idn b sëlu  ën  vin el ët  premol ra vë  e  

D) ëN  nësejp  nil g elau  ët  ma idn b sëlu  ën  vin el ët  mo al r vë  e  
 
 

teyP ja 08  V 1)   
inalP  i izulko o tin  ën  jp nëse  d tsi ale ës th ë arap lel  :em   

A) iV j në  bipup li ra e  
)B  Ho nelatnozir  e Frankfur it t  
)C  P ninal  Cam ep  r  

D) niseM  e rp o tisec  a evl o al  r  
 
 

teyP ja 18  V 1)   
irifuK  i orp t ze së  to elat  ths ri eh t ën  :  

A) zokuM ën if kse  
)B  zokuM ën ka t evi  ët  lë ziv sh em   
)C  zokuM ën sap i ev  ët  ivël zshme ( tuen ar le  )  

D) sapiS  titsar   
 
 

teyP ja 28  V 1)   
agurR  oj izif ologj eki  e msnart eti tim  ët  of r sëc  përtyp së e hs ak kton:  

A) idnaK zod ë b laku e  
)B  rtA o if  ët  etëm j emhs  ët  pro tisec  evla o al r  
)C  P emelbor  enof t ki e  

D) esutibukeD  ën  mukozë ët  lë iv sz hm  e  
 
 

teyP ja 38  V 1)   
T lukrebu um al raloev  a op  tr gi onu im  er tromo al r n dod teh  në :  
A) seM  ët  iq e sëzll  ës  f ro të  

)B  P nësej  elaugnil  ët  lubidnam ës në ni lev  të rp emo al r evë   
)C  dnuF  ët  q sezllei  ës  for ët   

D) P nësej  ,elatsid  ën  dnuf  ët  ecorp tis  vla eol ra  nam dibu al r  
 
 

teyP ja 48  V 1)   
ëN  pro itang  hd ë bm ët d ëlatsi  r ke oman od neh  ët  zgjid neh  ët : 



A) Tip ti   N  
)B  Tip ti   K  
)C  Tip  ti T  

D) hD ëmbë tanaoj omike  
 
 

teyP ja 58  V 1)   
ëN  nilic  agn  for icam o ten  e mëpo emths  bë teh  imisëthel  o kidepotr  eso  urik rgj ,laki  ën  ras tet  ruk  ai ës ëth  s uh me i zh liv l au r  ?  

A) T suro  ap la anit l  
)B  T mulukrebu  alveol ra  mandibu eal   
)C  P takil  lakub e  

D) ahzolL  itsev b eralu  bu ic nato er   
 
 

teyP ja 68  V 1)   
anoZ  ëm  e sëdnër i emhs  p rë  q në d ur hse ënirëm  e prot ze së  ës  po hs tme ës th :ë   

A) ahzolL  rter o lym ho yoide  
)B  Zo an  lbus i elaugn  a etn ri ero   
)C  Zo an  e t krebu ulum la veol ra  nam dib alu r  

D) Zo an  e sëtsirk  m ly ho yoide  
 
 

teyP ja 78  V 1)   
zabiR i im  i prot ze va e to elat  b hë et kur:  

A) Pro azet  zivël  d eh  inoizulko  qend ror  kun  ë ths ë i rr eg lu  tl  
)B  Pro azet  zivël  d eh  ka o ulk zion norma  l  
)C  Pro azet  zivël  d eh  ka o ulk zion të ëtral   

D) Pro azet  zivël  d eh  ka o ulk zion të lu ët  
 
 

teyP ja 88  V 1)   
ëN  jp nëse  elatsid  ugnil a ,el  akallp  e orp sëzet  ës  op sh em  mod le o teh :  

A) Ko kn ave  
)B  vnoK e sk e  
)C  E ehs s th ë  

D) E t ar hs ë  
 
 
 

teyP ja 98  1)V   
ёN  o izulk on on rma ,l  sapis  titropar  ёt  hd ёmb evё  suk pid-fo ёs , ke im  ra rop et  tё llit :a   

A) tedipsuK  ve its b ёralu  tral  odulko j ёn  ёn  fosat e sop htme  
)B  tedipsuK  ling ёlau  thsop ё okl du oj ёn  ёn  fosat al rt  
)C  tedipsuK  talap i ёlan  tral  okl njodu ё ёn  fo tas  e op hs tm  e  

D) teraV  agn  utis a at  lk ini ek  individuale  
 
 

teyP ja 09  1)V   
tehёB  gj ёnomhti  gr va im ёn :  

A) Zonёn rr hte  toru tis  p tala in  
)B  nёjniL  iretsop ro e tё iv b ir im t  
)C  Zonёn ve its ub al re ёt  p cor tise  vla oe al r  

D) T rebu  aliskam e  
 
 

teyP ja 91 V 1)  



saP  rram j se  ёs  ma sёs  a tan omi ,ek  hsart ё is a e la g ni atit b ner da gul ёs ud teh  ёt  j :ёte   
A) ofinU rme  

)B  finuoJ orme  
)C  teraV  agn  utis a at  lk inik  e  

D) ak’S  r nё d sё  i  
 
 

teyP ja 29  1)V   
irifuK  roiretsop  i sёgul  ( ёs  )ёsires  ёs  ёpis r em  pёr am rr j ne  e masёs a tan omi ek  d hu et:  

A) Tё j ёte  rap a fo aev  p nitala  e  
)B  Tё tehirths  hterr  5 mm  rp apa fovea p la a nit e  
)C  Nuk ak  ifuk  ёt  p crё ka tuar  

D) teraV  agn  utis a at  lk ini ek  individuale  
 
 

teyP ja 39  1)V   
syrdN ih met ёn  nitropar  pluhur u/ jё ёt  a nigl a tit  :  

A) sirR in ko nёh  e fo timicr  tё am teria til   
)B  P osёka j ёn  nёhok  e rof cimit tё mat re ilai  t  
)C  Nuk kidn jo ёn  ёn  hok ёn e fo cr i im  t  

D) Nd ohsyr j ёn  çev o ёtir  ki ekim  tё ilairetam t  
 
 

teyP ja 49  1)V   
ёN  p nёki  ёm  ёt  lu ёt ёt  erk s th ёs izer d elau  ёt  ma lubidn ёs , gj ёta  rr thse i tim  pёr orp et ёz n totale, d tehu  ёt  ven od set  :  

A) P mer ol ra i I d ty ё  
)B  iraloM  I parё  
)C  iraloM  I d ty ё  

D) naK in  i  
 
 

teyP ja 59  1)V   
hD ё ibm  i ёrap  qё tesodnev  ёn  thserr imin ёn  pro nёzet  to elat  ё ёths :  

A) ivizicnI  tnec r la  al rt  
)B  iraloM  I parё op ths ё  
)C  naK i in  l ra t  

D) taL are il  l tra   
 
 

teyP ja 69  1)V   
ёN  njё noizulko  on r lam , dhё ёbm t f or tn alё krijoj ёn  ko tn ka t  :  

A) ёN  izulko on eq n ord r  
)B  teV ёm ёn  p tor r isu on tё mand bi ёlu s  
)C  ёN  zivёl j ne  etal r ela  am jt sa   

D) ёN  ivёl zj ne  etal r ela  dj thta sa   
 
 

teyP ja 79  1)V   
inoiskaeR  I lop i zirem i tim  ёt  rez sёni  ёs ёth  rea isk :no   

A) etozkE rmik  
)B  etodnE r kim   
)C  Pa yrdn shi em  te arepm t ru e  

D) teraV  agn  r opa itr  p ul hur l/ ёng  
 
 

teyP ja 89  V 1)  



T arutarepme  e uj ti  ёt  a gl i titan  nd ki on ёn  :  
A) P izicer o nin  e sam ёs  

)B  titeV ё meka ekin  ёt  la gina it t  
)C  niteticitsalE  e al nig a it t  

D) Ko nёh  e crof i tim  ёt  etam ria il  t  
 
 

99 -215 ët(  em s em )  
 

teyP ja 99  2)V   
anizeR  lopotof i em r uzi e es  rёp od er t pёr:  

A) rraM je esam  tana omike  
)B  Ko tsn r ku it min e gjit ёh  sёzab  sё rp ote sёz   
)C  emirapiR  ёt  dn r sy h em  ёt  pro sёzet   

D) P titagrё j ne  e gul ё ev  ividni duale  
 
 

teyP ja 001  2)V   
gnuM e as  e sërisëpah  aminim le fo ten i ek  t er gon q :ë   

A) aisëtraL  e ulko zio tin  ës ëth  ëm  e tëlu  es  as  ud h  te  
)B  aisëtraL  e izulko o tin  ës ëth  ëm  e l ra të es  as  d ehu  t  
)C  P inoicizo  em z oi -d tsi al i man id selub  së ëth  p crë ka tu ra  ga ib m  

D) P inal  i izulko o tin  së th ë kacrëp aut r ga ib m  
 
 

teyP ja 101  2)V   
aliC  ërynëm  e khsab i tim  ët  iq e sëzll  ës  ëtrof  ëm  nëzlleiq  e ub të nd ki on ëm  po vitiz is th  në qëndr eu hs m rë ëni  e orp zet ës to at le:  

A) khsaB i im  em  dnëk  09  gradë  
)B  khsaB i im  em  dnëk  021  gra ëd   
)C  khsaB i im  em  dnëk  531  gra ëd   

D) khsaB i im  em  dnëk  081  gra ëd   
 
 

teyP ja 201  2)V   
pA o zif at ge in a en  n dod neh  në pje :nës   

A) eralubitseV  ët  bidnam ulës në vin el ët  nil j së  em d nai e  
)B  Li elaugn  ët  nam dib sëlu  ën  dy tëna  e nil j së  med nai  e  
)C  eralubitseV  ët  sëlubidnam  në vin el ët  rp emol ëra ve  

D) Li elaugn  ët  nam dib sëlu  ën  ni lev  ët  mo al rëve  
 
 

teyP ja 301  2)V   
T ihsëdnëker  i Bo liwn l- ti  of r tehom  agn  khsab i im  i eq n rd së  së dy kond li e ev  dhe:  
A) anipS  na silas  a tn re i ro   

)B  anipS  na silas  po ts re io  r  
)C  P sëki  icni z lavi e  

D) neM ut im t  
 
 

teyP ja 401  2)V   
hD ë tëbm  j tanao o ëkim  ap(  tu alukreb  ) drëp o ner  em  us sk es në orp tazet  totale ën  no alluf  :  

A) ëmuhS  ët  ta or uzif ra a  
)B  Të ap  rta o if zu ra a  
)C  eM  iforta  jo finu orme  

D) eM  athserk  izer duale ët  gje ar  



 
teyP ja 501  2)V   

ëN  pro yneg  K içy  i egnA l- ti  ( K içy  i okl izu no ti ) së htë  :  
A) I izem a uzil a  r  

)B  I d tsi a auzil r  
)C  amroN  l  

D) teraV  agn  rg ada e orp sineg  ë  
 
 

teyP ja 601  2)V   
ëN  pro itang  Kyçi i egnA l- ti  ( K içy  i ko luzion ti ) ëthsë  :  

A) I izem a uzil a  r  
)B  I d tsi a uzil ar  
)C  amroN  l  

D) teraV  agn  rg ada e orp ng a sit ë  
 
 

teyP ja 701  2)V   
ëN  o izulk o nin  e b la a raucn  lib a ,laret  gja ët  zivël j se  lat are ,el  ën  na ën e punës ke im :  

A) Ko tkatn  ët  dhë bm ë ev  d ëlatsi  l tra  ehd  op ëths  em  tub re k lu at em  e ëm r ët  kundër  t  
)B  Ko tkatn  ët  dhë bm ë ev  d ëlatsi  l tra  ehd  po ëths  em  tub re k lu at em  e ëm r të njëj ët   
)C  uM nge ës  ok n itkat  dim is hd ë bm vë e d latsi  l ra t dhe op ths  ë  

D) tiqhsërR je ët  kani tin  op ëths  në pis rë af q ne  ap lati elan  ët  kaninit al rt  
 
 

teyP ja 801  2)V   
ëN  o izulk o nin  e b la a raucn  lib a ,laret  g aj ët  zivël j se  lat are ,el  ën  na ën b nala cue es  ke im :  

A) Ko tkatn  ët  dhë bm ë ev  d ëlatsi  l tra  ehd  op ëths  em  tub re k lu at em  e ëm r ët  kundër  t  
)B  Ko tkatn  ët  dhë bm ë ev  d ëlatsi  l tra  ehd  po ëths  em  tub re k lu at em  e ëm r të njëj ët   
)C  uM nge ës  ok n itkat  dim is hd ë bm vë e d ëlatsi  l ra t dhe po hs të  

D) tiqhsërR je ët  kani tin  op ëths  në pis rë af q ne  ap lati elan  ët  kaninit al rt  
 
 

teyP ja 901  2)V   
ëN  o izulk o nin  e b la a raucn  nu i ,laretal  ëtajg  zivël j se  ,elaretal  ën  anën b nala c seu e ke im :  

A) Ko tkatn  ët  dhë bm ë ev  d ëlatsi  l tra  ehd  op ëths  em  tub re k lu at em  e ëm r ët  kundër  t  
)B  Ko tkatn  ët  dhë bm ë ev  d ëlatsi  l tra  ehd  po ëths  em  tub re k lu at em  e ëm r të njëj ët   
)C  uM nge ës  ok n itkat  dim is hd ë bm vë e d ëlatsi  l ra t dhe po ths ë  

D) tiqhsërR je ët  kani tin  op ëths  në pis rë af q ne  ap lati elan  ët  kaninit al rt  
 
 

teyP ja 011  2)V   
iliC  agn  hop im te  së th ë i ëv rtet ?ë   

A) P inal  i izulko o tin  ëthsë  hterr  2 mm  ibm  zub ën e is përme  
)B  P inal  i izulko o tin  ëthsë  hterr  2 mm  ibm  b zu ën e op hs tme  
)C  P inal  i izulko o tin  ëthsë  hterr  2 mm  nën b zu ën e is ëp rme  

D) P inal  i izulko o tin  ëthsë  ën  një vin el em  tuber ni  ma lisk ar  
 
 

teyP ja 111  2)V   
inalP  i izulko o tin  atsid lis th  ëthsë  ën  ni lev in:  

A) E rebut  mak alis e  
)B  E radn j se  ës  1/3 ës  emrëpis  n ag  2/3 e po hs tme ët  tub re ku ul m vla eol ra  mandib alu re  
)C  E to tisur  ma alubidn r  

D) E radn j se  ës  1/3 ës  emrëpis  n ag  2/3 e po hs tme ët  tub re  ma sk il  era



 
teyP ja 211  2)V   

iliC  agn  hop i tem  së th ë i ëv rtet ?ë   
A) skaM i al  tehoziforta  4 ëreh  ëm  ephs jt es  mandib lu  a  

)B  skaM i al  ehd  ma alubidn  iforta z neho  em  të njejtën hs pej isët   
)C  idnaM b alu  rta o zif o teh  4 ëreh  ëm  shpejt es  am k lis a  

D) skaM i al  oziforta teh  2 ëreh  ëm  ephs jt es  mandib lu  a  
 
 

teyP ja 311  2)V   
anoZ  e ev t em  ëq  dnum  ët  s fh r zëty o tëh  rëp  ët  gz j raure  neqafrëpis  e orp sëzet  së op hs t em  në at or if  të hs rp ehu ar  ët  as j, hsë t :ë   

A) Zo an  lbus i elaugn  a etn ri ero   
)B  Zo an  e fo nr i tisk  sev t alubi r na t ire or  
)C  D sy he em ja e og j së  d eh  um ks u il  lym o ih oi  d  

D) ahzolL  ter or -m ly o ih oide  
 
 

teyP ja 411  2)V   
ruK  gj ëta  zivël j se  ës  gj sëhu  am j ,sat  hotatsnok et zivël je e rp to ëze s ës  po hs t ,em  ke im  një rp zeto ë m :e   

A) Ku if  ëm  ët  gj ëta  lbus ingual jam tas  
)B  Ku if  ëm  ët  gj ëta  lbus ingual dja tht as  
)C  Ku if  ëm  ët  gj ëta  itsev b ralu  dj sathta   

D) Ku if  ëm  ët  gj ëta  itsev b alu r m ja sat   
 
 

teyP ja 511  2)V   
ëN  p nitneica  rëp  ëzetorp  to ,elat  met ado  e gë titll j se  s fh r zëty ohet për të rëp ca utk ra  :  

A) P ninal  e okluzionit  
)B  traL ësinë e okl izu onit  
)C  P asamrë t e hd ëmbë ev  ar ifit cialë  

D) ninoicizoP  izem o- latsid  ët  ma sëlubidn   
 
 

teyP ja 611  2)V   
ëN  p nitneica  rëp  ëzetorp  to ,elat  me adot  e tinoiskelf  të kokës rp a ap  fhs r ëty zo teh  rëp  ët  për autkac r :  

A) P ninal  e okluzionit  
)B  traL ësinë e okl izu onit  
)C  P tasamrë  e hd ëmbë ev  ar ifit cialë  

D) ninoicizoP  izem o- latsid  ët  ma sëlubidn   
 
 

teyP ja 711  2)V   
ëN  p nitneica  rëp  ëzetorp  to ,elat  me adot  rtemoportna i ek  dn( a jr a e yf tyr së  në kate ët  barabar at ) shfr zëty ohet për të rëp ca utk ra  :  

A) P ninal  e okluzionit  
)B  traL ësinë e okl izu onit  
)C  P tasamrë  e hd ëmbë ev  ar ifit cial  

D) ninoicizoP  izem o- latsid  ët  ma sëlubidn   
 
 

teyP ja 811  2)V   
ëN  p nitneica  rëp  ëzetorp  to ,elat  me adot  e W kla off- ti  rp( ke ja e fund ti  ët  qie zll ës em  am jën e gj hu ës) hs fr ëty zo teh  rëp  ët   

autkacrëp r  :  
A) P ninal  e okluzionit  

)B  traL ësinë e okl izu onit  
)C  ninoicizoP  izem o- latsid  ët  ma sëlubidn   

D) P ninal  Cam ep  r



 
 

teyP ja 911  2)V   
maP ja e leht l rau  e evakilp  elaibalosan  ehd  e us lku tis  al bio me latn , tr ge jo në rëp  nj :ë   

A) isëtraL  o ulk z inoi  ëm  të al r ët  es  as  d ehu  t  
)B  isëtraL  o zulk io in  ëm  ët  tëlu  es  as  d ehu  t  
)C  P noicizo  izem o- latsid  ët  aubag r  

D) P nal  izulko o in  oj  të tkas ë  
 
 

teyP ja 021  2)V   
maP ja e ruqehrët  e kilp a ev  na os labiale d eh  e us lku tis  al bio tnem a ,l  tr ge oj ën  për nj :ë   

A) isëtraL  o ulk z inoi  ëm  ët  am dhe es  sa d hu  te  
)B  sëtraL i o izulk o in  ëm  ët  tëlu  es  as  d ehu  t  
)C  P noicizo  izem o- latsid  ët  aubag r  

D) P nal  izulko o in  oj  të tkas ë  
 
 

teyP ja 121  2)V   
ëN  një tneicap  em  mu ësegn  ët  plo ët  ët  dhëmb evë , d la ja e me tn umit shu ëm  pë pr ara tr ge on për një:  

A) rtA o if  kap  ët  sh rp ehur  
)B  rtA o if  sh ëmu  ët  sh rp ehur  
)C  Pro itang   

D) lU je ët  tisunot  um s aluk  r  
 
 

teyP ja 221  2)V   
qafrëpiS ja eralubitsev  e rtnec a evël  maks ,ërali  ën  hdil je em  p grë jysm ro en h ro zi o tn ale ët  pap li ës ni cizivale ës th ë:  

A) 1-2 mm  ëm   araprëp  
)B  7-9 mm  ëm   araprëp  
)C  4-5 mm  ëm  parp  a  

D) ëN  ët  njëj nit  evin  l  
 
 

teyP ja 321  2)V   
qafrëpiS ja eralubitsev  e kan ni evë  ma ,ëralisk  ën  il dhje em  ip nëk  ëm  d tsi ale të ur ga ev  p ala t eni  kani en  ës ëth :  

A) 1-2 mm  ëm   araprëp  
)B  7-9 mm  ëm   araprëp  
)C  4-5 mm  ëm  pë pr ara  

D) ëN  ët  njëj nit  evin  l  
 
 

teyP ja 421  )V 2  
ëN  jp nëse  elatnorf  aisëtral  e s tinollbah  ët  is përm ud teh  ët  j ëte  sem at ra i hs t:  

A) 51 mm  
)B  81 mm  
)C  22 mm  

D) 72 mm  
 
 

teyP ja 521  2)V   
ëN  jp nëse  elatnorf  aisëtral  e s tinollbah  ët  p so th ëm d hu et ët  ëtej  sem at ra isht  :  

A) 51 mm  
)B  81 mm  
)C  22 mm  

D) 72 mm 



 
 

yP te ja 621  2)V   
ëN  hdil je em  rifuk in e timikhsab  ët  kum o sëz  em  allipap  ët  jg sëhu  dhe mukozës së lëmuar të as j, pla in  i o izulk o tin  i orp te sëz   

elatot  hud et ët  j :ëte   
A) ëN  ni nilev  e khsab i tim  ët  dy muk zo va  e  

)B  2-3 mm  ëm  tral  es  k irifu  i timikhsab  ët  dy muko az ve  
)C  2-3 mm  ëm  tëlu  es  irifuk  i khsab i tim  ët  dy mukozav  e  

D) 4-5 mm  ëm  tëlu  es  irifuk  i khsab i tim  ët  dy mukozav  e  
 
 

teyP ja 721  2)V   
sapiS  for lum a ev  ët  P nuo d- ,ti  jg aisëta  e ec tn r vëla e am k alis rë ë ëths :  

A) aS  061/1  e ësisëtajg  ës  trupit  
)B  aS  61/1  e g aj të is së së fytyrës  
)C  aS  61/1  e gj re ë sis ë ës  fytyrës  

D) aS  01/1  e g aj të sis ë së fytyrës  
 
 

teyP ja 821  2)V   
sapiS  for lum a ev  ët  P nuo d- ,ti  ejg r aisë  e ec tn r vëla e ma sk i al rë thsë :ë   

A) aS  061/1  e ësisërejg  ës  trupit  
)B  aS  61/1  e g aj të sis ë së fytyrës  
)C  aS  61/1  e gj re ë sis ë ës  fytyrës  

D) aS  01/1  e g ërej sis ë së fytyrës  
 
 

teyP ja 921  2)V   
ëN  thserr i nim  e hd ë bm ë ev  ën  orp tazet  totale ën  orp eg ny:  

A) tëlatnorF  tral  thserr ohen ëm  j thsa ë es  normalish  t  
)B  tëlatnorF  tral  thserr o neh  ëm  erb nda es  normalisht  
)C  tëlatnorF  hsop ët  hothserr en më ja ëths  es  normalisht  

D) tëlatnorF  tral  rr e ths ohen ën  m se  ët  proc tise  evla o al r  
 
 

teyP ja 031  2)V   
ëN  thserr i nim  e hd ë bm ë ev  ën  orp tazet  totale ën  orp ng a it :  

A) tëlatnorF  tral  thserr ohen ëm  j thsa ë es  normalish  t  
)B  tëlatnorF  tral  thserr o neh  ëm  erb nda es  normalisht  
)C  tëlatnorF  ëthsop  err s th ohen më rb ne da es  nor ilam sht  

D) tëlatnorF  ëthsop  r ser th ohen ën  mes ët  pro tisec  evla o al  r  
 
 

teyP ja 131  2)V   
Gj ëta  llugerr i tim  nuf k lanois  të gul ës dni i iv dua el  ët  ëpis rme, ën  oz nën e tu areb ev  am k ralis ë cap ie itn :  
A) nëB  rukis  ëf r llëhs en  

)B  nëB  q ejhse  ët  gazke jeru ra  ( gN rë dhe hs et)  
)C  tpiqhS on ”hA“  të thel ë e ët  zgja ut r  

D) paH  og j në  ën  ma sk imum d eh  l zivë  am j sat -dj sathta  nam dibulën  
 
 

teyP ja 231  2)V   
Gj ëta  llugerr i tim  nuf k lanois  të gul ës dni i iv dua el  ët  ëpis rme, ën  oz nën e iv rb i tim  op( ts -da tim ,)  pacie itn :  
A) nëB  rukis  ëf r llëhs en  

)B  nëB  q ejhse  ët  gazke jeru ra  ( gN rë dhe hs et)  
)C  tpiqhS on ”hA“  të thel ë e ët  zgja ut r 



D) paH  og j në  ën  ma sk imum d eh  l zivë  am j sat -dj sathta  nam dibulën  
 
 

teyP ja 331  2)V   
ëN  o rotadulk  eminup t hotkurtsnok en is p sa  o ulk zio tin :  

A) Të ucnalab ra  u etalin ral  
)B  Të b la anc au r b etali r la   
)C  nagrO ik ( ët  orbm j rut  ën  më ëryn  ët  dyan hs em  )  

D) Pro itang  k  
 
 

teyP ja 431  2)V   
ëN  talukitra or nup i tem  tsnok r tku o neh  is p sa  okluzion ti :  

A) Të ucnalab ra  u etalin ral  
B) Të b la anc au r b etali r la   

)C  nagrO ik ( ët  orbm j rut  ën  më ëryn  ët  dyan hs em  )  
D) Pro ineg k  
 
 

teyP ja 531  2)V   
ëN  nitsar  e forta i ev  ët  erphs uh ar  të maks li ës, pap alli  icni z vi ale ro tnei on për nev dosj ne  r( thser imin ) e :  

A) lartneC ë ev  raliskam ë  
)B  laretaL ë ev  maksil ëra   
)C  naK i evën  aliskam rë  

D) lartneC ë ev  ma ralubidn ë  
 
 

teyP ja 631  2)V   
ëN  nitsar  e forta i ev  ët  aruherphs  ët  maks li ës, ur ga p tala i elan  nak ine ro tnei on rëp  ven od sjen err( ths imin ) e  :  

A) lartneC ë ev  raliskam ë  
)B  laretaL ë ev  ma sk il ëra   
)C  naK i evën  liskam arë  

D) evëninaK  idnam b ralu ë  
 
 

teyP ja 731  2)V   
Gj ëta  thserr i tim  ën  ko l noizu  ,lamron  ce lartn ët am k alis rë ( 11 /2 )1  nak ë rd ej mit in:  
A) afaQ  ëm  e rutuf  se as  am rgoja  

)B  afaQ  ëm  e ëlad  ases  marg jo a  
)C  afaQ  ën  një vin el em  am rgo  n  

D) sapiS  rak a tsiretk ikave ni di iv d lau e  
 
 

teyP ja 831  2)V   
Gj ëta  thserr i tim  ën  ko l noizu  ,lamron  tëlaretal  ma alisk ër  21( / )22  ka ën  rd ej mit in:  
A) afaQ  ëm  e rutuf  se as  am rgoja  

)B  afaQ  ëm  e ëlad  ases  marg jo a  
)C  afaQ  ën  një vin el em  am rgo  n  

D) sapiS  rak a tsiretk ikave ni id iv d lau e  
 
 

teyP ja 1 93  2)V   
ëN  hdil je em  planin ziroh o atn l, lat are il  am k alis r 1( 2/22) ka ëtëk  ar p ro :t   

A) E nokat  em  gj ëhti  gram on rp er së e  
)B  nordnëQ  0 5, -1 mm  ëm  lu ët  
)C  nordnëQ  0 5, -1 mm  ëm  l ra  t



D) nordnëQ  2-3 mm  ëm  al r  t  
 
 

teyP ja 041  2)V   
tazetorP  em  ëkallp  ët  utkuder ar kun  mund të drëp o er n në p ëtneica  em :  

A) lfeR e sk  ët  vj lle i  
)B  Hum jb e ët  shij se   
)C  rtA o if  ët  hs p uher r ët  m ka lis ës  

D) T arebu  ëraliskam  muhs ë ët  hs p er uh  r  
 
 

teyP ja 141  2)V   
ëN  fum il nim  i tkeridn  ët  p sëzetor  ,elatot  gj ëta  dnev osj se  ës  tiledom  ën  b nëza  e lfum ë ,s  mbu ol hen me çlla i ën  e b sëza  ës  mu sëlf  :  

A) hD ëmb të  tra i if cialë  
)B  azaB  erp j d ly li e orp et ëz s  
)C  hD ëmb të  d eh  ab za e orp zet ës  

D) teV ëm a tën  e mod ile  t  
 
 

teyP ja 241  2)V   
Gj ëta  tilkic  ët  lop i zirem i tim  em  xn e isëth  ët  ,sënizer  ker oma dn o teh  të mb ha et temp utare ra ko tsn a tn e për rr hte  1 ro ë ën   

vretni a nil  :  
A) 20- 03  g ar dë  

)B  30- 04  g ar dë  
)C  40- 05  g ar dë  

D) 60- 56  g ar dë  
 
 

teyP ja 341  2)V   
nokidN  vitizop i ths  ën  urdnëq esh ëm r ni ë e orp sëzet  totale ët  si rëp em  një q ëzllei  e for :ët   

A) ëN  for ëm  “ ”U  je ët  p rë mb sy  ru  
)B  Në for ëm  “ ”V  je ët  p rë mb sy  ru  
)C  E ehs s th ë  

D) eM  ëzokum  em  ilizer encë ët  s uth ar  
 
 

teyP ja 441  2)V   
thserR i im  i kr ëqy z rau  i hd ëmb evë  d ëlatsi  pë rodr te  :ën   

A) Pro itang   
)B  kO l noizu  on r am l  
)C  kO l noizu  ët  t lleh  ë  

D) rtA o if  ët  hs p ruher  ët  të dyja on lluf ave  
 
 

teyP ja 541  2)V   
thserR i im  i kr ëqy z rau  i hd ëmb evë  d ëlatsi  pë rodr te  :ën   

A) kO l izu on on r am  l  
)B  kO l izu on të the ll ë  
)C  Pro ng a it   

D) Pro ineg   
 
 

teyP ja 641  2)V   
ëN  thserr i nim  e hd ë bm ë ev  ën  tazetorp  totale ën  orp ng a ,it  o ev r-b eti  dhe o ev r-jet :  

A) ënaJ  on r lam e  
)B  netirR  



)C  govZ ëlohen  
D) nehëB  0 (z re o  )  
 
 

teyP ja 741  V)  2  
ëN  thserr i nim  e hd ë bm ë ev  ën  p or tazet  totale ën  orp ,ineg  ov re -b eti  dhe o ev r-jet  :  

A) ënaJ  on r lam  e  
)B  tirR en  
)C  nehuR  ët  pa dn r auhsy ra  

D) B nehë   0 rez( o  )  
 
 

teyP ja 841  2)V   
esëN  ëjn  pro ëzet  t elato  e is p emrë  eib  gj ëta  pah j se  skam i lam e ët  ,sëjog  ke im  një ku if  më ët  gjatë es  as  d tehu  ën  zonën  :  

A) eralubitseV  tnorf ale  
)B  E madtsop - ti  ( linjës hA )  
)C  E vakilp ub e lak e  

D) E tisuklus  giretp o raliskam  dhe gil a nem t ti  p et r gi o-mandib alu r  
 
 

teyP ja 941  2)V   
azaB  e ëhsart  e sëzetorp  gj ëta  dom elimit em  d ,lly  rr ti  num dë ënis  për :  

A) tS o etitam  kitetorp e  
)B  faK shim ët  veqaf e  
)C  P etetizoro  ën  r nize ë  

D) ukeD b ti use  
 
 

teyP ja 051  2)V   
ëN  o izulk o nin  e b la a raucn  nu i ,laretal  ëtajg  zivël j se  ,elaretal  ën  anën e punës kemi:  

A) Ko tkatn  ët  dhë bm ë ev  d ëlatsi  l tra  ehd  op ëths  em  tub re k lu at em  e ëm r ët  kundër  t  
)B  Ko tkatn  ët  dhë bm ë ev  d ëlatsi  l tra  ehd  po ëths  em  tub re k lu at em  e ëm r të njëj ët   
)C  uM nge ës  ok n itkat  dim is hd ë bm vë e d ëlatsi  l ra t dhe po ths ë  

D) tiqhsërR je ët  kani tin  op ëths  në pis rë af q ne  ap lati elan  ët  kaninit al rt  
 
 

teyP ja 151  2)V   
neF ome in  i ela rgj ësi  agn  anizer  e prote sëz  khs a tk o teh  gn :a   

A) P iremilo  lp( u uh ri)  
)B  noM o irem  nël( gu)  
)C  tëdnëL  ngjyr eseu   

D) tërotibihnI  e nizer ës  
 
 

teyP ja 251  2)V   
Gj ëta  ziremilop i tim  rp i ram  ët  ,sënizer  azaf  ku if l nol  inoiskaer  kimik i p lo i zirem imit ndërmjet op li em r ti  dhe monom re ti , ë ëths   

zaf a e :  
A) P  ëra  

)B  tyD ë  
)C  Tre  ët  

D) Kat rë  t  
 
 

teyP ja 351  2)V   
esëN  ëtajg  p sejreizrë  ës  tiremilop  em  mono rem in p tehsir  ar p itro  uhulp r-lë gn  d eku  rauths  sa nis ë e monom re ti  ( ël ngut ,)  rp zeto a  

e nufrëp du ra  od  të : 



A) ëteK  isëtral  ko l izu o in  ëm  të madhe  
)B  ëteK  fuk inj jo ët  ëtkas   
)C  aJ pë agn cmim ët  muko ëz s  

D) otkakhS ëj  ed uk b suti e  
 
 

teyP ja 451  2)V   
ëN  ëtiforta  e erphs h aru  mu dn  të tkakhs o neh  d mih jb e ne ekijglarv  agn  ko rpm imi im  i en r tiv  dhe ad lja ën  mes ët  erk s th ës  

udizer ale i :  
A) roF a nem  talap i mun  am j ro   

)B  roF a nem  talap i mun  min ro   
)C  roF a nem  i zicn i lav e  

D) nemaroF  me latn e  
 
 

teyP ja 551  2)V   
dnuM  ët  tehozilaer  em  apir rim d tkeri  në gojën e ap ic e titn :  

A) thS e as  e një rk o ehs je  
)B  thS e as  e asid  hd ëmbëve  
)C  thS e as  e ëjn  jp ëse  ët  lëgov  ët  p kall ës vestib lu ra  e  

D) gN j ti ja e yd  jp se ë ev  ët  th ey r  a  
 
 

teyP ja 651  2)V   
zabiR i im  ni d tkeri  kr tehy  ruk :  

A) Pro azet  ëthsë  reyht  dhe arf mg tne et pë pr htu en  
)B  Pro azet  ak  ag ib m okl izu on  i  
)C  aK  lu je ët  ësisëtral  ës  okl izu on ti   

D) Pro azet  zivël  es  ak  dn ry hs rau  for am  e kres th ave r ize d elau   
 
 

teyP ja 751  2)V   
Gj ëta  arap p titagrë j se  grurik j elaki  ët  og ëj s rëp  p or t ëze  emmi d etai  e tsk ra tk ohen:  
A) Të gj ëhti  hd ëmb të  e m eb ut r  

)B  hD ëmb të  ëlatnorf  d eh  hur en di ëlats t  
)C  hD ëmb të  di ëlats  ehd  ru teh  ev ët m një tfiç  që ruan l ra tësinë e o izulk o in  t  

D) sapiS  rihsëd ës ës  pac tnei ti   
 
 

teyP ja 851  2)V   
esëN  ëtajg  p sejreizrë  ës  tiremilop  em  mono rem in p tehsir  ar p itro  uhulp r-lë gn  d eku  rauths  sa ënis  e op li tirem  p( luhur )i , orp et az  e  

nufrëp du ra  od  ët  :  
A) ëteK  isëtral  okluzio in  më ët  am dh  e  

)B  ëteK  isëtral  okluzio in  më ët  am dhe  
)C  ëpaJ  agn cmim ët  muk sëzo   

D) P osë jë mimrofed  gj ëta  polimer zi i im t  
 
 

teyP ja 951  2)V   
anoZ  eraluksum  em  sunot  ot( n )tetici  ët  l ,ëtra  që nd ki on op ivitiz s th  ën  q në dr eu hs m rë ni ë e prote sëz  totale, thsë ë:  

A) idoM o sul i  
)B  iluksuM  lym o ih oid  
)C  uksuM jt iogiretp d- etal r la ë  

D) uksuM jt ineg o oih d 



teyP ja 061  2)V   
imiledoM  ko kn av i p kall ës ve its b eralu  d tsi ale të orp et ëz s hs tkak on:  

A) rtA ofi ëm  ët  ephs j ët  ët  erk s th av  e  
)B  tS o titam  protetik  
)C  murG b llu im ët  bm e rut i evan  qhsu i om re  

D) faK shim ët  g uj ëh  s  
 
 

teyP ja 161  2)V   
imiledoM  ko kn av i p kall ës ve its b eralu  d tsi ale të orp et ëz s hs tkak on:  

A) ifortA  ëm  ët  s ph je ët  ët  kr se th va e  
)B  hsfaK im ët  qaf eve  
)C  rithsëV ë is  ën  tpiqhs imin e gërmës S“ ”  

D) hsfaK im ët  gju ëh s  
 
 

teyP ja 261  2)V   
Linja e IDNUOP T tehomrof  gj ёta  r thser i tim  ёt  dhёmbёve:  
A) tsiD a ёl  al rt  

)B  ёlatsiD  op ths ё  
)C  rF o tn alё ral  t  

D) tnorF alё op ths ё  
 
 
 

teyP ja 361  2)V   
anoZ  em  iliser e ёcn  mё ёt  am d eh  ёn  mu nёzok  e n fo llu ёs sё sip mrё e ёs th ё  :  

A) Zo an  e t ebu r va e mak alis r  ё  
)B  Zo an  e toru tis  p tala i an  l  
)C  Zo an  e p or tisec  a evl o al r  

D) Zo tan  gj dne or er  tё hS or e red - ti   
 
 

teyP ja 461  2)V   
tёliC  j ёna  hd ё tёbm  ёq  ёn  err hs timin e tiziG  tak jo ёn  plotё is hs t pla nin  h ro zi o latn :  

A) 1 2, 5,   
)B  3 6, 7,   
)C  1 3, 5,   

D) 4 6, 7,   
 
 

teyP ja 561  2)V   
thserR i im  i hd ёm ёb ev  icifitra a ёl  ёlatsid  ёm  ёthsaj  es  me is  i tisecorp  a evl o al r  

notkakhs :  
A) T reyh je ёt  sёzetorp  nё nil j nё  em d nai  e  

)B  isёrithsёV  nё gё ll t ti je  
)C  isёrithsёV  nё ёt  fo ul r  

D) P etkatnokara  nё okl izu on  
 
 
 

teyP ja 661  2)V   
ёN  njё mirapir  i tkeridn  rёp  ёt  rauths  ёjn  pj se ё ёt  th ey r (qё um ngo )n  ёt  p ll a sёk  ёs  orp te sёz  d tehu  :  

A) Tё terrem  asam  em  p ёzetor  ёn  gojё  
)B  Tё terrem  asam  ap  orp te ёz   
)C  Tё terrem  asam  ёn  noizulko  qen ord r 



D) Tё tehёb  ths e as  ёn  og je em  rez ni ё ёtev op li em rizuese  
 
 

teyP ja 761  2)V   
aisёtraL  e 3/1  ёs  hsop t em  ёt  fytyr sё  ёn  o izulk on q në rord  sё htё:  

A) aS  aisёtral  gj ёta  s tpiqh i tim  ёt  eg rmёs M  
)B  aS  aisёtral  ёn  po iciz onin e q sisёte ё  
)C  1-2 mm  ёm  e tёlu  es  tral ё ais  e op iciz o tin  tё eq tё sis  ё  

D) 1-2 mm  ёm  e ёtral  es  tral ё ais  e po iciz o tin  ёt  q sisёte ё  
 
 

teyP ja 861  2)V   
asaM  tana o ekim  em  noiserp  (kompresi ev ) m rre te  em :  

)A  Al nig ta   
)B  eR p ni ё  
)C  nokiliS  ёt  trashё p( tu yt )  
)D  icllA   

 
 

teyP ja 961  2)V   
irifuK  i ёgul s i dn i iv d elau  ёt  kurtsnok t rau  ёn  njё ledom  ёt  rёp autif r agn  njё ma ёs  e am rr ё me nigla at d hu et ёt  je :ёt   

A) 1-2 mm  ёm  i rёtrukhs  es  uk firi i mod tile   
)B  1-2 mm  ёm  i gj ёta  es  ku irif  i m do le ti   
)C  irifuk aS  i m do le it  

D) 3-4 mm  ёm  i rёtrukhs  es  ifuk ri I m edo til  )V  2  
 
 

teyP ja 071  2)V   
T isuro  ma alubidn r nd do het:  
A) ëN  nёsejp  eralubitsev  ёt  ma sёlubidn  ёn  vin el et  kaninёve  .  

)B  ёN  nёsejp  eralubitsev  ёt  ma sёlubidn  ёn  vin el ёt  mol ra vё  e  
)C  ёN  nёsejp  nil g elau  ёt  ma idn b sёlu  ёn  vin el ёt  premol ra evё .  

D) ёN  nёsejp  nil g au el  ёt  ma idn b sёlu  ёn  vin el ёt  mo al r evё .  
 
 

teyP ja 171  2)V   
inalP  i izulko o tin  ёn  jp nёse  fr elatno  sё ёth  arap lel em :  

A) iV j nё  bipup li ra e  
)B  Ho nelatnozir  e Frankfur it t  
)C  P ninal  Cam ep  r  

D) niseM  e rp o tisec  a evl o al  r  
 
 

teyP ja 271  2)V   
azetorP  snetske i ev  ( em  )ёhark  ёp dr or te  uk r:  

A) rtA o aif  e rp o tisec  raloevla  ёt  llufon es ёs  pos th em  ё ёths  e madhe  
)B  azlleiQ  ёthsё  s ёmuh  e kec ёt ehd  maks li a e ta or if z au r  
)C  Pro isec  raloevla  rf o latn  ёn  llufon ёn e p hso tme ёs th ё shu ёm  vhz i ull a  r  

D) ruK  b azu  e ёpis r em  ёthsё  shu ёm  e gj ta ё  
 
 

teyP ja 371  2)V   
zabiR i im  i pro evazet  elatot  me etam r elai  sale t eki  b hё et kur:  

A) Pro tesec  eraloevla  j ёna  tё pa ta or uzif a  r  
)B  azokuM  ak  iliser e ёcn  ёt  s auth r dhe ё ёths  e trash  ё  
)C  azokuM  ёthsё  forta i ek  ehd  ka er ёcneilis  shu ёm  ёt  ёlu t 



D) aK  nef omen elutaps  op vitiz  ёt  dyanshёm  
 
 

teyP ja 471  2)V   
Le sёth i im  epotro d ki  i of r cam i eveno  ёt  arautkac  anatomi ek  b hё et me:  
A) ёllyD   

)B  netS c  
)C  ёnizeR  ёt  ёtrof  pёtev oli em r zi u se e  

D) ёtelF  plumbi nats( j ello )  
 
 

teyP ja 571  2)V   
Le sёth i im  i torp e sёz  b tehё  n :ё   
A) nёjniL  A  H  

)B  nёjniL  ekilbo  ek ts re en  hs u ёm  ёt  hs rp ehu  r  
)C  nёjniL  ekilbo  in et rne ёt  sh rp ehur  

D) hzolL ёn rter o lym o ih oide  
 
 

teyP ja 671  2)V   
neV d so ja e eveledom  ёn  otalukitra r ni  Str ta os 02 0 b hё et duke u b uza ra  ёn  :  

A) P nёlipa  zicni i elav  ehd  grёp jysmo er t e as  j  
)B  lunerF um labi su rep i ro   
)C  T mulukrebu  evla o ral  mandibu eal  dhe pёrgjysm ro te  e it j  

D) T rebu at am x li ёra   
 
 

teyP ja 771  2)V   
icarecaM o ten  e dnёk eve ёt  bu evёz  j na ё hs enjё e njё :  

A) Pro ezet  em  okluzion tё al rtё  
)B  tS o itam ti ka idn od iz k  
)C  Prote ez  qё lё ziv   

D) Pro ezet  em  ag bim okl izu oni  
 
 

teyP ja 871  2)V   
tjabM ja e sёrutarepmet  tsnok a etn  rёp  njё ,ёro  ёn  60- 56  gradё gjatё op emil ri iz tim  art d ici onal tё p sal tmasёs, b nё  qё orp et az  e  

frёp undu :ra   
A) Tё ёtek  nifuk  j ёt  s ka ёt   

)B  Tё j ёte  pa po or tiz ete  
)C  Tё tehadn  sёthel isht agn  dom e il  p sa  op li em r zi i im t  

D) Tё tehortsull  ёm  em  el h sёt i  
 
 

teyP ja 971  2)V   
asaM  tana o ekim  em  noiserp  ratasem  em err t em :  

A) glA i an t  
)B  nipeR  ё  
)C  kiliS on ёt  ёhsart  p( tu ty)  

D) llA  iç  
 
 

teyP ja 081  2)V   
T lukrebu um al raloev  apo tr gi onu im  er tromo al r n dod teh  n :ё   
A) ёN  sem  ёt  zlleiq ёs sё f ro t  ё  

)B  ёN  nёsejp  nil g elau  ёt  ma idn b sёlu  ёn  vin el ёt  premol ra vё  e



)C  ёN  fu dn  ёt  qie sёzll  ёs  f ro t  ё  
D) ёN  nёsejp  d elatsi  , ёn  nuf d ёt  orp ce tis  vla eol ra  nam dib ralu .  
 
 

teyP ja 181  2)V   
miS pto tam  e rdniS o im t lanoisknufsiD  ( nef ome in  Co ts en) j ёna  p sa ojё e:  

A) uM nge sёs  ёs  gj ёhti  hd ё evёbm  rf o latn ё  
)B  ёjN  inoizulko  mё ёt  al rtё ses a d ehu  t  
)C  uM nge sёs  ёs  sёrisёpah  minima el  fo ten ike  

D) lU j se  ёs  uherphs r ёt  al rtё sis ё sё o ulk zionit  
 
 

teyP ja 281  2)V   
ёN  niledom  e ёrrejxn  agn  njё ёsam  a tan o ekim  me a icll  , uk firi i gul ёs ni i iv dua el  d hu et ёt  j :ete   

A) 1-2 mm  ёm  i rёtrukhs  es  ku if ri i m edo il t  
)B  aS  irifuk  i hs ё raun  ёn  m do e  l  
)C  1 mm  ёm  i ёtajg  es  irifuk  i mod tile   

D) 3-4 mm  ёm  i s rёtrukh  es  k rifu i i mod ile  t  
 
 

teyP ja 81 3 2)V   
thserR i im  normal i hd ё bm ё ev  d elatsi  b tehё  kur:  

A) ithsoB  aretni l ev o ral  of rmon njё dnёk  80-90 g dar ё em  planin e o izulk no it  
)B  ithsoB  aretni l ev o ral  of rmon njё dnёk  21 0 gra ёd  em  pla nin  e o izulk o in t  
)C  ithsoB  aretni l ev o ral  of rmon njё dnёk  05  gra ёd  me p nal in e o ulk zio in  t  

D) ithsoB  aretni l ev o ral  of rmon njё dnёk  07  gra ёd  me p nal in e o ulk zio in  t  
 
 

teyP ja 481  2)V   
ёN  pro tazet  elatot  ёn  prog ne y o ev br ti e d eh  o ev rjet j na ё:  

A) 0  
)B  1-2mm  
)C  3-4mm  

D) 5mm  
 
 

teyP ja 581  2)V   
ёN  rp o nёzet  elatot  nart smeti im  i pr ise o tin  pёrtyp sё  b tehё  sip sa  rr gu ёs:  

A)  ekijgoloiziF  
)B  kijgoloiziF e- oj izif ologj ki e  
)C  goloizifoJ j eki - if ziologj ki e  

D) ifoJ ziologj ki e.  
 
 

teyP ja 681  V)  2  
For am  e hd ё bm ё ev  rf o ёlatn  lart gz jidhet is p sa :  
A) oF r sёm  ёs  hd ёmbёve d atsi l  
 

)B  oF r sёm  ёs  yf t ry ёs ёs  p tneica  ti  
 

)C  evajniL  tetse ike n id hmёs  e  
 
D) oF r sёm  ёs  toru tis  ap latin la  



teyP ja 781  2)V   
ёN  iforta  ёt  aruherphs  ёt  nam d ,sёlubi  kёndi a( ngulus mandib ealu ):  

A) etirR t  
)B  Nuk dn r hsy on  
)C  govZ ёloh te   

D) teraV  agn  retkarak i ts ikat ni vid iduale ёt  p eica itn t  
 
 

teyP ja 881  2)V   
Gj aisёre  e sёnoz  ёs  biv ri tim  (Po ts -dam-it) av r te  ng :a   
A) T aisёlleh  e qie zll sё   

)B  arG da e ёsiforta  ёs  rp o evesec  evla ol ra e  
)C  idnёK  i sab hki tim  ёt  qie ll zёs sё fortё me q nёzllei  e ub tё  

D) oF r am  e sёzlleiq  ёs  of r ёt  ( V,U , e hs se ёth )  
 
 

teyP ja 981  2)V   
ilizeR e acn  e kum ozёs ёs  no uf l sёl  ёs  po hs tme ёs th ё sem at ra si th :  

A) 5,1 mm  
)B  1mm  
)C  0,6-1mm  

D) 0,4- 6,0 mm  
 
 

teyP ja 091  2)V   
ilizeR e acn  e kum ozёs ёs  no uf l sёl  ёs  epis r em  ёsh ёt  me atas ris th :  

A) 2mm  
)B  5,1 mm  
)C  0,6-1mm  

D) 0,4- 6,0 mm  
 
 
P tey ja 191  2)V   

arisёpaH  mini elam  fo ten i ek  vi teh  ёn  kud je uk r:  
A) P itneica  notpiqhs  eg rmёn M“ ”  

)B  P itneica  notpiqhs  eg rmёn F“ , ”V   
)C  P itneica  notpiqhs  eg rmёn E“ ”  

D) itneicaP  notpiqhs  eg rmёn S“ ”  
 
 

teyP ja 291  2)V   
anizeR  ёtev p lo i irem z eseu  pёr od er t pёr:  

A) rraM je ma es  tana omik  e  
)B  rraM je ma es  funk is onale  
)C  rtsnoK u tk imin e ёhtijg  b sёza  ёs  prot ze sё   

D) rapiR i em  ёt  dn rys emh  ёt  prot ze sё   
 
 

teyP ja 391  2)V   
thserR i im  i kr ëqy z rau  i hd ëmb evë  ëlatsid  b hë et kur:  

A) ithsoB  aretni l ev o ral  of rmon një dnëk  09  gra ëd  me p nal in e o ulk zio in  t  
)B  ithsoB  aretni l ev o ral  of rmon një dnëk  80 gra ëd  me p nal in e o ulk zio tin   
)C  ithsoB  aretni l ev o ral  of rmon një dnëk  08 -90 g dar ë em  planin e o izulk no ti   

D) ithsoB  aretni l ev o ral  of rmon një dnëk  nen 07  g dar ë em  plan ni  e o izulk onit 



teyP ja 491  2)V   
ëN  thserr i nim  e hd ë bm ë ev  tra i ëlaicif  ën  rp o ineg  ehd  r ser th im ët  kryq rauzë , kurba W sli on ës ëth :  

A) No mr ale  
)B  E ehs s th ë  
)C  ëM  e rauskeht  (e p ukre lur)  

D) E mrëp b usy r  
 
 

teyP ja 591  2)V   
Linja eroiretna  e rbiv i tim  iS[ vl er nam ] v hi et ën  ud kje uk r ap ci :itne   
A) fhS r ny  h tëdnu  em  rv i am  ët  mb ly lura  

)B  tpiqhS on ab s ëkh tin llëg ro ne  S  
)C  paH  og j në  ën  ma sk imum  

D) tpiqhS on HA  ët  le ëth  e ët  gz j uta r  
 
 
 

teyP ja 691  2)V   
Linja eroiretsop  e iv b timir  iS[ l ev rma ]n  vihet ën  d ku je k ru  ap :itneic   
A) fhS r ny  h tëdnu  em  rv i am  ët  mb ly lura  

)B  tpiqhS on ab s ëkh tin llëg ro ne  S  
)C  paH  og j në  ën  ma sk imum  

D) tpiqhS on HA  ët  le ëth  e ët  gz j uta r  
 
 

teyP ja 791  2)V   
rëP  rram j ne  e sësam  noisknuf a el  ën  orp et az t to elat  ilic  ëthsë  mat re ilai  më i rëp aths tshëm:  

A) P tatsa  e disko  iz nk eugenol ti   
)B  kiliS o in  i art s ëh  [p tu ty]  
)C  glA i tan i  

D) anizeR  lopëtev i irem zuese  
 
 

teyP ja 891  2)V   
rëP  ët  rauths  një ehsork  ën  një em[ëzetorp  riparim ni dire tk ] d hu et ët :  

A) terreM  ma ës  pa p or t ëze  ën  go ëj   
)B  terreM  ma ës  em  pro ëzet  ën  gojë  
)C  tehëB  ths e as  ën  og jë em  zer i ën  vet opë li irem z seu e  

D) terreM  ma ës  ën  izulko on eq nd or r  
 
 

teyP ja 991  2)V   
hD ë tëbm  tra i icif a el  rëp  p tor e az  totale fabr ki ohen em  tu kreb u a:l   

A) aS  hd ë tëbm  an t ëlary  ëq  vëz ënd se oj ën   
)B  ëM  ët  atral  es  hd ëmb të  an ty ar lë që vëz ën ed soj ën   
)C  ëM  ët  atlu  es  hd ëmb të  nat ary lë  

D) Pa alukrebut  ët(  s eh s th ë)  
 
 

teyP ja 002  )V  2  
neV d so ja e mans teh a ev  ët  d ly l ti  ën  masën uf nk is onale ka is  ëq ll im  

A) Të som  el oj ëj  fed o mr imin e sam ës  
)B  Të ir p hdor jo ë ën  ledom  gj sëta i ën  dhe t ar s sëh inë e uk if r ti  ët  masës uf nk is onal  e  
)C  Të som  el oj ëj  rr jedhj ne  e ësiçlla  gj ta ë dred hjes së ma ës  s  

D) Të osëthel jë rudecorp ën e d re dhj se  së mod ile t 



 
teyP ja 102  2)V   

azetorP  em  ëkallp  ët  autkuder r kun  mund ët  pë rodr te  ën  p ica e ëtn  m :e   
A) idnaK zod ë b laku e  

)B  iQ e ëzll  ët  eht llë  
)C  rtA o if  ët  ht eks rau  të ecorp tis  vla eol ra   

D) zotsozgE a ët  s uh tm a  
 
 

teyP ja 202  2)V   
ëN  rp o nëzet  elatot  em  o ulk z noi  on rmal hd ëmb të  f or ëlatn  is rëp :  

A) ënjolubM  hterr  3- 5,3  mm  f or ntalët op ëths  d eh  ënak  ko tn a tk  em  to  
)B  ënjolubM  hterr  3- 5,3  mm  orf n tëlat  op ëths  d eh  nuk ka ën  kont tka  me to  
)C  ënjolubM  hterr  1 mm  ëlatnorf t po ëths  d eh  ka ën  ko atn kt em  to  

D) ënjolubM  hterr  ,0 5-1 mm  orf n tëlat  op ëths  d eh  nuk ka ën  kont tka  me to  
 
 

teyP ja 302  2)V   
ëN  një mirapir  tkerid  rëp  ët  rauths  një pj se ë ët  th ey r ët  p ll akës ës  prot ze së  d tehu :  

A) Të tehëb  ths e as  ën  og jë em  rez ni ë ëtev op li em rizuese  
)B  Të terrem  asam  em  p ëzetor  ën  gojë  
)C  Të terrem  asam  ap  orp te ëz   

D) Të terrem  asam  ën  noizulko  qën ord r  
 
 

teyP ja 402  2)V   
rëP  nimizabir  i tkeridn  ët  orp zet ës to elat  em rr te :  

A) ësaM  tana o ekim  em  l ëgu  es rie  
)B  ësaM  e i ëm  t  
)C  ësaM  em  ,ëzetorp  e rp ause r me rod ë  

D) ësaM  nuf k is o elan  em  prot ze ë ën  okluzion q në dror  
 
 

teyP ja 502  2)V   
Le sëth i im  i rp o sëzet  b tehë  n :ë   
A) T mulukrebu  evla o ral  mandibu al r ët  ivhz l ul ar  

)B  nëjniL  HA   
)C  T suro  ma ralubidn  ët  zhv li l au  r  

D) giL a nem t ni  p et r gi omandib lu ar  
 
 

teyP ja 602  2)V   
Gj ëta  iqhs p timit  ët  ab hs tëk ing lle ro ve e F d eh  ,V  tnec r tëla  l ra t d hu et:  
A) Të nikerp  ëthel  b nëzu  e emthsop  ën  ku rif in sem  pj sëse  së la ug r d eh  a as j të ht atë ët  kum oz së  ës  b zu së   

)B  Të som  e nikerp  ub zën e hsop t em  du ek  q në rd u ra  ,0 5 mm  al rg jas   
)C  Të som  e nikerp  zub ën e hsop t em  du ek  q në rd u ra  .1 5 mm  al rg jas   

D) Të nikerp  b nëzu  e po hs t em  du ek  u zhytur r hter  1 mm  në t  ë  
 
 

teyP ja 702  2)V   
abruK  e ko timisnepm  rt a lasrevsn  formo teh  ën  ni lev  ët :  

A) naK i vën e  
)B  lartneC ëve  
)C  P mer ol ëra ve  

D) evëraloM  



 
teyP ja 802  2)V   

ajticrëK  e bmëhd ë ev  gj ëta  ët  tirulof  ën  një tneicap  em  rp o et ëz  to elat  tr ge on rëp  një p or t ze ë me okl izu on:  
A) Të tëlu   

)B  Të auzëqyrk r  
)C  Të al r  ët  

D) Pro itang  k  
 
 

teyP ja 902  2)V   
irifuK  i p etor z së  to elat  ët  rëp nuf d au r d tehu  ët  j ëte  :  

A) I ho ëll  d eh  i m rp the ë  
)B  I ho ëll  ehd  i urr mb llu ako us r  
)C  ëN  sëhsart i ën  e b zu ë ev  ët  ma ës s tana o kim  e  

D) ëN  sëhsart i ën  e b zu ë ev  ët  ma ës s funksional  e  
 
 

teyP ja210 V 2)   
azetorP  etsuhxa  p rë od er t :ruk   

A) rtA o aif  e pro tisec  raloevla  ësh ët  e m da he  
)B  azlleiQ  ëthsë  shu ëm  e cek  të  
)C  Pro isec  raloevla  rf o latn  ën  llufon ën e is për em  ës ëth  s uh ëm  i vhz i aull  r  

D) ruK  b azu  e ëpis r em  ëthsë  shu ëm  e gj ta ë  
 
 

teyP ja211 V 2)   
zabiR i im  i prot ze va e to elat  b hë et kur:  

A) Pro azet  zivël  d eh  inoizulko  qënd ror  kun  ë ths ë i rr eg lu  tl  
)B  Pro azet  zivël  d eh  ka o ulk zion norma  l  
)C  Pro azet  zivël  d eh  ka o ulk zion të ëtral   

D) Pro azet  zivël  d eh  ka o ulk zion ëlu  t  
 
 

teyP ja212 V 2)   
ëN  thserr i nim  e hd ë bm ë ev  ën  orp itang  ku br ta  S eep  d eh  W li os n j :ëna   

A) ëM  ët  rëp uluk ra  
)B  Të athsehs   
)C  No mr ale  

D) esrevnI  ët(  përmbysu )ar   
 
 

teyP ja213 V 2)   
varG i im  i ledom e ev  ëb teh  p :rë   

A) Le sëth imin e sëzetorp  ën  for icam o ten  tana omi ek  të zh liv luara  
)B  P rë  ët  rutirr  mhseurdnëq rë i ën  e orp zet ës ën  n fo allu  em  pro sec e a evl o al re të  
)C  iforta z au ra  

D) P rë  ët  rautive  nuf od sj ne  e orp sëzet   
E) P rë  ët  mele i raun  par ta aki em t  
 
 

teyP ja214 V)  2  
atsaP  e er p sëni  ëthsë :  

A) Tio  lok  
)B  kiliS on  
)C  ragA -a ag r  

D) diskO  zi kn  e gu eno  l



 
 

teyP ja215 V 2)   
ëN  rp o tazet  e szivël h em  në fë im jë pë dr o er n:  

A) ehsorK  ëm  ët  alloh  es  zako in s th  0[ ,7 mm ]  
)B  ehsorK  ët  zakon hs m  e  
)C  ehsorK  ëm  ët  hsart a [1 mm  ]  

D) Nuk drëp ro ne  kro hs e  
 
 

612 - 503  ( ët  ëv hs t ri a)  
 

teyP ja 612  3)V   
Linja eroiretna  e rbiv i tim  zako in s th  ak  for ëm   :  
A) Të ëtjerd   

)B  Ko kn ave  
)C  vnoK e sk e  

D) Të raukal  ët  d thsify ë (b ki o kn av )e   
 
 

teyP ja 712  3)V   
ёN  iforta  ёt  aruherphs  ёt  nam dib sёlu , fo ss (a g por )a  ra it k lu :era   

A) gZ j tehore  (b tehë  më e ec tëk )  
)B  Nuk dn r hsy on  
)C  tehëB  ëm  e t lleh  ë  

D) teraV  agn  retkarak i ts ikat ni vid iduale ёt  p itneica t  
 
 

teyP ja 812  3)V   
ëN  p tëtneica  ëm  pro ëzet  totale :  

A) icaleR o in  qe rordn  ëthsë  r er ht  0 5,  -1 mm  më araprëp  es  o ulk zio in  q ne d ror   
)B  icaleR o in  qe rordn  ëthsë  r er ht  0 5,  -1 mm  më rp a ap  se o izulk o in  q ne dror  
)C  icaleR o in  qe rordn  p rë p tehtu  me o izulk no ni  q ne dr ro   

D) icaleR o in  qe rordn  ëthsë  hterr  3-4 mm  ëm  pë pr ara es  o izulk o in  eq nd ror   
 
 
 

teyP ja 912  3)V   
nëK di i jp ësisërre  ës  lidnok e ev  formohet gjatë :  

A) Lë ziv j se  ës  pah j se  së g jo së   
)B  Lë ziv j se  ës  mb lly j se  së gojës  
)C  zivëL j se  elaretal  ët  mandib lu ës  

D) Lë ziv j se  evisluporp  ët  mandib ëlu s  
 
 

teyP ja 022  3)V   
nëK di i nneB et-it ak  sem rata si th  një elv rë rp ej:  

A) 30 arg dë  
)B  40 arg dë  
)C  17 arg dë  

D) 37 arg dë  
 
 

teyP ja 122  3)V   
adoteM  e timiziremilop  ët  zer i sën  me rp ise o (n  SR-Ivo ac )p  ak  va a atn zh kryesor:  

A) Ko nëh  ëm  ët  s rëtrukh  të poli em r zi i im  t



)B  tivE imin e rrukt jes d eh  d fe ro mi tim  të orp ëzet s  
)C  hdiL j ne  ëm  ët  ëtrof  sidim  dhë bm ë ev  dhe r ze in së   

D) P nëhse  ëm  ët  lu ët ët  orp sëzet  së për nuf d au r  
 
 

teyP ja 222  3)V   
nëK di i jP ësisërre  ës  ko evelidn  ak  me iratas s th  një lv ëre  rp ej:  

A) 30- 33  g ar dë  
)B  50- 06  g ar dë  
)C  17 arg dë  

D) 7 gradë  
 
 
 

eyP tja 322  3)V   
sidiM  tinalp  Camp re  ehd  p nal it ët  o ulk zio tin  ka një d tsi a ëcn  atasem risht  :  

A) 14mm  
)B  24mm  
)C  34mm  

D) 44mm  
 
 

teyP ja 422  3)V   
Linja ëq  nokhsab  ps i an  na ilas s roiretna  em  surop  itsuca c su  e etx rn su  ( art gus ni  e v se tih ) p afrë q së on:  
A) P ninal  Camp re   

)B  Ho nelatnozir  e Frankfur it t  
)C  nëbruK  Spee  

D) nëbruK  W sli on  
 
 

teyP ja 522  3)V   
Linja ëq  nokhsab  kip ën ëm  ët  tëlu  ët  sogram  i arfn orb elati  em  op r su  ac itsu c su  e retx un s ( gart usin e ev s tih ) përfaqës no :  
A) P ninal  Camp re   

)B  Ho nelatnozir  e Frankfur it t  
)C  nëbruK  Spee  

D) nëbruK  W sli on  
 
 

teyP ja 622  3)V   
ëN  kinket ën se isk o elan  anoz( l )e  ët  timillugerr  isknuf o lan  të l gu ës ni id iv duale drëp o er t is  etam ria :l   

A) B siza  plat  e  
)B  anizeR  potof o mil re uzi ese  
)C  anipeR  disko(  zi kn -e gu eno il )  

D) D illy  ek rr   
 
 
 

eyP tja 722  3)V   
ëN  kinket ën g ol b ela  ën(  një )ëhok  ët  llugerr i tim  funksio lan  të gul ës ni id iv duale drëp o er t is  etam r lai :  

A) B siza  plat  e  
)B  anizeR  potof o mil re uzi ese  
)C  kiliS o in  A ( ad ici o in )  

D) D illy  ek rr   
 
 

teyP ja 822  V)  3



arisëpaH  elartuen  e e tirbiliuk  orp kitet  p afrë q së on zonën (hap isë ër n) ku d hu et ët  ven od nes :  
A) Ku irif  i p or zet a ev  të rëp fun araud   

)B  P takall  zab( ta ) e pro zet a ev   
)C  hD ëmb të  tra i icif a ël  ët  dy orp et az ve  

D) ahujG  ehd  sum k ilu  lym o ih oid  
 
 

teyP ja 922  3)V   
azokuM  elartuen  sap( i ev  e )emhszivël  përf qa së on oz nën ku d tehu  ët  nev od set:  

A) Ku irif  i p or zet a ev  të rëp fun araud   
)B  P akall  (b aza ) e prote vaz e  
)C  hD ëmb të  tra i icif a ël  ët  dy orp et az ve  

D) ahujG  ehd  sum k ilu  lym o ih oid  
 
 

teyP ja 032  3)V   
agN cmi tem  ekinork  agn  një ifuk  i g aj të, i ho ëll  d eh  p ërer s i b sëza  ës  orp sëzet  mund të shk tka oj :ën   

A) tS o titam  protetik  
)B  athserK  kulf tua tn  e  
)C  rtA o if  ët  zo sën  për tak ës  e  

D) repiH pl za i ët  muko ëz s  
 
 
 

teyP ja 132  3)V   
ruK  ok n tats o teh  bag im okl zu i ino  ën  ëjn  rp o ëzet  to elat  ët  pë fr undu ra , d fe e itk  mund ët  korrig oj eh t d ku :e   

A) P rutirësrë  ët  dy p or t aze t  
)B  P rutirësrë  një agn  orp te taz   
)C  ërëB  mizabir  ni dire tk  të orp zet av  e  

D) ërëB  mizabir  di er tk  të orp zet ave  
 
 

teyP ja 232  3)V   
ëN  p tëtneica  ëm  dhë ëbm  an tyr ëla  ehd  nup i em  fi esk  Rela ic oni eq n rord  :  

A) ëthsË  hterr  5,0  -1 mm  më araprëp  se o izulk no i q ne dror  
)B  ëthsË  hterr  5,0  -1 mm  ëm  rp a ap  se o izulk o in  q ne rd or  
)C  P tehtuprë  em  ko l izu o nin  qen rd or  

D) ëthsË  hterr  3-4 mm  ëm  p araprë  es  izulko o in  eq n rord   
 
 

teyP ja 332  3)V   
ëN  p nitneica  rëp  ëzetorp  to ,elat  me adot  farg i ek  ( em  rëp od r mi in e g tan ometr ti ) shfr zëty eho t për të përca utk ra  :  

A) P ninal  e okluzionit  
)B  traL ësinë e okl izu onit  
)C  P tasamrë  e hd ëmbë ev  ar ifit ciale  

D) ninoicizoP  izem o- latsid  ët  ma sëlubidn   
 
 

teyP ja 432  3)V   
ëN  talukitra o nir  em  ugerr llim ët  pj hsse ë ,m  ëtajg  ve dn osj se  ës  eveledom  is p sa  regj tsi rimeve em  ah rk laicaf , ën  itra k talu o  r  

dnev o tes :  
A) imilliF s th  iledoM  i is përm  

)B  imilliF s th  iledoM  i op ths ëm  
)C  Të yd  teledom  nj ërehë sh  

D) sapiS  gz j hde j se  së al rob itna t 



 
 

teyP ja 532  3)V   
gnuM e as  e iroK d tiro  b laku  ën  orp t ëze n total ,e  b në  ëq :  

A) Ar adak  eratned  ët  tekud  s ëmuh  e gj ëre   
)B  Ar adak  eratned  ët  tekud  s ëmuh  e ngus th ë  
)C  Ar adak  eratned  ët  tekud  oj si tem r ki e  

D) P inal  i izulko o tin  ët  ud tek  i shtrembër  
 
 

teyP ja 632  3)V   
kiliS o in  li thg  )inoicida(A  p rë rod te  ën  orp te az t to elat  për:  

A) rraM je esam  tana omike  
)B  rraM je esam  nuf k is o lan e  
)C  zabiR im dire tk   

D) mirapiR  i idn r ke t  
 
 

teyP ja 732  3)V   
Gj ëta  iqhs p timit  ët  ëg rmës ”hA“  ët  ëthel  d eh  të gz ja ut r, ket  p itneica  v rë e teh  :  
A) lU je po ëths  e q llei ëz s së b tu ë  

)B  ejtirgN  al rt e q sëzllei  ës  b tu  ë  
)C  T qehrë je e gil a tnem e ev  iretp go-mandib alu rë  

D) oF r imim  i ah p risë ës mini elam  fo ten ike  
 
 

teyP ja 832  3)V   
Gj ëta  iqhs p timit  ët  eg rmës S“ ” tek p itneica  ëv r tehe :  
A) lU je po ëths  e q llei ëz s së b tu ë  

)B  ejtirgN  al rt e q sëzllei  ës  b tu  ë  
)C  T qehrë je e gil a tnem e ev  iretp go-mandib alu rë  

D) oF r imim  i ah p risë ës mini elam  fo ten ike  
 
 

teyP ja 932  3)V   
Gj ëta  iqhs p timit  ët  ëg rmës ”hA“  ët  ërerp  ehd  ët  ,ëtrof  eso  ëtajg  shfryrjes së uh nd së  me vri am  të mb ly lur ,a  ket  p neica ti rëv tehe  :  
A) lU je po ëths  e q lei l ëz s së b tu ë  

)B  ejtirgN  al rt e q sëzllei  ës  b tu  ë  
)C  T qehrë je e gil a tnem e ev  iretp go-mandib alu rë  

D) oF r imim  i ah p risë ës mini elam  fo ten ike  
 
 

teyP ja 042  3)V   
Gj ëta  iqhs p timit  ët  ëg rmës ”hA“  ët  ëthel  d eh  të gz ja ut r, ket  p itneica  formo teh  :  
A) ajniL  oiretna re e iv b ir im  t  

)B  ajniL  p iretso o er  e iv rb imi t  
)C  arisëpaH  mini elam  fonetike  

D) arisëpaH  e il ër  izif ologj ki e  
 
 

teyP ja 142  3)V   
Gj ëta  iqhs p timit  ët  ëg rmës ”hA“  ët  ërerp  ehd  ët  ,ëtrof  eso  ëtajg  shfryrjes së uh nd së  me vri am  të mb ly lur ,a  ket  p neica ti  
of r ehom t:  

A) ajniL  oiretna re e iv b ir im  t  
)B  ajniL  p iretso o er  e iv rb imi t  
)C  arisëpaH  mini elam  fonetike 



D) arisëpaH  e il ër  izif ologj ki e  
 
 

teyP ja 242  3)V   
ëN  nëdotem  e hdol j se  ës  uksum j ev  gj ëta  tkacrëp imit ët  okluzio tin  eq n ,rord  cap ie nitn  e in ts r tku ojmë ët  bëjë :  

A) Lë ziv je pah je ehd  mbyllje ët  goj së   
)B  Lë ziv je retal ale d eh  rp op islu ev   
)C  Lë ziv je ët  sëkok  ën  gj ëhti  rd ejtime  t  

D) Lë ziv je ët  gj sëhu  ehd  llëg t ti je  
 
 
 

teyP ja 342  3)V   
Gj ëta  iqhs p timit  ët  ëg rmës “M” ket  itneicap  formohet:  
A) ajniL  oiretna re e iv b ir im  t  

)B  ajniL  p iretso o er  e iv rb imi t  
)C  arisëpaH  mini elam  fonetike  

D) arisëpaH  e il ër  izif ologj ki e  
 
 

teyP ja 442  3)V   
ëN  kinket ën g ol b ela  ën(  një )ëhok  ët  llugerr i tim  funksio lan  të gul ës ni id iv duale drëp o er t is  etam r lai :  

A) zaB si  p etal   
)B  anizeR  lopotof im uzire ese  
)C  atsaP  e o disk  kniz -e gu e tilon  r( ep ani )  

D) D illy  rek r  
 
 

teyP ja 542  3)V   
mrëpëN j te  raH k tu  icaf al ket  p itneica  er gj tsi or eh :t   

A) aisëtajG  e b nir j së  ës  nëkerT d tihsë  të noB will-it  
)B  P inoicizo  i izulkO o tin  qen rord   
)C  isëtraL a e ko ul zio in t  

D) aM aisëhd  e mak ëlis s  
 
 

teyP ja 642  3)V   
ëN  talukitra o tër  em  arelv  dni i elaudiv  eso  pj thsirëse  i dn i iv d ,elau  oseska ri “G iu da Bi-dimen is o ”elan  ( lak o )at  ka ët  ink ropro au r:  

A) P ninal  Cam ep  r  
)B  Ho nelatnozir  e Frankfur it t  
)C  nëdiuG  ko ralidn e  

D) Dy tabruk  e kompensi tim  S eep  d eh  W slli on  
 
 

teyP ja 742  3)V   
ëN  dhë tëbm  n ta ëlary  ët  ap  ,raudarba  idnëk  i pje ërr sis ë së ut b re luk ave ës th ë sem at ra i ths :  

A) 10- 21  g ar dë  
)B  20- 22  g ar dë  
)C  30- 33  g ar dë  

D) 40- 54  g ar dë  
 
 

teyP ja 842  3)V   
ëN  dhë tëbm  tra i ëlaicif  em  om r ijgolof  ët  er d ku t ,rau  ëq  nerodrëp  ën  orp et az t e lë ziv hs me, këndi i jp re ër ësis  ës  ut ber luk a ev   

ëthsë :  
A) 10- 21  g ar dë 



)B  20- 22  g ar dë  
)C  30- 33  g ar dë  

D) 40- 54  g ar dë  
 
 

teyP ja 942  V)  3  
ëN  dhë tëbm  tra i ëlaicif  a tan o ,ëkim  ëq  pë dr o er n në orp tazet  e lë ziv sh ,em  këndi i pje ërr ësis  së ut berku eval  ës ëth :  

A) 10- 21  g ar dë  
)B  20- 22  g ar dë  
)C  30- 33  g ar dë  

D) 40- 54  g ar dë  
 
 

teyP ja 052  3)V   
ëN  dhë tëbm  tra i ëlaicif  oj motana i ëk , që pë dr o er n në orp tazet  e zivël hs ,em  këndi i pje ërr sis ë së ut be kr evalu  është:  

A) 0 arg d  ë  
)B  10- 21  g ar dë  
)C  30- 33  g ar dë  

D) 20- 52  g ar dë  
 
 

teyP ja 152  3)V   
ëN  talukitra o tër  em  arelv  ,eratasem  iroseska  që tneiro on rëp  sodnev j ne  e m edo leve ën  ra tik talu ro  d eh  err ths imin e dhëmb evë   

qafrëp ëson:  
A) P ninal  ziroh o tn la   

)B  P ninal  e okl izu o in t  
)C  P ninal  sa atig l  

D) ruK bën W slli o  n  
 
 

teyP ja252 3)V   
nirB ja e T tihsëdnëker  ët  oB nw lli -it së h ët  me atas ris th :  

A) 10,8  mm  
)B  1 00 - 01 8 mm   
)C  1 08 - 81 8 mm   

D) 851 m  m  
 
 

teyP ja 352  3)V   
abruK  eepS  of r tehom  në p nal in:  

A) F or tn  la  
)B  Ho latnozir   
)C  atigaS l  

D) Në ët  t er  p tenal   
 
 

teyP ja 2 45  3)V   
abruK  noslliW  of r tehom  në p inal n:  

A) F or tn  la  
)B  Ho latnozir   
)C  atigaS l  

D) Në ët  t er  p tenal   
 
 

teyP ja 552  3)V   
Bo iths  gj rosëta  i evëlaretal  ma ralisk ë 21( / )22  ën  il dhje em  pla nin  as g ti al: 



A) Ko evn r nog  d latsi isht  
)B  greviD on latsid is th   
)C  greviD on em z ilai sht  

D) ëthsË  arap l le   
 
 

teyP ja 652  3)V   
nëK di kitoG  ( i lë ziv j eve  elaretal  ën  p ki ën icni z elavi ) ka një elv rë me eratas  p er j:  

A) 33 arg dë  
)B  90 arg dë  
)C  1 02  gradë  

D) 1 05  gradë  
 
 

teyP ja 752  3)V   
Gj ëta  tkacrëp i tim  ët  ko l noizu ti  ,rordneq  em  tem o nëd  e sejhdol  ës  sum kujv ,e  ne te tn ojmë ët  l do him m su uk jt:  
A) retesaM   

)B  T opme r la   
)C  P iogiret d etal r  la  

D) M ioiholy d  
 
 

teyP ja 852  3)V   
izedA o in  ëdn rmj te  sëkallp  ës  p or t ze së  d eh  mukozës rr ti et uk :r   

A) tetirR  qafrëpis ja e ko tn a itk t  
)B  holëgovZ et pis rë fa jq a e ko tn a itk t  
)C  tetirR  tsid a acn  im id s sëzetorp  dhe kum zo ës  

D)  
telU  aisas  e pësht my ës  

 
 

teyP ja 952  3)V   
varG i tem  b hë en ën  anoz  ët  mu zok ës ku rez ili e cn a e as j thsë ë:  

A) E  tëlu  
)B  erataseM   
)C  E l ra  ët  

D) nognuM   
 
 

teyP ja 062  3)V   
Le sëth i tem  o idepotr ek  b nehë  ën  anoz  ët  muk ëzo s ku er iliz enca e s ja  ë ëths  :  
A) E tëlu  so e um ngon  

)B  Me atas re  
)C  E al r ët   

D) ëmuhS  e al r ët   
 
 

teyP ja 162  3)V   
tathserK  fluk ut a etn  hs tkak ohen n ag :  

A) sutibukeD e ët  k or in ciz au  r  
)B  tS o etitam  rp ote ekit   
)C  agnibM r asek  e ger jio tin  tnorf al ët  pro tisec  evla o al r  

D) Pro azet  të t ar hs a e po zor e  
 
 

teyP ja 262  V)  3



tasaM  ih rep pl za eki  shka tk ohen n ag :  
A) agN cmim rk onik i(  ësrëp r uti r) agn  rp ote az   

)B  tS o tetitam  ekitetorp   
)C  idnaK od az   

D) P azetor  em  k fu inj ët  t ar hs  ë  
 
 

teyP ja 362  3)V   
tebM j te  e tillyd  ën  isëdnerb  ët  lfum ë ,s  ët  leap emi raun a gj ëta  orp ec du ër s ës  hs p alë rjes, od  ët  sh tkak oj ën  në orp zet ën e  

frëp undu :ra   
A) P etkatnokara  në okl izu on  

)B  tirR je ët  ësisëtral  ës  okluzi no it  
)C  soM  crof im të plo ët  ët  rez ëni  s  

D) T ejrruk  të rez sëni   
 
 
P tey ja 462  3)V   

nëK di i jp ësisërre  ës  lidnok e ev  aisërrejp(  e sëgurr  kond ali er  ) ë ëths  me atas ris th  :  
A) 13 arg dë  

)B  23 arg dë  
)C  33 arg dë  

D) 43 arg dë  
 
 

teyP ja 562  3)V   
nëK di i jp ësisërre  elazicni  është ratasem i ths  :  

A) 10 arg dë  
)B  20 arg dë  
)C  30 arg dë  

D) 40 arg dë  
 
 

teyP ja 662  3)V   
rdniS o am  e dj seige  ës  og j së  tesah  ëm  hs u ëm  :  

A) ëN  arrub  mbi 05  vj ce   
)B  ëN  ëtarg  ën  men apo uz  
)C  josëjN  ën  ët  dy es kset  

D) ëN  srep o an  em  t no su  m su kular ët  ëlu  t  
 
 

teyP ja 762  3)V   
ëN  tazodidnak  elaro  mj ke i im  kidem ame zotn  s ëqoh ro teh  em  rib za im:  

A) tkeriD  ët  rp o sëzet  em  ënizer  të of r ët  ëtev polim re izues  e  
)B  tkeriD  ët  rp o sëzet  em  etam ri la e le a kits  e  
)C  ,tkeridnI  uk  teqih  gj hti b ë az e a  orp  sëzet  

D) ,tkeridnI  uk  vi tehs  em  tam eri la  ët  ri b za a utsizke ese  
 
 

teyP ja 862  3)V   
iretaM tela  em  ët  talic  terrem  asam  f nu isk onale ud teh  te  :  

A) hocroF en sh jep t  
)B  hocroF en ng da la ë  
)C  ëneJ  ih ord f ëbo   

D) ëneJ  alpomret s kit ë 



 
teyP ja 962  3)V   

rëP  ët  rutirr  ats b tetili in e sëzetorp  elatot  ët  hsop t em , mol ra të  e parë po ëths  (36/ )64  d tehu  ët  nev od sen:  
A) ëN  nëkip  ëm  të lu ët të orp ce tis  vla eol  ra  

)B  ëN  nëkip  ëm  të al r ët  ët  pro tisec  evla o al r  
)C  aS  ëm  ët  li ilaugn z au  r  

D) aS  ëm  ët  ve its b iralu z au r  
 
 
 

teyP ja 072  3)V   
telairetaM  em  ët  talic  terrem  asam  f nu isk onale ud teh  te  :  

A) hocroF en sh jep t  
)B  ëneJ  ih ord lif e  
)C  ëneJ  ih ord f ebo   

D) ëneJ  alpomret s kit ë  
 
 
 

teyP ja 172  3)V   
tetetizoroP  ën  nizer ën e ba ëz s së orp et ëz s fav ro zi ohen nga:  

A) ajtirgN  e ephs j ët  e met p are t ru ës gjatë tilkic  ët  op li em ri iz im t  
)B  azaB  e ho ëll  e rp ote sëz   
)C  tebM je ët  tillyd  ën  nerb dë is  ët  mu lf ës  

D) ledoM i im  jo i ërim  i d ly lit  
 
 
 

teyP ja 272  3)V   
ëN  pro nëzet  elatot  dhë tëbm  icifitra a ël  d tehu  të ven od nes  në zo nën  ku:  

A) P moder i on j ën  of r tac  e f qa ve e  
)B  P moder i non  of r ac  e gj hu ës  
)C  P moder i non  of r ac  e bu ëz v  e  

D) tehozaraB  acrof  e gj ëhu ,s  em  rof cën e f qa ve e d eh  të b zu ëv  e  
 
 
 

teyP ja 372  3)V   
ëN  tazodidnak  elaro  mj ke i im  kidem ame zotn  sh rëqo o teh  em  :  

A) zabiR im riD e tk  ët  sëzetorp  em  nizer ë ëtev op li em riz seu e  
)B  zabiR im riD e tk  ët  zetorp ës me mat re elai  le ast ki e  
)C  P titagrë j ne  e një pro ezet  të re  

D) zabiR im ridnI e ,tk  uk  v tehsi  em  lairetam  të ri azab  e sizk t seu e  
 
 

teyP ja 472  3)V   
nëK di ëq  of r tehom  ëdn rmj te  P tinal  Ca repm  d eh  Ho ir oz latn se  së F nar kfur tit  së th ë r ter h:  

A) 15 arg dë  
)B  25 arg dë  
)C  30 arg dë  

D) 40 arg dë  
 
 
 

teyP ja 572  3)V   
ëN  p osre tan  em  hd ë ëbm  ytan r ,ëla  inoicizop  i ler ca io tin  eq n rord  pë pr tehtu  em  o ulk zionin q ne dr ro  ën  : 



A) 5- %01  ët  nj ëre vz e  
)B  20 % ët  njer evzë   
)C  50 % ët  njer evzë   

D) 1 00  % të njer evzë   
 
 
 

teyP ja 672  3)V   
ëN  p tanosre  em  azetorp  ,elatot  inoicizop  i rel ca io tin  eq nd ror  pë pr tehtu  em  o ulk zionin q ne d ror  në :  

A) 5-1 %0  të njer evzë   
)B  02  % ët  nj zëre ev   
)C  05  % ët  nj zëre ev   

D) 01 0 % ët  nj evzëre   
 
 
 

teyP ja 772  3)V   
ëtaG  zivël j se  ën  pla nin  gas i lat , ruk  alubidnam  lë ziv  lat are li hs t në njër në  a ,ën  kond ili  i na ës ës  k nu d trë   :  

A) Lë ziv  rëp para dhe po  ëths  
)B  Lë ziv  p ar pa d eh  l ra t  
)C  Lë ziv  arp pa d eh  op ths ë  

D) irR  ën  ët  njëj nit  po iciz no   
 
 
 

teyP ja 872  3)V   
ëN  një icalukitra on te oropm - idnam b ralu  d ,lanoisknufsi  ën  nëzaf  fi tsell era  ët  ah pj se  ës  goj së , d si ku ra it k lu ra  nd do het:  

A) Pa ar  kond tili  ra kit ul ra   
)B  P ar pa kond tili  ar alukit  r  
)C  ëN  sem  tilidnok  d eh  sof ës arti aluk r  e  

D) teraV  agn  oçev r ëti  ni di iv duale  
 
 
 

teyP ja 972  3)V   
T ke  tadulko o ,tër  d acnatsi  dim is hd ëmbë ev  hd e ak tis  të rro ut lli tim  or( at cio tin ) ës ëth :  
A) aS  acnatsid  elaer  në ka kf ë  

)B  ëM  e gj ëta  es  acnatsid  ën  kafkë  
)C  ëM  e sh rëtruk  es  d tsi a acn  në k kfa ë  

D) teraV  agn  oçev r ëti  ni di iv duale  
 
 
 

teyP ja 082  3)V   
ëN  talukitra o tër  Ar nok  le eme tetn  ëralidnok  d eh  fo tas  mekani ek  ja ën  të nev dosura n :ë   

A) lE eme tetn  ko ëralidn  al rt, fosat po ths ë  
)B  lE eme tetn  ko ëralidn  op ,ëths  fosat al rt  
)C  ehD  lE e tnem et ëralidnok  d eh  tasof  ën  pjë nës  e is përme  

D) ehD  lE e tnem et ëralidnok  d eh  tasof  ën  pjë nës  e op hs tm  e  
 
 
 

teyP ja 182  3)V   
ëN  talukitra o tër  J krAo on le e tetnem  ko ëralidn  hd e fosat meka ekin  j ëna  të nev sod u ar  :  

A) lE e tnem et nok d ërali  l ra ,t  f so at op ths  ë  
)B  lE e tetnem  kond ërali  op ëths , of tas  l ra t 



)C  ehD  lE eme tetn  ëralidnok  d eh  fosat ën  pjë nës  e is përme  
D) ehD  lE eme tetn  ëralidnok  ehd  fosat ën  pjë nës  e op hs tm  e  
 
 
 

teyP ja 282  3)V  trëdN i im  na atomik i trA i aluk cio tin  T pme oro-Ma ralubidn  dhe i ak p lus ës ,eralukitra  nëb  ëq  ët  j ëne  hs u ëm  ët   
ku if z arau  zivël j te  e it j:  
A) P slupor i ev  araprëp( )  

)B  sluporteR i ev  (p ar p )a   
)C  aM j sat   

D) sathtajD   
 
 
 

teyP ja 382  3)V   
ëN  p nitneica  em  ësegnum  ët  p ëtol  ët  hd ë ,evëbm  kon telid  ra ti luk ëra  ën  fosë ja ën  ët  z vh en od us :r   

A) iretnA or  
)B  oirefnI r  
)C  uS p ire or  

D) P oretso - irepus ro   
 
 
 

teyP ja 482  3)V   
ëN  zilibats imin ëm  ët  ërim  ët  prot aze ve ul an rol op vitiz  mus uk li  :  

A) tanicuB or  
)B  ielconretS do am stoid  
)C  lgoineG oss  

D) retesaM   
 
 
 

teyP ja 582  3)V   
asaM  pa rp ise on pa kil o teh  n :ë   

A) rtA o if  ët  hs p ruher  ët  k er sh vat e r ize duale  
)B  ëzokuM  ët  ëlloh  e ta or kif  e  
)C  ëzokuM  em  ëcneilizer  të hs tuar  

D) ëzokuM  em  kandido ëz  e ts oma etit   
 
 
 

teyP ja 682  3)V   
neK di i jp ësisërre  vizicni a el  for tehom  gj ëta  ivël jz eve  ët  ma dn ib lu ë :s   

A) hsanA  ehd  posh ët   
)B  hsanA  d eh  l ra t  
)C  P ara  d eh  po ths ë  

D) P ar pa d eh  po ëths   
 
 

teyP ja 782  3)V   
soM  imiserp  i ud h ru  i sëlfum  gj ëta  op emil ri iz tim  bën ëq  rp to e az  e dra sh hme ët  j :ëte   

A) eM  ifuk j ëm  ët  hs uk rtër  
)B  ëM  e tra hs ë  
)C  P ro oze  

D) eM  ifuk j ëm  ët  gj ta ë 



 
teyP ja 882  3)V   

Le sëth i im  epotro d ki  i of r cam i eveno  ët  arautkac  anatomi ek  b hë et me:  
A) ënizeR  le a kits e  

)B  ëllyD   
)C  netS c  

D) ënizeR  ët  ëtrof  pëtev oli em r zi u se e  
 
 

teyP ja 982  3)V   
soM  imiserp  i ud h ru  i sëlfum  gj ëta  op emil ri iz tim  bën ëq  rp to e az  e dra sh hme ët  j :ëte   

A) eM  ifuk j ëm  ët  hs uk rtër  
)B  ëM  e tr hsa ë  
)C  eM  isëtral  ka hsf i im  më ët  am d eh   

D) eM  ifuk j ëm  ët  gj ta ë  
 
 

teyP ja 092  3)V   
llA ç ai  ker oma dn o teh  rëp  ram rj ne  e ma sës  rëp  prote taz  to elat  ën  nof llu :a   

A) ëmuhS  ët  ta or uzif ara   
)B  eM  ëzokum  em  ilizer encë ët  s uth ar  
)C  eM  zge o ts o az  të shu atm   

D) eM  ëzokum  ët  ëlloh  em  r ilize e ëcn  shumë ët  lu ë  t  
 
 

teyP ja 192  3)V   
icarecaM o ten  e dnëk e ev  ët  bu evëz  ën  një pac tnei  j na ë nehs jë e nj :ë   

A) Pro ezet  em  okluzion të al rtë  
)B  Pro ezet  em  ag bim okl izu oni  
)C  idnaK zod ë b laku e  

D) ëzokuM  em  ëcneilizer  të hs tuar  
 
 

teyP ja 292  3)V   
Mj ke i im  tro o kidep  i rdnis om ti  SOC TEN ko sn i ts on n :ë   
A) lU j ne  e ësisëtral  së ak fs ih im  t  

)B  nejtirgN  e tral ë sis ë ës  kafshim ti   
)C  nimizilaizeM  e idnam b sëlu   

D) zilatsiD imin e mandib lu së   
 
 

teyP ja 392  3)V   
airukuD  rhC i nesnets  rëv e teh  jg :ëta   

A) Lë ziv j eve  rp op vislu e  
)B  Lë ziv j eve  elaretal  ët  mandibul së   
)C  paH j se  së g jo së   

D) llybM ej s ës  gojës  
 
 

teyP ja 492  3)V   
neK di i ENEB T TI  f ro mohet gjatë ivël zj :eve   

A) retaL ela  ën  anën nga zhven od tes  mandib lu  a  
)B  elaretaL  ën  anën e k nu dërt ët  z vh en od sjes  
)C  P or p slu ive  

D) V re kit ale 



 
teyP ja 592  3)V   

mrëpëN j te  raH k tu  laicaf  ehëb t tneiro i im  in id iv d lau  i mod le e ev  is p sa :  
A) P tinal  ziroh o tn la   

)B  P tinal  Ca epm r  
)C  P tinal  arebut l ose f or tn al  

D) nsA jë p rë gj gi je e ëtkas   
 
 

teyP ja 692  3)V   
thserR i im  i hd ëm ëb ev  icifitra a ël  ëlatsid  ëm  b adnër  es  isem  i p cor tise  evla o al r  

notkakhs :  
A) T reyh je ët  sëzetorp  në nil j në  em d nai  e  

)B  isërithsëV  në gë ll t ti je  
)C  isërithsëV  në ët  fo ul r  

D) faK shim ët  veqaf e  
 
 

teyP ja 792  3)V   
aisëtraL  e 3/1  ës  hsop t em  ët  yf t sëry  gj ëta  hs qipti tim  ët  gërmës M ë ths  :ë  

A) aS  tral ë is a e okluzio tin  qën rord   
)B  1-2 mm  ëm  e tëlu  es  tral ë ais  e izulko o tin  q në dror  
)C  aS  aisëtral  ën  po iciz onin e q sisëte ë  

D) 1-2 mm  ëm  e tral ë es  op iciz oni i q sisëte  ë  
 
 

teyP ja 892  3)V   
asaM  tana o ekim  ap  noiserp  ( em  rp ise on im nimal) em r ter  me:  

A) glA i an t  
)B  nipeR  ë  
)C  kiliS on ët  ëhsart  p( tu ty)  

D) llA  iç  
 
 

teyP ja 992  3)V   
neK di kitoG  of rmo teh  gj ta ë  :  

A) Lë ziv j eve  lat are le  
)B  Lë ziv j eve  rp op lu vis e  
)C  paH j se  së g jo së   

D) llybM ej s ës  gojës  
 
 

teyP ja 003  3)V   
ëN  pro nëzet  i etaidem  dhëmbët tske ra tk ohen:  

A) P isa  p azetor  ë ëths  plotë thsis  e përfund au r  
)B  ëN  nëvorp  me dhëmbë  
)C  P ara  p timitkacrë  ët  o ulk zio tin  q në ord r  

D) P ara  rram j se  ës  sam ës uf nk is onale  
 
 

teyP ja 103  3)V   
varG i im  i ledom e ev  ëb teh  kur  :  

A) Pro tesec  eraloevla  j ëna  hs umë ët  ivhz l ul ara   
)B  azlleiQ  ëthsë  shu ëm  e t ëlleh   
)C  Pro tesec  eraloevla  j ëna  hs umë ët  ta ro if zu raa   

D) ruK  ak  e otsozg az  ët  s uh tm  a



 
 

teyP ja 203  3)V   
neV d so ja e eveledom  ën  otalukitra r ni  Str ta os 02 0 b hë et duke u b uza ra  :ën   

A) P nëlipa  zicni i elav  ehd  grëp jysmo er t e as  j  
)B  lunerF um labi su rep i ro   
)C  T mulukrebu  evla o ral  mandibu eal  dhe përgjysm ro te  e it j  

D) T tarebu  am k alis re  
 
 

teyP ja303 V 3)   
icarecaM o ten  e dnëk eve ët  bu evëz  j na ë hs ënje e nj :ë   

A) Pro ezet  em  okluzion të al r ët   
)B  Pro ezet  em  okluzion të lu  të  
)C  Prote ez  që lë ziv   

D) Pro ezet  em  ag bim okl izu oni  
 
 

teyP ja304 V 3)   
ëN  pro nëzet  e po emths  em  kr ,ëha  anoz  ku s th r hi en kr ha ët e orp et ëz s ë ëths  :  

A) ahzolL  b nicu at ro e  
)B  olL ahz  rter o lym ho yoide  
)C  Zo an  lbus i elaugn  a etn ri ero   

D) Zo an  e lp ikave ub lak e  
 
 

teyP ja305 V)  3  
aijglasolG  d( j aige  e gj )sëhu  vë er teh  ën  p eica n ët  m :e   

A) kO l noizu  ët  ëlu  t  
)B  kO l noizu  ët  l ra të  
)C  kO l noizu  ët  kr ëqy z au r  

D) kO l noizu  ët  ah pur 



 
 
 

PROTE AZ  PARCIALE  

joths( ce)  

 
 

ET EJTEYP   ATHEL  

1. Çfarë mbyl ejl  patolog ij ke kemi ruk  dh më bët bal ol rë al rt hd e poshtë n ku  takoj ën :  
 

)A  Mby ejll  ët  kryqëzua  r  
 

)B  Mby ejll  p or genike  
 

)C  Mby ejll  të ha up  r  
 

D) Mb ly jl e ët  thell  ë  

 
 

2. Çfarë s kh la le abrazi no i të dhëmb ti  është ruk  konsumohet dentina se dnok ar :e   
 

A) Shk lla ë e par  ë  

)B  Shkallë e dytë  
 

)C  Shkallë e t er të  
 

D) Shk lla ë e katërt  

 
 

3. Çfarë r eze lience on r am le ka m oku za e on fullës së is përme:  
 

)A  0 – 1.1 mm  
 

B) 0.2 – 0 3.  mm  
 

)C  0 4.  – 0.5 mm  
 

D) 0 6.  – 1.6 mm  



4. Ç or ëraf il  nak m ë uksu tj   diogiretp të hsaj t :më   
 

A) ëN  hap ej n e og j  së  

)B  Në mbyl ejl n e og jë  s  
 

)C  Në lëvizjet propu sl vi e  
 

D) ëN  lëviz tej  na ësore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Çfarë pro et za hs  kanë ngarkese ët  olp të gingivare:  
 

A) nI ley – nO le  y  

)B  rP o et az  f ki s  e  
 

)C  orP et az  to at l  e  
 

D) P or teza parcial  e  

 
 
 
 

EMSEM ET EJTEYP   

6. Çfarë ll oj p or t ze ash parc ai el  v el rësohen si p or et za f dnu o sës e  :  
 

A) P or te az t e skeletua ar   
 

)B  rP o et z ta  me lp lakë  
 

)C  orP et az t e skeletuara em  atashmente  

D) P or te az t e s ek let au ra em  ok rona telesk kipo e  
 
 
 

7. Çfarë al gr ës ei  gn a gingiva m gra inale hud et të ke ët  kra uh  i kroshesë prej t le i në orp tezat  
parci ela  me pl al kë:



A) 0.5 mm  
 

)B  1 mm  

)C  1 5.  – 2 mm   
 

D) 4 m  m  

 
 
8. Çfarë lloj defekti ëp r p or tezim pjesor kun  ka ne ov jë të për rod im shablone: 
 

)A  Në de kef t te  klasi I is pas eK nn edit  
 

)B  Në defe tk et k al si II  sipas Ke nn ed  ti  
 

)C  Në defek tet  klasi I II  sipas Kennedi  t  
 

D) Në de kef te të bmok inuara lk a is  II  + kl sa i II I sipas eK nn ed ti   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Në çfarë sipe fr aqe të ruk orës së dh më bit ve odn set kra uh  stab li izues i kroshesë: 
 

A) ëN  sipërfa neq  vestib lu are të uk ro ër s  

)B  Në sipërfaqen ok ul zale të hd ëmbit  
 

)C  Në s pi ërfaqet apr sko imale  
 

D) ëN  sipërfaqen palatinale apo linguale  

 
 
10. Sa ësh ët  ok ha am ks ami le që hud te  për të der uhd r masën anatomike me la g ni ta :  
 

A) 1 o  er  
 

)B  2 o er



)C  5 ore  
 

D) 10 o  er  

 
 

11. Çfarë v el re ka për iz er aj  e rives emit ntit në va uk am t: 
 

A) Për të om s e për iz erë me spatu  l  

)B  Për ta për iz erë hs pejt që të mos f ro c ho et  
 

)C  Për ta bërë një am së oh mog ej ne hd e për të larg rau  fllusk ta  e ja r ti   
 

D) Për të shty rup  kok rrizat e ir ves it mentit  

 
 

12. Çfarë la iaz ih  odrëp r te  sot për përg ita tjen e pro et zave të sk le te uara: 

A) Bron  z  
 

)B  iN kel krom  
 

)C  Aliazh la umin  i  

D) Kr mo  bok la t  

 
 
 
 
 
 

 ARITHSEV ET EJTEYP  

13. Çfarë v el er  ka elekt or il za për skele it n:  
 

A) Zvog ilë min e trashës si ë së sk le etit  
 

)B  Për la gr imin e ko sideve  
 

)C  Për lustr mi in e skel ite t  

D) Për tëhe ruq  kanalet e der hd ej s  

 
 

14. Çfarë s ugi r ho te  nëpërmj te  ribazi im t të orp et zës parciale:



A) Norma il iz m ko luzi no i  
 

)B  Rregull mi  i ngj ry ës ës  p al s am së  s  

)C  Kr ji imi i një baze të re et  protezës  
 

D) Rregul mil  i sipërfaqes së aj shtme të pro et zës  

 
 
15. Çfarë s kh arkimi uf nksi no al ka l hdi ësi sek dno ar i skel te it:  
 

A) 0.2 mm  
 

)B  0 4.  mm   
 

)C  0.5 mm   
 

D) 1 m  m  

 
 
16. Çfarë s kh ark mi  f nu ksi no la  ka proteza me mbështetje dentare  :  
 

A) 0.2 mm  

)B  0 4.  mm   
 

)C  0.6 mm   
 

D) 0.8 mm  

 
 
17. Çfarë s kh arkim f nu ksi no la  ka rp oteza uk r ka is  i rrotu ll i im t është para barit lingual:  

A) 0.2 mm  
 

)B  0 4.  mm   
 

)C  0.6 mm   
 

D) 0.8 mm  

 
 
18. Çfarë s kh arkim f nu ksi ano l ka rp o et za kur aksi i r or tullimit është pas b ra ti  ling au l: 
 

A) 0.2 mm 



B) .0 4 mm  
 

C) 0.6 mm  

D) 0.8 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
19. Çfarë v el re ka shufra em  ngj ry ues e paralel mo etrit për pro et zat e skeletuara:  

 
A) Për të shënuar eku ta ro in e dh më bit  

 
B) Për ët  cak ut ar thellësinë gingiv ra e  

C) Për të vizatuar sk ele tin em  dom el  
 

D) Për paralelizmin e dh më ëb ve mbështe ët s  

 
 
20. Pë sr e xhelat ni a hidhet në um fël në te pm eratu ër n 42º C:  

A) Për të mos u lidhur me a ll çinë e modelit  
 

B) Për ët  mos krijuar fllusk  a  

C) Për të mos s kh ir rë yd llin mbi dom el  
 

D) Për të mos avulluar  

 
 
 
 
1. akhS ku rk yesor i submak is li it t ë ths ë:  
 

A) Peri do ontiti i molareve  
 

B) Periko nor ariti  
 

C) K la luk a salivare  
 

D) Peri do ontit i premo al ër ve 



 
 
2. Si la oa ed ni et t kronike prekin ëm  shpes :h   
 

A) G ëj dn rën sub am dn ibu al re  

B) G ëj dn rën pa or tis  
 

C) G ëj dn rën s bu il nguale  

D) G ëj dn r ta  akseso er   

 
 
3. Kush nga p ta ologjitë e më sop h emt  dnum  ët  ke ët  k er pita ic on në prekje  :  

A) Mukocelja  

B) Ranula  
 

C) Kistat e nofulla ev   
 

D) Kis at  k lo i m de ia  

 
 
4. Hemangioma intrakoc ok re m nu d të tr tja ohet me:  
 

A) Ro-terapi  
 

B) Vitami on - et rapi  
 

C) Jod-lipo  l  
 

D) iL poido  l  

 
 
5. T N1 1M0 sipas s si et m ti  TNM pë fr s nih :  
 

A) S at din e parë  
 

B) Stadin e dy ët   

C) tS adin e rt etë  
 

D) S at d ni  e k ta ë tr



 
 
 
 
 
 
6. T N2 2M0 sipas s si et m ti  TNM pë fr s nih :  
 

A) S at din e parë  
 

B) Stadin e dy ët   
 

C) tS adin e rt etë  
 

D) S at d ni  e k ta ë tr   

 
 
7. Sa okr mat e nofullave metas at zojnë më s uh më:  

A) Me rr ugë mil fat ki e  
 

B) Me rr ugë hematog ej ne  
 

C) Pe okr nt ni uitat me   
 

D) Nëpërmjet lën ug t ec rebrospinal  

 
 
8. Në luksaci no in nu il ta eral të ATM on fulla s op ts ho et:  

A) Në anën e shë odn sh  ë  
 

B) Në anën e semurë  
 

C) Në drej mit  media  l  
 

D) Në drejt mi  late ar l  

 
 
9. Ombredami ej p k al s fi ikim të rf akturave në:  

A) M dna ibul  
 

B) Os f nor elat   
 

C) Ma sk ëli  



D) Os tem op ra  l  

 
 
10. Vulnus oC m ub stum ësh ët  p al gë nga :  

A) Tr ua am t  
 

B) Armët e z aj rrit  

C) Djegi  a  
 

D) Kafsh mi i nga gjarpëri  

 
 
 
 
 
 
 
 
11. Vulnus S lc op te ar mu  është plagë nga:  

A) Armët e jz a rr it  
 

B) Kafsh mi i nga qeni  
 

C) Djegi  a  
 

D) Jatr go jene  

 
 
12. Tes otu - aret pia për od ret në mj ike min e:  

A) Proceseve infeks oi ez   
 

B) Dhi bm ej ve neur la gj ki e  
 

C) Tr ua mav  e  
 

D) Trajt mi in e kalkulave salivare  

 
 
13. Kal uk al t s la ivare kud en në Ro” rg afi uk r janë:  
 

A) oR ntge on transparent 



B) oR ntgenoopak  
 

C) Radiolog ij k  

D) I am zher ki   
 
 
 
14. Cistade on l mi fo am  rp ek më s uh më:  

A) G ëj dn rën e pështymës subma dn ibula er   
 

B) G ëj dn rën e pështymës sub il ngual  e  

C) G ëj dn r ta  aksesore ët  pështymës  
 

D) G ëj dn rën paroti  s  

 
 
15. Sarkoidoza është n ëj  s më dnu je:  
 

A) Sistemike  
 

B) Traumatike  

C) Tumorale  
 

D) E zhv li limi  t  

 
 
 
 
 
 
 
 
16. Ad ama nt ni oma preferon më s uh më:  
 

A) Os zy mog ta ikum  
 

B) Ma sk ëli n  

C) Ma dn ibulën  
 

D) sO  nazale



17. Ke ur bizmi është n ëj  s më dnu je:  
 

A) Malinje  

B) G ej netike  
 

C) Traumatike  
 

D) E fitua  r  

 
 
18. Kur eti par ia për rod et në mjekimin e:  

A) Tumoreve ben ni j  
 

B) H me an oig mave  
 

C) Proceseve infeks oi ez   
 

D) Tumoreve m la inj  

 
 
19. Elektromyograf ai  për od r te  për egza im nimin :e   

A) jG uhë  s  
 

B) Qafës  
 

C) TA M  
 

D) Veshi  t  

 
 
20. Kush nga rf akturat e ëm op shtme të am dn i ub lës m dnu  ët  j pa ë asfiksi  :  

A) rF aktura b li a et rale a gn ulare  
 

B) rF aktura bi tal er la e m tne ale  

C) rF aktura bilateral e ramus ascendant  
 

D) rF aktura ib laterale e p or ec sit artikular



 
 
 
 
21. M ej k mi i ortopedik i rf akturave të on f lu al ve është i preferuar në: 
 

A) Fëmij  ë  
 

B) ëT  irr tu  r  
 

C) Të ës murë sp iqikë  
 

D) Në rf aktu ar  multiple  

 
 
22. Neur la gj ai  e nervit glosofaring ue s tra tj ohet me  :  

A) Te rk eto  l  
 

B) M ej k mi  kiru gr jikal  
 

C) M ej k mi  ap lia it  v  

D) Me laser  

 
 
23. Fistu tal  e li udn ra në buzën e op shtme janë:  

A) Defekt  e  
 

B) Infeksio  en  
 

C) Traumatike  
 

D) Te f ti ua  ar  

 
 
24. Kush nga trekë dn ëshat e më sop h ët m të qafës nuk bën p ej së në trekëndëshin anterior ët   

qafës  :  
 

A) Dig sa tri  k  
 

B) aK rot  di  
 

C) S pu rak al viku al r 



D) Muskula  r  

 
 
25. Kush nga for icam onet anatomike un k bën jp esë në tr ke ë dn ësh ni  s bu am ndibula :r   

A) Arteria f ca ial  e  
 

B) Vena af cial  e  

C) G al dn u al  s bu ma dn ibulare  
 

D) Vena ju ug al re eksterna  

 
 
 
 
 
 
26. oR  - graf eti  ko ul zale kun  përd ro en për ekza im nim ni  e:  
 

A) P la atum ti   
 

B) Dysh eme së së go ëj s  

C) Tr ipu t të mandi ub ël s  
 

D) Sinuseve m ka is lar  

 
 
27. Ekograf ai  ej p të dhëna të im ra për  :  
 

A) Kockë  n  
 

B) iS un is n am ksilar  

C) Os nazal  e  
 

D) I dn et e b tu a  

 
 
28. Pro ec rud at en od skopike nuk përd ro en në:  
 

A) TA M  
 

B) iS un is n am ksilar



C) Tr ua m ta ologji  
 

D) Tumoret am linj të gj hu ës  

 
 
29. Në ët  s më u er t me shok h me orag ij k d hu et patjetër tu jepet gjak uk r hematokriti ë hs të:  
 

A) 4  0  

B) 35  
 

C) 30  
 

D) ëN n 2  5  
 
 
 
30. M jta a e vi at lit te it të dh më b ti  n ku  ka vlerë në:  
 

A) Tr ua am to ol gji  
 

B) Ki ur gr jinë ortogn ta ike  
 

C) K irro g imij n e defek et ve ët  qiellzë  s  
 

D) Tumoret am linj të on ful al v  e  

 
 
 
 
 
 
 
 
31. Kush nga fazat e mëposh emt  kun  merr p ej së në shërimin e p al gës:  
 

A) Faza r mi do le u se e  
 

B) Faza ni f mal a ot er   
 

C) Faza rezor ub ese  
 

D) Faza rp olifera it ve  

 
 
32. Kush nga lënd të  e më op shtme kun  bën p ej së në aneste it kët inhala ot rë:



A) Tiopentali  
 

B) Halotan  i  

C) sI oflurani  
 

D) Sevoflura in   

 
 
33. Kush nga fazat në anestezinë e pë gr jithshme nuk ekzist no :  
 

A) Induksion  i  
 

B) Suk is oni  
 

C) Mbajtja  
 

D) Zgjimi  

 
 
34. Kush nga si dn r mo te  së htë mok p il k ica on i a en ts ezisë g ej nerale:  
 

A) eM lkersonit  

B) Mendelson ti   
 

C) Pag te   
 

D) Rosen at l  

 
 
35. Kush nga ëq ll temi  e anest ze isë l ko ale nuk që dn ro :n   
 

A) D ai g on sti  k  

B) Patogno om nik  
 

C) Terapeutik  
 

D) Analg ej zik 



 
 
36. Kush nga anest ite kët kun  bën jp esë në g ur pin ma i :d   
 

A) L kodi aina  

B) Bu ip vak ia na  
 

C) Tetrak ia n  a  

D) Mepivakaina  
 
 
 
37. Kush nga ok mplika ic no et e ane ts ezisë tuberale nuk që dn r no :  

A) D më t mi i i blub us ko uli  
 

B) Z ano t si kiemike  
 

C) Pare az  e ne ivr t fac ai  l  
 

D) In ef ksio  in  

 
 
38. Kush nga fe on m ne et kun  em rr p ej së në ale gr ji:  
 

A) Kut na e  
 

B) Respirat ro e  
 

C) Nervore  
 

D) Ci kr ulatore  

 
 
39. Kush është kriteri që përcakt no  heqjen e rrënjës ës  dh më b vë e me brozhdi ek r  :  
 

A) Ni ev il  i ht y re je  s  
 

B) Re jg ioni  

C) L ku simi i rr ën ëj  s  
 

D) Dhëmbi 



40. Kush nga ok mplikaci no et e denticio-di ff i ic sil  nuk ekzisto :n   
 

A) Angina dentar  e  

B) tS omati it s odo nt jo za ik  
 

C) U cl er ca ion kronik  
 

D) fA ta recidivan et   

 
 
 
 
 
 
 
 
41. Kur hd ë bm të  e përmbajtur kun  m nu d të tr tja ho en me:  

A) Ekstraksi no   
 

B) O dotr onci  
 

C) Autotra psn lant  
 

D) He et ro-transplant  

 
 
42. Kanin të  e përm ab jtur am ksilarë janë më shumë të vendosur:  

A) Nga ana vestibula er   
 

B) gN a ana pala it n la e  
 

C) Në op iz ci no  vestibulo-pa tal ni la   
 

D) Në op zic oi n v re tikal  

 
 
43. Kendi i Bevel ti  ka të bëjë me: 

A) Ki rur g ij në ortognatik  e  
 

B) Ki ur gr jinë estet ki  e  

C) Rez ke sionin ap ki la  



D) Dhëmbët e përmb ja tur  

 
 
44. Çfarë ësh ët  pa v el rë në re op zic noi imin kirurgjikal të dh më bëve:  

A) R ër nja e paf ro muar  
 

B) Hapë is ra e en ov jshme  

C) Të k te ë i dn e të ub ta dhe të mjaftueshme  
 

D) Regjio in   

 
 
45. Rënia e rrënjës në si un s nuk vjen për arsye ët  :  

A) M ej kut  
 

B) Pa ic en it t  
 

C) Anatomisë  
 

D) P ta ologjisë  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. Kush nga form ta  e h me orag ij së pas inte vr en it t nuk ekzist no :  
 

A) Primare  
 

B) Ref el ktore  
 

C) Intermedia er   
 

D) Sek no dare  

 
 
47. Kush nga si pm t mo at nuk është në klasen e IV ët  he rom agji ës :



A) Let ra gj  i  
 

B) Kom  a  

C) Epistotonus  
 

D) Hy top ension  

 
 
48. Kush nga ok pm l ki aci no et un k dn o hd  në ki ur gr ij ën  paradontale  :  
 

A) In ef ksio  in  
 

B) R ce idiv  a  
 

C) Problemi e ts etik  
 

D) Emfizema s ukbu t na e  

 
 
49. Kush nga pro ec ud r ta  nuk bën pjesë në rik urgjinë rp eprot te ik :e   
 

A) ,G R,B  (rig ej nerim ko rokc  i dre tj uar)  

B) Si un s il ft  
 

C) F eca  lift  
 

D) Distraks oi n os et og ej neza  

 
 
50. A ësh ët  dn ërhyr ej  në i dn te  e buta:  
 

A) K rro igj imi  labium d pu el x  

B) K rro igj imi  i makroglosisë  
 

C) Komisu or -plastika  

D) Re op zici ino im  i ne vr it facia  l



51. Kush nga urr g të  e pë hr ap ej s së ni feksio in t në regji no in O.M.F kun  ekzist no :  
 

A) Rruga transose  a  

B) Rruga transmukoz  a  
 

C) Rruga limfa it k  e  
 

D) Rruga centra  l  

 
 
52. Kush nga rreg ij no et un k prek te  nga infeksionet pë rr eth ma dn i ub lës:  

A) Pa ar faring ae l  
 

B) Intrakran ai l  
 

C) R te rof ra ni g ae l  
 

D) Mediastini  

 
 
53. rG avi itet  i infeks oi n ti  sip sa  Flynn j pe te  në: 

A) Tre shkallë  
 

B) Katër shk la lë  
 

C) Dy s kh a ll ë  

D) Pe ës  shkal  ël  

 
 
54. Kush nga komplikaci no et l ko al-regjionale të pro ec es ve infeksioze n ku  ke zi ts no :  

A) Trom ob zë e venës jugu al re  
 

B) iF stula intra dhe ekstraora el   

C) Septicemia  
 

D) Asfik is   

 
 
55. Kush nga mjekim te  në absesin periap ki al nuk ekz si to :n



A) Tr pe anim i hd më b ti   
 

B) Antibiot oki - et rapi  

C) Ekstraksi no   
 

D) In ic si no +drenim ekstr roa al  

 
 
 
 
 
 
 
 
56. Paru sil i është:  
 

A) Ab ec s ep r ai pikal  

B) Ab ec s us bm oku  z  
 

C) Abces subperio ts al  
 

D) Ab ec s palatinal  

 
 
57. Ab ec si kub al kun  ve dn o tes  :  
 

A) Mbi mus luk in bucin ta or  

B) Nën mus uk il n bucinator  
 

C) Nën le uk  ër  
 

D) Mbi ok ck  ë  

 
 
58. Kush n ku  është s kh ak at r i ba ces ti  palat ni a :l   
 

A) Laterali i sipër  m  

B) Premolar të  dhe mo al rët e sipë mr   
 

C) Centrali i sipërm  

D) Osteomy le iti i proce is t la veolar



 
 
59. Kush nga s kh aktarët e infeksioneve perior ib tale është ëm  i r ar l ël :  
 

A) iS nu iz t  i  

B) Dhëmbët  
 

C) Osteomyeliti i orb ti ës  

D) Tr ua am t e kët ji  regjioni  

 
 
60. Kush nga s kh aktarët e trom ob zës së si un s ti  kave nr oz nuk ekz si ton:  
 

A) Pl ke susi ve on z p et rigoid  
 

B) Vena angu al re  
 

C) Vena oftalmike  
 

D) Vena meni gn ea med  ai  

 
 
 
 
 
 
 
 
61. Në jn ë si ut ëta  septike g ej ndja më e rë dn ë ë hs të:  
 

A) Seps si i  
 

B) Septicemia  
 

C) iS dn ro am  e disfunksi no it o gr a on r ët  s uh mfishtë  
 

D) S oh ku septik  

 
 
62. Nuk ma rr in p ej së në infeksi no in e llozhës s bu il nguale:  
 

A) K la luk at sal vi are  
 

B) Infeksi no te  e premolarëve hd e mo al rëve



C) To sn ili  it  
 

D) Tr pu ta  e uh  ja  

 
 
63. Nuk ësh ët  s kh aktar i abce is t të g huj ës:  
 

A) Tr ua am t  

B) Tr pu ta  e uh a  j  
 

C) Tumore  t  
 

D) A kn iloglosia  

 
 
64. Nuk ma rr in jp esë në shkaktimin e ba cesit të llozhës s bu ma es terike:  
 

A) Tr ua am t  
 

B) Infeksi no te  e mol ra it të tret  ë  
 

C) Osteomyeliti i kë dn it ët  on ful ël  s  

D) Tonsi il t  i  

 
 
65. Kush nga thën ei t e ëm op shtme për fasc ti in ne rk otizant të qafës është e vërt te ë: 
 

A) Infeksion i shpej ët  subku at n  
 

B) Infeksi no  musku al  r  
 

C) Osteomy le it i vertebrave cervikale  

D) Trom ob em ob li e ve van e uj ug lare  

 
 
 
 
 
 
 
 
66. Diagnoza diferenciale e osteomyel ti it kr no ik n ku  bëhet me :



A) Tumoret ma il nje të on fullave  
 

B) Osteoradionekrozën  

C) Mor ub s Page  t  
 

D) Osteomën e on uf llave  

 
 
67. Kush nga rrug të  për s kh aktimin e s uni z ti it maks ali r un k është e vërte ët :  
 

A) Rruga hem ta ogjen  e  

B) Rruga ale gr jik  e  
 

C) Rruga do ontog ej ne  
 

D) Rruga limfogjene  

 
 
68. Kush nga urr g të  për rënien e tr pu ave ët  uh aj në sinus nuk është e vërt ëte : 
 

A) rR uga oral  e  

B) Rruga nazal  e  
 

C) Rruga hypofaring ae le  
 

D) Rruga traumatike  

 
 
69. F.E.S.S  . është një met do ë d ai g son ti uk se e hd e tr ja tuese pë :r   
 

A) K la luk at sal vi are  
 

B) iS un is n am ksilar  
 

C) TA M  

D) Tr ua am t  

 
 
70. Kush nga metodat për trajti im n e kistave nuk për od ret:  
 

A) Ci ts otomi 



B) C si tektomi  
 

C) Dekonprimim  

D) De ok agu il m  

 
 
 
 
 
 
 
 
71. Kush nga s kh aktar të  nuk a uk zoh te  për rec di ivën e ker ta iko ts ave:  

A) Q ile az t epiteliale  
 

B) Epite  il  

C) Kock  a  
 

D) Pareti i kistës  

 
 
72. Kush është shkak at r i ki ts ës n za o- al bi la :e   
 

A) Hund  a  
 

B) Kana il  nazo-lakr ami l  

C) Centra ël t e sipë mr   
 

D) Sinusi am k is lar  

 
 
73. Defek et t os et opo rotike et  on ful al ve kanë nevo ëj  pë :r   
 

A) Rezeksion parc  lai  
 

B) Kyretazh të kockë  s  

C) Asn ëj  lloj tra tj i im   
 

D) An it bioti ok -terapi 



74. Kush nga kist ta  kun  zhvill ho et në qafë:  
 

A) Kis tat  bra kn ai l  

B) Kistat tire go lo ss   
 

C) Kist ta  de mr o  di  
 

D) Kis at t us bepidermal  

 
 
75. Kush ës th ë s kh ak at r i oste ido strofisë fi orb ze  :  
 

A) Çrregullimi i g ej dn rës ti or ide  
 

B) Çrregullimi i gje dn rës paratir dio e  
 

C) Çrregulli im  i hipofizë  s  
 

D) G ej dn ra mbivesh ok re  

 
 
 
 
 
 
 
 
76. Ke rr bu iz im  së ht  :ë  

A) ëS m jdnu e ni f al mat ro e  
 

B) ëS m jdnu e gjenet ki e  
 

C) ëS m jdnu e reumatiz am le  
 

D) ëS m jdnu e e kodn rine  

 
 
77. H ame gn io am  intrakoc ok re un k trajtohet em :  

A) Ro-terapi  
 

B) Rez ke sion në b ll ok  

C) Embolizim



D) Al ok lizim  

 
 
78. Kush nga format e granulo ëm s euzi on f li e nuk ekzist no : 

A) E lokalizua  r  
 

B) Profunde  

C) Difuze  
 

D) E g ej nera il zuar  

 
 
79. Kush nga si dn r mo at e patologjive vaskulare un k ke siz t no :  

A) Sturge-Weber  
 

B) Kasab ca h-Me rr it  
 

C) Hi pp el-Li adn u  
 

D) Pierre- iboR n  

 
 
80. Kush nga gjendjet prekanceroze n ku  ek siz ot :n   
 

A) Linea- la b  a  
 

B) Leu ok plaki  a  
 

C) Er ti rop al zi  a  
 

D) Li hc en R bbu er Pl na us  

 
 
 
 
 
 
 
 
81. Kush nga for am t klinike të kancerit oral un k ekzist no : 
 

A) Forma ulce ar it v  e



B) Forma mil foide  
 

C) Forma proliferative  

D) Forma on du al r  
 
 
 
82. Limf udono li Sentinel përcakt ho et me:  

A) Im onu h si tiokimi  
 

B) Pu kn si no  bi po si  
 

C) C ti ol go ji eksfoliativ  e  
 

D) Brush oib psi  

 
 
83. Kush nga et knikat un k për od r te  për korrigjimin e defek et ve të f ti uara të ub zës së poshtme:  
 

A) Karapand iz  c  
 

B) Fujimori  

C) Gillie  s  
 

D) Mil al r  d  

 
 
84. Kush nga p ta ologj eti  nuk zhv li lohet në qaf :ë   
 

A) Tumoret neur ela  të rk e ths ë  s  
 

B) Lari ogn lec at  

C) Tr ua m ta   
 

D) D si f knu si no i i Eu ts a uk t  

 
 
85. Kush nga ok pm l ki aci no et e disek is no ti  të aq fës nuk që dn ron:  
 

A) Rënia e phs ta ul ël  s  
 

B) eV br im



C) Nekrozë e ka or tisit  
 

D) S uh rdh  imi  

 
 
 
 
 
 
86. Kl sa ifik imi  sipas Clark ësh ët  pë :r   
 

A) Ca ku sit   

B) Mel mona a ma il n ej   
 

C) Sa kr omën e nofullave  

D) Karc oni mën e on fullave  

 
 
87. Skip me at staza ës th ë:  
 

A) Në niv le in e p ra  ë  
 

B) Në nive il n e dy ët  ose ët  tre  ët  
 

C) Në m khsu ëri  

D) ëN  mëlçi  

 
 
88. Kush nga transp al nt te  kut na e kun  ke zi ts on:  
 

A) Ollier-Thiersch  

B) Blair-Brow  n  
 

C) W lo fe-Krause  
 

D) B ce he  t  

 
 
89. Kush nga mel ob t kun  ekzis ot n  :  
 

A) L me ob  bil bo are



B) Lem ob  romboide  
 

C) Z-plati  k  

D) Le bm o ly l  
 
 
 
90. Kush nga mel ob t kun  ekzis ot n  :  

A) Avancue es   
 

B) Rrotullu se  e  
 

C) Përputhe es   
 

D) Transpozuese  

 
 
 
 
 
 
 
 
91. Kush nga ok mplik ica no et e aut po l sa tikës kun  ekzi ts no :  
 

A) In ef ksio  in  
 

B) Mos jdn se hmëria  

C) Fla ik  a  
 

D) Përthithja  

 
 
92. Ekspa dn eret odni re un k ëp rmbajnë:  
 

A) Kalcium  
 

B) oK lag ej n  

C) lE sa tinë  
 

D) Hyaluronat



93. Kush është shka tk ari i vërt te ëi shy at ve:  
 

A) Pa ar miksovi ur si  

B) Vi ur si Ep ts ein Ba  r  
 

C) Vi ur is  Hiv-Aid  s  
 

D) Vi ur si Hepatit  B  

 
 
94. Për omut rin Warthin a uk z ho et më s uh ëm :  
 

A) lA koli  
 

B) uD han  i  
 

C) Mal un tricioni  
 

D) R er z ita mi diellor  

 
 
95. Cil rdn oma kun  zhvill ho et në:  

A) G ej dn ren paroti  s  
 

B) iS un is n am ix llar  
 

C) H nu d  e  
 

D) eV s  h  

 
 
 
 
 
 
 
 
96. Sind or mi Sjogren është p rë s kh ruar nga n ëj : 

A) St mo atolog  
 

B) OR  L  
 

C) O luk ist 



D) eN urol  go  

 
 
97. Në disfunksionin id sk la  te ATM, disku zhvendos te  ëm  s uh më:  
 

A) Mbrapa kond li ti   
 

B) Para dnok i il t  

C) gN a br dne a ok nd ili t  
 

D) Nga aj s th ë nok dilit  

 
 
98. Trizmusi ec tn r la  a uk t n ku  shkakt ho et nga : 

A) T te ano iz   
 

B) Hiperter im nja lam inje  
 

C) Infark it  i tru ir t  
 

D) Infarkti i myokard ti   

 
 
99. Kush nga em dika em n tet  n ku  për od ret në trajti im n e ne ru al jg isë rt gi ime nale  :  
 

A) Fentanyl  
 

B) Clonazepam  
 

C) Topiramat  
 

D) Ami rt iptilin  

 
 
100. Dh mi bja e k ko es ulC s et r është:  
 

A) Sindrom hep ita  k  
 

B) iS dn rom va uks al r  
 

C) iS dn rom okcok r  
 

D) Sindrom uk at n



 
 
 
 
 
 
101. R he ab li i it mi i en vr ti  f aica le kun  realizoh te  m :e   
 

A) Face lift  
 

B) Tr na s op zici no  të musku il t t me poral  
 

C) Tarsorafi  

D) Kapsuloraf  i  

 
 
102. Kush nga vijat e rf ak rut ave sipas Le Fort kun  ekzi ts no :  

A) rF akturë inferi ro e  
 

B) rF aktu ër  paramed ai en   
 

C) rF akturë pir ima dale  
 

D) rF a uk rë s pu erio er   

 
 
103. Kush nga akseset n ku  ekz si t no  për trajt mi in e traumave ët  regjionit O M. .F:  

A) Bikoronal  
 

B) Preaurikular  
 

C) Degllavin  g  

D) aM ndibulo-li ugn al  

 
 
104. Në ra ts e urgjen ec  ruk  uh mbja e h me oragj si ë ësh ët  e klasës ës  k ëta tr  hd e urg pi i gjakut  

nuk dihet jepet  :  
 

A) Gjak purg   A  

B) Gj ka  urg p A  B  
 

C) G aj k rg pu  0 hR  negati ev



D) G aj k urg p 0 Rh poziti  v  

 
 
105. Kush nga s ph r jhe te  nuk ës th ë e vërte ët  për ruajtjen e mbijetesës së pe ir nodo tit në një  

hd më b që ka rënë nga go aj  hd e m dnu  të r ie mp al n ehot t:  
 

A) uR a tj ja e tij në soluci no  fiz loi o jg ik 6-7 or  ë  
 

B) uR tja aj  e tij në të th ëta  1,5-2 orë  
 

C) uR tja ja e tij në uq ëm sht per 21  orë  
 

D) uR a tj ja e tij në kloreksidine per 42  or  ë  

 
 
106. Kush nga % e rf akturave ët  ma dn i ub lës ne no uf l al  me hd ëmbë është më e madh :e   
 

A) Procesit arti uk al  r  
 

B) Procesit la veolar  
 

C) Procesit ok r no ar  
 

D) Tr ipu t të on fu ll ës  

 
 
107. Kush nga me dot at për tr tja im ni  e frakt ru ave ët  sin su ti  rf on lat  nuk ke ziston:  
 

A) Osteo is n et za me tel  
 

B) Ka otn plasti ak   
 

C) Osteosinteza em  im nipllaka  
 

D) N ëj  ba ll no  qe fryh te  nga h dnu a nëpërmj te  kanalit n za o-lakrimal  

 
 
108. Kush nga ma on rv at n ku  bën p ej së në trajtimin e fr utka r va e ë kockave naz la e:  
 

A) M ona rv a e hi rkop ita t  
 

B) Reponimi am nua  l  
 

C) Tamponada na terio er



D) Spekulumi i hu dn ës  
 
 
 
109. Kush nga s ph rehjet nuk ësh ët  e vër et të në trajtimin kiru jgr ik la  të rf akturave të palatumit:  

A) Ve odn s aj  e minip ll akës në an në  ve ts ubi al er   
 

B) Ve odn s aj  e minipllakës në anën palatinale  

C) Ve odn s aj  e minipllakës në të dyja anët  
 

D) Ve odn s aj  e minipllakës në anën na az le  

 
 
110. Kush nga m ej kim te  nuk është i vërte ët  në tr tja imin e f ar kturave të harkut z gy omatik:  

A) Re op nim transoral  
 

B) Sh ni ë unimax li al re me rg epa  
 

C) Osteosintezë me tel  
 

D) Osteo is n et zë me minipllakë  

 
 
 
 
 
 
111. Kush nga flora im ork bike kun  ka rë dn ësi pri am re ën  trajti im n e plagëve ët  regjio in t  

O.M.F:  
 

A) T te ano iz   
 

B) Terbim  i  
 

C) Ka dn ida la bikans  
 

D) Antraksi  

 
 
112. Kush nga pers no at nuk ësh ët  i predis op zuar për cikatrice:  

A) Grat së htat az në  
 

B) Pers no a me le uk rë të y dn yrs mh e 



C) Pers no a me predis op tiz ë g ej net ki e  
 

D) rR a ac  e bar hd  ë  

 
 
113. Kush nga phs reh tej  nuk është e vërt te ë në trau tam  pediatrike:  
 

A) D më t mi et e shpeshta të trurit  

B) K no so il d mi  p ta ologjik i s ph es th ë  
 

C) rF akturat nën 5 jv eç at nehok  rr la  ël  
 

D) nÇ gjyrosje hd e hypoplazi e dh më bëve permanentë  

 
 
114. Kush nga s ph r jhe et nuk ësh ët  e vërtetë në traumat në moshat e treta:  

A) Kër ok jnë fiks mi  bimaxillar për një hok ë më të gjat  ë  
 

B) Kanë dislok mi  të am hd  ët  fragment ve e  
 

C) Shë hor en em  v no esë  
 

D) Pë odr ret rk ye sis ht mjekimi kiru gr jik  la  

 
 
115. Lab ui m ud plex ta hok et më shumë:  
 

A) Në ub zën e op sh mt  e  
 

B) Në ub zën e s pi ërme ana e rb e dn s mh e  
 

C) Në këndin e buzë  s  
 

D) Në p ej s në  e jasht em  ët  ub zës së s pi ërme  

 
 
116. Kush nga skizat e n ku  qënd :nor   

A) Skiza faci la e em diane  
 

B) Ma rk ostomia  
 

C) Skiza e Sinomartit 



D) Meli so kizis  
 
 
 
117. Kush nga lk asifikimet për skizat labio-palatine kun  ekzis not :  

A) K al sifiki im  is pas Davi  s  
 

B) K al sifi ik im  sipas Veau  

C) K al sifi ik im  sipas eT nys no   
 

D) K al sifiki im  s pi as F go h  

 
 
118. Faringop al ts ika për rrok ig ij min e in nok tinencës velo-faring lae e për rod et në moshën:  

A) 2-3 v ej  ç  
 

B) 5-7 v ej  ç  
 

C) 9- 01  v ej  ç  
 

D) 12- 31  v ej  ç  

 
 
119. Kush nga s ph r jhe et nuk ësh ët  e vër et të: 
 

A) Teknika eT nys no  për od ret në ok rr igji im n e defek et ve nu li aterale të ub zës  
 

B) eT knika Millard për rod te  në ok rrigj imi n e defekteve unilaterale të ub sëz   
 

C) eT kni ak  Veau dhe Bl ca k për rod et në rok rigjimin e defek et ve b li ta erale të ub ëz s  
 

D) Tek kin a Killner përdo er t në defektet e jp e ss h em  bila et ear l të buzës  
 
 
 
120. Kush nga s ph r jhe te  është e vë tr etë për për rod imin e rg af et ve ok c ok re a vl e lo ar pa  s  

defekteve të lindura të ub zës hd e qiellzës:  
 

A) Pë odr rimi i rg af et ve në moshën 5-7 v ej ç  
 

B) Pë odr rimi i tyre 3-5 vjeç  
 

C) Pë odr rimi i tyre 9- 11  v ej ç



D) Pë odr rimi i t ry e 71 - 02  v ej ç  
 
 
 
121. Kush nga sh rp ehjet nuk ës th ë e vërtetë në l di hje me fistu al t ap l ta ine:  

A) K të o takohen në p ej sët al ter la e ët  qiellzës  
 

B) Janë bi al teral  e  

C) Ja ën  u in al terale  
 

D) Takohen në v ji ën med ai ne të qi lle zës  

 
 
122. Grafti ok ckor për ripari im n e def tke eve alveolare ap s ok rr i jg mi it të defekt ve e të lindura  

ët  ub zes hd e ët  q ei llzës nuk ka si qëllim:  
 

A) Përmirës mi in e formës së pro ec sit alveolar  
 

B) Mbështet ej  të naresit hd e të hu dn ës  

C) K ir jimin e bazës për vënie implantesh  
 

D) Mby ll jen e fistulës oro-sinuzal  e  

 
 
123. Kush nga hs kaq te  n ku  rem r p ej së në ona ma il ët  e nof lu al ve:  
 

A) Hy rd o ec falia  
 

B) Tort ki ol  i  
 

C) Heqja e s ry it  
 

D) He jq a e vesh ti   

 
 
124. Kush nga s ph rehjet nuk ëq dn nor  në një të se rum ë që ope or het me ki rur g ij  otro gnatike  

g taj ë po eracio in t  :  
 

A) Poz ci i no i me kok ën më lart se trupi  
 

B) Kateter ru inar uk r opera ic no i zg taj  mbi katër o  ër  

C) Problemet ps qi i ek  të të s më urit



D) Ak ec si vas uk l ra   
 
 
 
125. Kush nga llojet e vo erje tit  un k ekzisto :n   

A) I ed  la  
 

B) Minima  l  

C) I r ir tu  r  
 

D) I k nu dërt  

 
 
126. Kush nga llojet e ove br ite un k ekzis not :  

A) I ed  la  
 

B) I thel ël   
 

C) I hap  ru  
 

D) A ron lam   

 
 
 
 
127. Kush nga autorët nuk ka lid jh e me kirugj ni ë ortognatike:  
 

A) Wasmu dn   
 

B) Obwegeser  

C) Epke  r  
 

D) Le mh a  n  

 
 
128. Kush nga komplika ic o en t e o ts eotomive mk is llare kun  ek iz ston:  

A) D më t mi  i kud tusit lakrimal  
 

B) I sn uficencë velofari gn lae e  
 

C) Devitaliz mi  i dhembë ev



D) Rezorbim i proces ti  a tr ikular të ATM  
 
 
 
129. Ki grur jia ortogn ita ke bima sk ilare nuk për rod te  në:  

A) Ge poin al s it ke  
 

B) Hypoplazi maksilare  

C) Hiperp al zi nok di il ene  
 

D) Progeni  

 
 
130. Kush nga hs p er h tej  flet per m gorka lo is :  

A) Nofu all  me rëp masa të vogla  
 

B) T no si el  hi ep r ort fike  
 

C) aP latum i sheshtë  
 

D) D ai stemë në ma dn ibul ehd  në maksilë  

 
 
131. Kush n ku  fu et t në ki ur rgjinë f ca iale estetike: 
 

A) Rin lpo astika  
 

B) K ie ol lp sa tika  
 

C) D tku o p al stika e duktus s et noni  
 

D) Osteotomi ët  e on ful al ve  

 
 
 
 
 
 
 
 
132. Ngë hdr se h aj  e fytyrës eshte është e:  
 

A) Antraksit



B) Nomes  
 

C) Tet na ozit  
 

D) Gra olun em s Wegenerit  

 
 
133. Kush nga shenjat n ku  ësh ët  karakteristike e si dn romit Apert:  

A) Alop ce i  a  
 

B) Sy dn ak it l ai   

C) Kar poid ati nok genita el   
 

D) Ren op il ki ts ki   

 
 
134. Kush nga hs enj ta  nuk ësh ët  ak rakteris it ke e si dn r mo ti  leM ker ss no -Rosenthal:  

A) Edemë recidivante e fytyrë  s  
 

B) A kn i ol glos  i  

C) Paralizë faciale ep ri do ik  e  
 

D) Lingua plikata  

 
 
135. Kush nga shenjat nuk së h ët  ak rakteristike e si dn or mit Pie rr e Rob ni :  
 

A) Kis at  mul it ple në on f lu al   
 

B) Glosoptozë  
 

C) Mikrognati  
 

D) Defekt pal ta umi  

 
 
 
 
136. Kush nga ekz ima nimet kun  ka vlerë për të për ac ktuar diag on zën e anoma il ve të  

on fullave:



A) Analiza ec f la ometrike  
 

)B  0R - rg afi et  n rd yshme  

)C  IR  M  
 

D) Skane  ir  

 
 
 
 
137. Kush është më e sak ët  për për ac k it min e diagno ës s së tumoreve b ne inje të nofu all ve:  
 

A) Pa on r ma exi  
 

)B  Skaner  i  
 

)C  IR  M  
 

D) Biops ai   

 
 

.831  ecnak em raurepo ët evërumës ët e erotarepo tsop ajkejdN :millëq is ak kun r   

A) ëV nien e diagnosës se recidivës  
 

)B  Trajtimin e recidivës  

)C  Trajtimin e ok mplikacioneve në s at d te  e hershme  
 

D) sE tetikën e pacientit  

 
 

.931  k ën titileymoetso ës % e neinër rëp ërelv ak kun tejherphs agn hsuK o s e nëh otme:  

A) Aktiv ti te i fizi  k  
 

)B  Rri ajt  e nive il t të su hqyerjes  
 

)C  Kujdesi për go ëj n dhe hd ë bm ët  
 

D) Rri jt a e nivel ti  të eduka ët s shë dn etës ro e  

 
 

.041  etso ës sëzongaid e nimitkacrëp ën ërelv ak kun teminimazke agn hsuK mo :titilei



A) Jod radioaktiv ks aner  i  
 

)B  I am zhi radi uno klear  

)C  Tec nh etium skaneri  
 
D) aG llium skane ir   

 
 
 
 

CRAP AZETORP I  ELA  

 
 

.17  Në çfarë mby ll je të on uf l al ve m dnu  të k me i dëmtime m ro fo-f knu si no la e :  

)M  ëN  mbyllje fiziolog ij ek   
 

N) Në mbyllje patologjike  

O) Në mbyllje epist go nat ki e  
 

)P  Në mbyll ej  iB progn ita ke  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.27  Kush ia jep reziljencën ëhd mbit natyror :  

A) Rrënja e dhë bm i  t  
 

B) Periodonti  
 

C) C eme nti i r nër jë  s  
 

D) Gingiva am gr inale  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.37  Kush ia jep re iz ljencën artikulaci ino t T.M  :  
 

A) akoK  artikulare  
 

B) Fosa ar it uk lare  
 

C) Di ks u dhe l gi ma ent te   
 

D) Mus uk tj  aM seter hd e meT op r la



Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.47  Kush e vënë në lëvizje m oku z në  ak it ve të lëvizsh em  :  

A) s bu um koza  
 

B) mukoza e palëvi sz hm  e  
 

C) mus uk jt që ndodhen në br dne ësi ët  z no ës  
 

D) mukoza pasive e l vë szi h em   
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.57  Çfarë ah pësire të mu ok zës pasive të lëvi sz hme kap pllaka e protezës parciale : 
 

A) 0 0.  – 0.2 m  m  
 

B) 0.4 – 1 mm  
 

C) 1 – .1 5 mm  
 

D) 3 – 4 mm   
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
 
 

.67  Në çfarë z no e ët  nofullave aj në të ve odn sura gj dne rat parotis:  

A) Në kockën et opm rale  
 

B) Në jp esën e rb e dn shme të mandibulë  s  
 

C) Në rk ahët e man ubid l së   

D) Në zonën mentale të mandi lub ës  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.77  Nga cili muskul ubm l ho te  g ej dn ra par to is : 
 

A) Mus uk li Te opm ra  l  
 

B) Muskuli Maseter  

C) Musku il  P et rigoid i bre dn shëm  
 

D) Mus uk li Ma es ter 



Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.87  Në çfarë z no e të cav mu  o sir  janë të ve odn sur g ej ndrat s bu lingu la e:  

A) Në zonën e kë dn it të mandi lub ë  s  
 

B) Mbi kë nidn  e mandi ub lës  
 

C) Afër fre un lum li gn ue  
 

D) Në tr pu in e am dn i ub lës  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.97  Çfarë for em  ka mus uk li te opm ral :  
 

A) Formë trekë dn ëshi  
 

B) Formë k ëta rk ëdnë shi  
 

C) Formë rf es ok r  e  
 

D) Formë rr ethi  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.08  Çfarë f nu ksioni kry se or ak në um skujt pterigoid ët  jash mët  :  
 

A) Në mby ejll n e og ëj s  
 

B) Në hapj ne  e go ëj  s  

C) Në lëvizje anës ro e  
 

D) Në lëvizjet e ub zëv  e  

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
 
 
 
 
 
 

.18  Në çfarë zone ët  on fullave hdodn en p il k ta  ub kale :  

A) Në nivelin e hd më bëve ballo ër   
 

B) Në nive il n e para hd më ba ll ëve



C) Në niv le in e om larit të dytë  
 

D) Në nive il n e mo al rit të tr te  ë  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.28  Në çfarë niveli dn odh te  f uner lum al bi s pu erior : 
 

A) Në nive il n e hd ëmbit kanin  
 

B) Në nivelin ndërmjet dy ec ntralëve  

C) Në nivelin dn ë mr j te  para hd ëmbal ël ve  
 

D) Në nive il n e molarit të parë  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.38  Çfarë dn o hd  uk r hiqen dh më bë në mosha të r aje  dhe është hok a e ndë rr imit të  
hd ëmbëve : 

 
A) kuN  n dod hin n rd yshime në ve odn sjen e dhëmbit  

 
B) N ku  n dod hin n rd ysh mi e ok c ok er   

 
C) K me i rr itje të hd më bëve dhe pro ec seve a vl eola er   

 
D) Kemi mbyl jl e të thel ël   

 
Përg ij g aj  e as k ët  është  

 
.48  Çfarë p tor ezash kanë ngarkesë ed ntare :  

 
A) Pro et zat e plota me p al stmasë  
B) Protez ta  bus tot la e  
C) P or te az t e skel te uara me rk o hs e-at hsa mente- let esk po ike  

 
D) P or tez ta  fikse , ko or n ,a  ura  

 
Përg ij g aj  e as k ët  është  

 
.58  Çfarë pro et zash kanë ngarkesë të përz ei r (gjys ëm  f zi iologjike) :  

 
A) orP tez ta  fi sk e  

 
B) Protez ta  e plota me p al s amt ës   

 
C) P or te az t parciale



D) Ep eti za  t  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
 
 

.68  Në çfarë ll oj mbyl ejl  hd ëmbët b lla orë të dy on f lu lave bëj ën  at k mi  majë më majë :  
 

Q) Në mby ll je Biprognatike  
 

R) Në mbyl jl e or ot gn ta ike  

)S  Në mbyllje epi ts ognat ki e  
 

T) Në mbyllje Eugn ita  ek  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.78  Në cilën z ëno  të pal ta u im t nd hdo en rr du hat palatin la e R( a ff e p ala tine :)   
 

A) Në pjes në  e ëp rparme ët  pal ta umit  
 

B) Në vijën mediane të pa al t mu it  
 

C) Në z no ën e Posdami  t  
 

D) Në pj ëse n e prapme afër linjës –AH-  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.88  Cili çift i g ej rdn ave salivare e de dr h pështymën në in v le in e molarit të parë sipër :  

A) Gje dn rat sub am dn ibulare  
 

B) Gje dn rat s bu linguale  

C) Gje dn rat aP tor is  
 

D) Gje dn r ta  limf ita ke  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.98  Cilat g ej dn ra sal vi are der hd in pështym në  pën ërmj te  kana il t të Wartonit : 
 

A) Gje dn r ta  Parot si  hd e s bu ma dn i ub la er   

B) Gje dn rat Parotis dhe sub il ngu  ela  
 

C) Gje dn rat sub am dn i ub al re hd e s lbu i gn au le



D) Gje dn rat Limf ita k  e  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.09  Çfarë for ec  ok tn raktuese kanë dy mus juk t Maseter së ba ukhs  :  
 

A) 001  k  g  
 

B) 11 0  gk  
 

C) 031  k  g  
 

D) 051  k  g  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.19  Çfarë sipë fr aqe ka um skuli p et gir oid i bre dn shëm :  

A) 3 cm  ²  
 

B) .3 8 c  ²m  
 

C) .4 9 c  ²m  
 

D) 6.7 c  ²m  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.29  Çfarë for ec  kontraktuese nak ë dy mus uk tj  p et rigo di  të bre hsdn ëm së bashku  :  
 

A) 05   gk  

B) 70 k  g  
 

C) 80 k  g  
 

D) 001  k  g  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.39  Çfarë f ro ec  ko tn raktuese kanë dy musku tj  Tem op ral së bas kh u :  
 

A) 001  k  g  
 

B) 41 0  gk  

C) 061  k  g  
 

D) 091  k  g



Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.49  Cili nga um s uk jt që ul ni  on ful ël n e hsop tme përbëhet nga dy p ej së :  

A) Mus uk il  m li olohyoid  
 

B) Muskuli ge on hyoi  d  
 

C) Muskuli dig sa trik  
 

D) Mus uk li Te opm ra  l  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.59  Në çfarë mby ll je hd ëm ob re ka vështirësi në lëviz tej  anësore:  
 

A) Në mby ejll n Eugnat  

B) Në mby ejll n ortogna  t  
 

C) Në mby ll jen Biprognatik  
 

D) Në mbyll ej n Epistogn ta i  k  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
 
 
PYETJE ËT  MESME  
 

.69  Cila pjesë përbë er se e pro et zës parciale rea il z no  që dn r mi ni  e s ja  në gojë  :  

A) lP al ka e protezës  
 

B) D ëh mbët artif ci ai lë  

C) Adezi no i  
 

D) lE eme ntët lidhës k( or she ët )  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

17. Çfarë veprimi duh te  ët  k ëte  rk osheja mbi dhëmbët ku mbë hs tetet :  
A) kA it ve gja ët  gjithë kohë  s  
B) Pas vi e gjatë gj ti ëh  kohës  

 
C) Aktiv në funksion hd e pasive në qetësi  

D) Pa efekt vep ur es mbi hd ë bm ë 



Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.81  Cila jp esë e elementëve fiksues të protezës par aic le të skele ut ar kontr lo lon ëm  et për  
for tac  v re tikale  :  

 
A) Li hd ësi s dnoke ar  

 
B) Kra uh  s at b li izues i kroshe ës   

 
C) Kra uh  uko z la  i rk oshesë  

D) hD ëmbët artifici la   
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.91  Përcak it im  i gn j ry ës së dhë bm ëve artif ci i la  në p tor ez ta  parciale kryhet :  
 

A) Nga la ob ranti den at  r  
 

B) Nga m ej uk  s ot ma lot go   
 

C) Nga pacient  i  
 

D) kuN  ësh ët  e nevoj hs me ët  për ac kt ho te   
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.02  Planifik imi  i ele em tn ëve er et tn ive ën  protezat e skel te uara bëhet :  

A) Nga la ob ranti den at  r  
 

B) Nga mje uk  specialist  

C) N ku  ë ths ë e en vojshm  e  
 

D) Nga un mri i hd ëmbëve që m nu gojn  ë  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.12  Në çfarë kl sa e të Kennedit për od r te  kr hso eja Xheks no  :  
 

)A  nisalk ëN   e parë  
B)  e nisalk ëN d  ëty  
C) Në kl sa in e tr ëte   
D) Në kl sa in e ka ët r  t  

 
Përg ij g aj  e as k ët  është



.22  Sa uk adrate të sipë fr aqes vestibu al re së uk r ro ës së hd ëmbëve në paradh më ballë  
përsh ok n k ar uh  er tentiv i kroshesë :  

 
A) Një kuadr  ta  

B) Dy kuadrat  e  
 

C) Tre kuadr ta e  
 

D) K ta ër kuadrate  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.32  Sa uk ad ar et  të sipë fr aqes vesti ub al re së uk rorës së ëhd mbëve om lar përs nokh  kra  uh  
er ten it v i kroshesë  :  

 
A) Një kuadr  ta  

B) Dy kuadrat  e  
 

C) Tre kuadr ta e  
 

D) K ta ër kuadrate  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.42  Nga sa p ej së përbëhet krosh je a e tel ti  me n ëj  rk ahë  :  
 

A) N ag  një pjes  ë  
 

B) Nga dy pj se ë  
 

C) Nga tre p ej s  ë  
 

D) Nga pesë pjes  ë  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.52  Në çfarë ll jo  mufl mi i ët  protezës ap rcia el  kun  k me i rritje të lartësisë së orp te ëz s pas  
po mil eri iz mit të plas amt sës me zierje : 

 
A) Në um flim direkt  

B) Në muflim dni ire  tk  
 

C) Në muf il min e ok mbi un ar  
 

D) Në um f il me që li eh n të lirë hd ë bm të  artif ci ial



Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
 
 

.62  Kur pë fr dnu on polimeriz mi i i plastmasës, pas sa o sër h hap te  mufla :  
 

A) Pas 2 o  hsër  
 

B) Pas 8 orë  hs  
 

C) Pas 20 ro ësh  

D) Pas 24 ro ësh  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.72  Për lustr mi in e protezës me p al stmas çfarë m eta ria il  pë dr or te  :  
 

A) llA iç   
 

B) aS pun  
 

C) P mo ice  
 

D) Rërë lis ic  i  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.82  Cila nga pr to e az t parciale ka lp lakë ba az le të re kud tuar :  

A) P or teza pa cr ai le me p ll akë p al stmasi  
 

B) Proteza parciale e sk le e ut ar  
 

C) P or teza parciale imm ide ate me p al ts mas  

D) P or teza par ic ale a uhx ste me plastmas  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.92  Cila nga pro et z ta  parci la e v el rës ho et si rp otezë parci la e uf odn sëse : 
 

A) P or teza par ic la e e skele ut a  r  
 

B) Proteza pa cr iale me plastmas  
 

C) P or teza parciale e sk le te uar me atashmente  
 

D) P or teza parc ai le e sk le te uar me ok r no ë teles ok pike



Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.03  Pl al ka palatin la e e p tor ezës së sk le te uar ehud t të j te ë :  

A) Flek is bël  
 

B) Rigide  
 

C) Ela ts ike  
 

D) Reziljente  
 

Përg ij g aj  e saktë ësht  ë  
 
 
 

.79  Në çfarë lloj mbyll ej  tuber uk lat e hd më bëve a sën or të nofu ll ës së s pi ërme futen në  
fisurën që rdn ore të is përfaqeve përtypëse të hd ëmbëve të on uf ll ës së op s th me:  

 
A) Në mbyl jl e të ht le l  ë  

 
B) Në mbyll ej  të ha up r  

 
C) Në mbyllje prognatike  

 
D) Në bm yl jl e të kryq zë ua  r  

 
Përg ij g aj  e as k ët  është  

 
.89  Në çfarë ll jo  mbyll ej  hd më bët ba ll orë të nofullës së op shtme m lub ojnë hd ë bm ët  

ballorë të on full së  së s pi ër em  :  
 

A) Në mbyllje prog an it ek   
 

B) Në mbyl jl e or ot gn ta ike  

C) Në mbyll ej  progenike  
 

D) Në mby ll je Biprognatike  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.99  Në ci ël n klasë ët  Kenne id t kemi ed fect të njëansh më  a op  të dyan hs ëm ët  uk fizuar :  

A) Klasa e ap rë e Kennedit  
 

B) Klasa e dy ët  e Kenned ti   
 

C) Klasa e tretë e Ke nn edit



D) Klasa e k ëta rt e Ke nn edi  t  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
100. Në ci ël n s kh al ël  lëvi sz h ëm rie hd ëmbi nat ry orë ak  ehd  lëviz ej  em zio-d si tale:  
 

A) Shk la al  e par  ë  
 

B) Shkal al  e dytë  
 

C) S kh lla a e tretë  

D) Shk la al  e k ta ërt  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
101. Në ic lën s kh a ll ë lëvizshmër ei  dhë bm i n ta y or r ka lëviz ej  ev ts ibulo-palatinale :  
 

A) Shk la al  e par  ë  
 

B) Shkal al  e dytë  
 

C) S kh lla a e tretë  
 

D) Shk la al  e k ta ërt  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
102. Në ci ël n fazë ët  pë gr ta ti ej s sp ce iale pë gr a it et n ve dn et p rë  krahët mbësh et tës të  

kroshesë :  
 

A) Përgatitja terape tu ike  

B) Pë gr atitje kirurgj ki ale  
 

C) Pë gr atitja Ort nodo t ki e  
 

D) Përgatit aj  Or pot edike ( rp ote it ke)  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
103. Në ci ël n syst me  retent vi e ët  protezës par ic ale, li hd ja e protezës par ic ale me  

hd më bin bëhet nëpërmj te  m ta r ci ës hd e pat ir cës :  
 

A) iS stemi retentive sipas kA ersit  
 

B) siS met i Ney i r ete ns oi nit  
 

C) siS met i i Atash em nte ev



D) siS temi i koronave t ele skopike  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
104. Çfarë shpër dn jra e ët  for ac ve ëp rty ëp se bëjnë ok r no at elet sk po ike :  
 

A) oH riz no t la  e  
 

B) kA sial  e  
 

C) Rrotullu se e  
 

D) Diagonale  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
105. Kur dnum  ët  real zi ho et riparimi i rp to ezës parci la e em  lp lakë në klinikë  :  
 

A) uK r k ime  thye jr e në em s ët  p ll ka ës ës  orp tezës  
 

B) Kur kemi uh bm je ët  n ëj  pje es  të pllakës së protezës  
 

C) Kur k ime  d më t mi  të kroshev  e  
 

D) uK r kemi për të zëve dn ësuar n ëj  hd më b prot ze e të frakturuar  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
106. Në çfarë moshe buza prerëse e dhë bm ëzu ra  e hd ëmbëve prerës në f më ijë lëmohet:  
 

A) 6 – 8 vje  ç  

B) 8 – 01  vje  ç  
 

C) 01  – 21  v ej ç  
 

D) 14 – 15 vjeç  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
 
 
107. Në ci ël n s kh allë të a rb azi no it kemi abra id m të den it n së  :  
 

A) Shk la al  e par  ë  

B) Shkal al  e dytë  
 

C) S kh lla a e tretë 



D) Shk la al  e k ta ërt  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
108. Në ci ël n s th re ës  ët  m oku z së  kemi dni  lid oh r me fije ale s it ke, enë gja uk , ne vr a, enë  

l mi f ita ke si dhe gje dn ra dhjamore :  
 

A) Sht er sa e parë e um kozës  
 

B) Shtresa e m oku z së  së vërtetë  

C) Shtresa e s bu m oku zës  
 

D) Sht er sa e m oku zës së ël viz hs m  e  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
109. Cila nga shtresat e okum zës ë ths ë vaz dh im si ht në ri ëp rtëritje :  
 

A) Sht er as  e parë sipë fr aqë os r  e  
 

B) Shtresa e m oku z së  së vërtetë  
 

C) Shtresa e s bu m oku zës  
 

D) Sht er sa e lëvizshme aktive  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
110. Si është vlerësuar reziljen ac  e m oku zës gn a autorë të dn r sy hëm në on fullën e  

is p rë me  :  
 

A) 0 0.  – 0.5 m  m  
 

B) 0.6 – 1 6.  mm  

C) 0 9.  – 2.7 mm  
 

D) 1 2.  – 3.7 m  m  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
111. Si është vlerësuar reziljen ac  e m oku zës gn a autorë të dn r sy hëm në on fullën e  

hsop t em  :  
 

A) 0 0.  – 0.2 m  m  
 

B) 0.3 – 0 6.  mm 



C) 0 8.  – 1 mm  
 

D) 1 1.  – 1.6 m  m  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
 
 
112. Në cilën z no ë ët  mu ok zës së ël vizshme hs trih te  p ll aka e pro et zës dhe ndi nok  në  

rrit ej n e qëndrueshmër si ë së saj : 

A) Në m oku zën aktive ët  lëv zi shme  
 

B) Në m oku zën pasive ët  lëvi sz hme  
 

C) Në z no ën e s bu m ku ozës  

D) Në z no ën e g ej nd var e  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
113. Në çfarë z eno  të on fu ll ës së sipërme gje dn te  tuberi maksil ra : 
 

A) Në zonën e hd ëmbëve b lla o  r  
 

B) Në z no ën e kaninëv  e  
 

C) Në z no ën e paradh më ballëve  
 

D) Në z no ën e molarëve  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
114. Kur pë fr shihet gn a pllaka e pr to ezës tuberku il  alveolar mandi lub e :  
 

A) uK r ë hs të i f ki suar ( un k lëviz)  
 

B) Kur është i lëvi sz hë  m  
 

C) Kur ë hs të i bu  ët  
 

D) uK r ë ths ë hi ep rtrofikë  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
115. D ëh mb të  në arkadë që dn rojnë ën  bazë të jn ë ekuilibri të ballancuar forcash : 
 

A) Në bazë të dy f ro cave 



B) Në bazë të tre f ro ac  ev  
 

C) Në bazë ët  katër forcave  
 

D) Në bazë të gjashtë forcash  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
116. ëN  system ëhd m ob r em  m na gësi, uk r k me i rg pu e funksion ela  :  
 

A) uK r në njërën on full kemi 3-4 hd më bë rra hd azi  

B) Kur në jn ërën on fu ll  k me i defect në z ëno n ab llor  e  
 

C) Kur në dy nofull ta  ke im  purg e dhëmbë hs  që okl du ojnë  
 

D) uK r hd më bët e n ëj r së  on fu ll  kun  kanë antag no is  t  

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
 
 
 
 
117. Çfarë nd hdo  në dh më bët ballorë uk r ta o janë g pur e f nu ksi no ale dhe për od ren për  

përtyp ej  :  
 

A) Abradohen  

B) Ruhet g ej dn aj  e tyre fille ts ar  e  
 

C) huR et forma e dhëmbëve  
 

D) rdN yshojnë ngjy ër   
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
118. Çfarë m nu g ase  dh më bore pë fr shihen në k al sin e parë të W li d ti :  
 

A) Defekte të nj aë n së hme të pa uk fizuar  
 

B) Defek et  të dyanëshme të pa uk fizuar  

C) Defek et  të vog al  deri në tre hd më ëb   
 

D) Defek et  ët  më hd a deri në 8 ëhd m ëb   
 

Përg ij g aj  e as k ët  është



119. Çfarë m nu gesa dhë bm ore kemi në k al sin e ak të tr  sipas W li dit :  
 

A) M nu gesa deri në 5 dhëmb  ë  

B) Mungesa deri në 8 hd ëmb  ë  
 

C) Mungesa deri në 01  hd ëmbë  
 

D) M nu gesë të lp o ët  të sistemit de tn ar  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
120. Në c li ën s kh allë të lëvizsh ëm risë së hd ëmbit k ime  lëvi sz hmëri fi iz olog ij ke :  
 

A) Shk la al  e par  ë  
 

B) Shkal al  e dytë  

C) S kh lla a e tretë  
 

D) Shk la al  e k ta ërt  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
121. Si v el rës ho et krahu i kroshesë që ve odn s te  në anën vest ubi lare ët  dh më ib t : 
 

A) Kra uh  mbështetës  
 

B) Kra uh  stabilizues  
 

C) Kra uh  fiksue  s  
 

D) Retens noi  indirekt  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
 
 
 
 
122. Si v el rës ho et krahu i rk oshesë që v sodne te  në anën ap latinale a op  li gn ual t  ë  

hd më bit :  
 

A) Kra uh  stabi il zues  
 

B) Kra uh  fiksue  s  
 

C) Kra uh  mbës th e ët s



D) Kra uh  re et ntiv  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

123. Cili gn a elementët e protezës kun  e l je no  prote ëz n të f odnu set :  
 

A) lP al ka e p or tezës  
 

B) Kra uh  fiksu se  i kroshesë  
 

C) Kra uh  s at b li izues i kroshe ës   

D) Kra uh  mbështetës i rk os seh ë  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

124. Çfarë kë dn i hud et ët  ketë il dhësi sekondar em  rk a nuh  mb hsë tetës të kroshesë :  
 

A) Këndi 50º  
 

B) ëK ndi 70º  
 

C) ëK ndi 90º  
 

D) Këndi 1 02 º  
 

Përg ij g aj  e saktë ësht  ë  
 

125. Në cilët hd më bë për od r te  kryesisht krosheja në f mro ë -Y- :  
 

A) Në dh më bët cent ar l  
 

B) Në dh më bë kan ni  të shkurtër  
 

C) Në rp em lo ar e molar em  uk r ro a ët  shkurt ar   

D) Në om lar me ruk ora të larta  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
 
 
PYETJE TË VËSHTI AR   
 

.13  Kur kun  u rths ohet mbinga kr esë mbi hd ëm ëb t mbësht sëte  në p or t ze ta  e sk ele tuara: 

A) uK r pl al ka p la ati an le është f el sk ib lë   
 

B) Kur pllaka pal ta inale është e al st ki e 



C) Kur pl al ka palatinale hsë ët  ir ig de  
 

D) uK r p ll aka palat ni ale është rezi ejl nte  
 

Përg ij g aj  e saktë ësht  ë  
 

.23  Në protezat parciale të sk le te uara em  rb eza, sa ësh ët  tras ëh s ai  e bre iz t :  
 

A) 0.3 mm  
 

B) 0 7.  mm  
 

C) 1 mm  
 

D) 2 m  m  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.33  Cili nga krah të  e kroshesë në protez ta  e sk le te ua ar  kun  e l je no  protez ta  p cra iale të  
f nu dos te  :  

 
A) Kra uh  ve ts ibula  r  

 
B) Kra uh  pal ta inal  

 
C) Kra uh  lingu  la  

 
D) Kra uh  ko lu az  l  

 
Përg ij g aj  e as k ët  është  

 
.43  Në çfarë ras et sh ët  dh më bëve naty or r hud te  bërë ngritja e nivelit të e uk ta orit për  

kr so he  :  
 

A) uK r kë dn i i ok vn e gr jen ëc s është nën 1 º0   

B) Kur kë dn i i ok vn e gr jen ëc s është mbi 1 º0   
 

C) Kur kë dn i i ok vn e gr jen ëc s është mbi 1 º5   

D) uK r kë idn  i ok vn e gr jen ëc s është mbi 2 º0   
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.53  Krosh aje  e de dr uh r noB w li  ë ths ë modifikimi i kroshesë :  
 

A) Kroshesë tipi G  
 

B) Kroshesë tipi eN y 1



C) Kroshesë tipi T  
 

D) Kroshesë tipi V  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
 
 
 
 

.63  Cili nga kroshetë e tip ti  Ney ka dy krahë ko luz la  :  

A) T pi i i par  ë  
 

B) Tipi i tretë  
 

C) Tipi i kat rë t  
 

D) Ti ip  i pest  ë  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.73  Në çfarë lloj def ke set h sip sa  Ke nn ed ti  m dnu  të përdor te  masa kompresive :  
 

A) Në kl ësa n e parë  

B) Në lk sa ën e dy ët   
 

C) Në kl ësa n e tret  ë  
 

D) Në kl ësa n e ka ët  tr  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.83  Në vartësi të re iz ejl ncës ës  indeve mbës th etës ët  pr to ezës k ru  për od rim sam ën  
pmok re is ve : 

 
A) uK r rezil ej nca sh nok  deri në 9.0  mm  

 
B) Kur rez li jenca s kh on deri në 4.1  mm  

 
C) Kur rez li jenca shk no  deri në 2 mm  

 
D) uK r rezil ej nca s kh on deri në 4 mm  

 
Përg ij g aj  e as k ët  është  

 
.93  Si huq et aparati që për od ret ëp r përcak it min e e uk ator ti  pro et tik të dhëmbëve, uk  od   

të ve odn es n krosh te ë :



A) dulkO ta or  
 

B) Artikulator  

C) Paral le om te ër  
 

D) Vib tar or  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.04  Si huq en instru em ntat që për od ren për të ëp cr aktuar the ll ës ni ë gingivare të uk rorës së  
hd ëmbëve : 

 
A) S uh rf a ic l dni rike  

 
B) Shufra ngjyruese  

 
C) nI stru em n at t Ney  

D) Sp ta ula e paralelom te rit  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.14  Çfarë rt ashësie ka dylli i vendosur mbi rp oce is n alveolar g aj të pë gr ta itj se  së m do elit  
për ud blim :  

 
A) 0 1.  – 0.2 m  m  

 
B) 0.3 – 0 5.  mm  

 
C) 0 8.  – 1 mm  

 
D) 1.2 mm  – 5.1  m  m  

 
Përg ij g aj  e as k ët  është  

 
4 .2  Sa hok ë duhet për t’u ft uho r hx le ta ni a pas hedhies në muf lë  :  
 

A) 01  im un t  a  

B) 04  mi un t  a  
 

C) 06  mi un t  a  
 

D) 001  im un at   
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.34  Në çfarë apar ta i hud et ët  rëp zihet reve ts imenti për të pë gr at ti ur m do elin e nup ës:



A) ëN  G le ovi  t  
 

B) Në va muk at  

C) Në Trime  r  
 

D) ëN  t sa  gome  
 

Përg ij g aj  e saktë ësht  ë  
 

.44  Cilat nga k or she ët  fi usk se e ët  de uhdr ra kanë ok ntakt em  një sipë fr aqe të vog lë  të  
hd ë bm it: 

 
A) Kroshetë supra e uk at ro ia el   

 
B) Krosh te ë sube uk ta oria el   

 
C) Krosh te ë tipi Ney  

D) Kroshetë nob wil  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.54  Lu ëg t e serisë për çfarë ll oje mase për od re :n  
 

A) Për ma ës  anat mo ike  
 

B) Për masë f nu ksi no ale  

C) Për ir b iza m direkt të p or tezës  
 

D) Për riba iz m indir tke  të p or tezës  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
 
 

.64  Me çfarë aparati përcaktojmë uke atorin protetik të dhë bm ëve:  
 

A) Me im kromotor  
 

B) Paral le om te ër  

C) Me al ps ok pja it v  
 

D) Me ut rbin  ë  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është



.74  Para se të bëjmë ud bl mi ni  në xh le ta inë m do elin e fus mi  në uj :ë   
 

A) Në temp are ut rë 25 Cº  ed ri në 05  m uni ta  

B) Në temperat ru ë Cº83  ed ri në 01  m uni ta  
 

C) Në temperat ru ë Cº06  ed ri në 02  m uni ta  
 

D) Në temp are ut rë 90 Cº  ed ri në 03  m uni ta  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.84  Pas derd jh es së em talit në orp et zat e skeletuara si duhet të bëhet ftoh aj :  
 

A) kuD e e f utu re në ju ë ët  ftoh ët  cili dn r ni  e nxeh  ët  
 

B) D ku e ulur et mper ta urën d re i në 500 Cº  dhe pastaj ftohet në ujë  

C) D ku e e lënë ap s derdhjes 03  minuta hd e pas at j ftohet në ujë  
 

D) ekuD  e lënë ët  ftohet gra ud alisht ën  met per ta u ër n e ma bjentit  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.94  Deri në çfa ër  t me perature hud et të që dn rojë në f ru rë për të qenë i g ta sh më  ëp r  
derdhje  :  

 
A) Në temper ta urë 006 ºC  

B) Në temper ta urë 008 ºC  
 

C) Në temperat ru ë 0001 ºC  
 

D) Në t me per ta urë 0031 ºC  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.05  Me çfarë m ta eriali la gr ohet er vestimenti nga ske el ti metali :k   
 

A) Për rod et sabloza em  rërë 001  mikr no  në pre is on 2 bar  
 

B) Për rod te  as bloza me rërë 071  m ki r no  në pre is no  2 – 3 bar  

C) Për rod te  as blo az  me rërë 052  m ki r no  në pre is no  4 – 6 bar  
 

D) Për rod et sabloza em  rërë 004  m orki n në pre is no  8 bare  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është



 
 
 
 

.15  Çfarë v el re ka elektroliza për skeletin:  
 

A) Për të elem uni ar revest emi n it n  
 

B) Për të l ul struar skeletin  
 

C) Për ët  bërë elast ki  aliazhi  n  
 

D) Për të la gr uar ko sid te  nga skele it   
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.25  Në çfarë met pera ut re r ae lizohet le ektroliza:  
 

A) Në temperat ru ën e ma b ej n it t  
 

B) Në temper ta urën 02  - 30ºC  
 

C) Në temper ta urën 04  - 06 ºC  
 

D) Në temper ta urën 08  - 100ºC  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.35  Për ët  realizuar riba iz min e orp tezës parciale ët  sk tele uar hud e :t   
 

A) Të pastr ho et is pë fr aqja e rb e hsdn me e p all kës hd e ët  thah te   

B) ëT  gërryhet em  rf e az  al ob ra ot rike sipë fr aqja e pllakës hd e uk fi tj ë  
 

C) ëT  past hor et em  sablozë  

D) kuN  ësh ët  e od mos od s mh e përpun mi i  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.45  Cili nga at sa mh e tn et ka stabilit te  më të mirë  :  
 

A) Atas mh enti ekstradentar jo reziljen  t  

B) Atashmenti ekstrade tn ar re iz ljent  
 

C) mhsatA e itn  edartni n rat   
 

D) Atas mh en it  në formë shi  en



Përg ij g aj  e as k ët  është  
 

.55  Në çfarë vlere mesa at re ët  re iz ljencës gingivare i pë gr jigjet ta ashm ne it  ekstradentar  
rez li ej nt:  

A) Në reziljen ëc n 0.3 mm  
 

B) Në re iz ljencën 0.6 m  m  
 

C) Në reziljencën 0.9 m  m  
 

D) Në reziljen ëc n 1.2 mm  
 

Përg ij g aj  e saktë ësht  ë  
 
 
 
 
 

.65  Si r ae liz ho et ve dn osja e atas mh entit në hd më bët mbësh et tës të pro et zës së ks eletuar:  
 

A) Në dorë ët  li  ër  
 

B) Mbi proc se in alveolar  
 

C) Me na ë të pralelom te rit  
 

D) Në anën sid tal të dh më bi  t  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
 
 
 
 
126. Çfarë vendos ej  hud et të kenë er et ns noi et i dn irekte tek Pro et zat e Skeletu ra a në  

krahas mi  me retens oi net d ri ek et  :  
 

A) huD et të je ën  afër pro et zë  s  

B) D hu et të jenë së bashku me er te sn i no et direk et   
 

C) D hu et të jenë larg ba sëz  së pr to ezës  

D) huD et të ve dn osen në anën ve ts ibulare të hd ëmbëve  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
127. Në k sal in e ap rë të K nne edit retens noi te  indirekte ve odn sen :



A) Në ma gr ot inciza el  të hd më bëve ballo ër   
 

B) Në sipë fr aq te  ko luzale të hd ë bm ëve  

C) Në sipërfaqet palatinale a op  lingu la  ët  hd ë bm ëve  
 

D) Në anët ves it bu al re ët  dh më bëve  
 

Përg ij gja e as k ët  është  
 
128. Në kl sa in e dy ët  të Ke nn edit r te ensioni i dn irect vendos te  :  
 

A) Në ma gr ot inciz la e të hd ë bm ëv  e  
 

B) Në sipërfaqet vest ubi lare ët  disa hd më bëve  
 

C) Në sipërfaqen palatinale apo lingu ela  të hd ë bm ëve  

D) Vendoset kroshe tek premo al ri i parë në na ë të dnuk ërt të defektit  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
129. Çfarë la gr ës ei  du eh t të kenë ub z të  e lugës ës  serisë nga no uf lla për të kri uj ar  

sh rt esën e nevoj hs me për etam ir la in e masës :  
 

A) 0 0.  – 1 mm  
 

B) 2 – 3 mm   

C) 6 – 8 mm   
 

D) 9 – 12 m  m  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është  
 
130. Para es  të pë gr ta itet ul ga individu ela  a ës th ë e nevojsh em  ët  bëhet rregul il im  i  

om de il t  :  
 

A) kuN  është e en vojshme  

B) Lyh te  m do ile  me vaj r ce in  i  
 

C) M ub l ho ne  hd ëm ëb t në mod le  hd e z no at retentive em  dy ll  or  ëz  

D) Izol ho te  dom eli me dup ër lat k  
 

Përg ij g aj  e as k ët  është



1. Cilët gn a solu ic no te  e ëm op sh ët me per od r te  g aj te preg ta jti es se ok ckës për ve dn osjen e  
mi plantit dentar.  

A) sol u. jë i distiluar  
B) sol  . Salinë  %09,0  
C) sol  . Per ko sid hidrog ej ni 3%  
D) sol.Salinë 0. 07  %  
 
 
 
2. Shërimi i plag së  pas ekstraksion ti  të hd më bit bëhe :t   
A) per pr mi um  
B) p re  es c udno m  
C) p re  tercium  
D) b( ) hd e (c)  
 
 
 
3. Angina L du wig e faq ës hsë ët  një fo ëmr :  
A) ba cesi  
B) ec luliti  
C) lam form ca noi i  
D) is dn r mo  i  
 
 
 
4. Mena ihx im  i he om rag ij së p sa  ke straksion ti  nuk arrihet me anë të:  
A) ko irpm mimit  
B) su ut r mi i  t  
C) antibiotiko et rapi  ës  
D) adi im str timi  ët  tiv aminës  K  
 
 
 
5. Cilat gn a tam e ir al te  e ëm op s th ëme është ëm  efek it ve për m ub shjen retr go r eda  gj ëta   

rezeksioneve apika :el   
A) M  AT  
B) amalg  ma  
C) ce em nt g al siono em rë  
D) ko pm o iz t  
 
 
 
6. Përd ro imi i k ro tikosteroidëve peri po er ita vë në k uri gr j ni ë ora el  hd e maxillo faci la  e  

ndihm no  në:  
A) red ku it min e hd mi bj se   
B) reduk it min e h me orag ij s  ë



C) reduk it min e ni f ke si no it  
D) red ku it min e edem së   
 
 
 
7. Nëse dy pri dn erit aj në ron mal ehd  kanë një femijë me id f tke  të li udn r te ub zës cila është  

m dnu ës ai  qe hd e f më ija jt te ër pasar hd ës et  ketë k ëtë  defekt:  
A) 52 %  
B) 12 %5,   
C) 4, %5   
D) 05 %  
 
 
 
8. Cila nga këto alterna it va un k ësh ët  in id k ica on per heqjen e një hd embi të mi pak ut ar:  
A) rep i ok or narit  
B) dëshira e pacien it t  
C) arsye or odot n it  ek  
D) k si t foli uk larë  
 
 
 
9. S mi pto am t is  ks sore to im ,kseroftalmi hd e op liart ir t j ëna  am nifesti em  të:  
A) is dn r mo ti  jS o rg en  
B) si dn romit Fre  y  
C) si dn romit Eag el   
D) is dn r mo ti  Maffuc  i  
 
 
 
10. C li a nga keto rp eparate kun  pe odr ret ne menazhi im  e reaksio in t ale gr jik me shenja te  

em n ëj hershme  :  
A) benad yr l  
B) epine rf ine  
C) klorfeniralaminë  
D) ba tk rimë  
 
 
 
 
11. Përcak it mi i od zes maksimale te ane ts ite uk t l ko al ëq  od  ti ej pet n ëj  p ca ienti varet nga: 
A) mosha  
B) se sk i  
C) pe hs a trupore  
D) p or fesioni 



 
 
12. D ai g on za klinike për si la o il t ao zen kun  për ac ktohet nga:  
A) biopsi aspirative  
B) sialoendos ok pi  
C) hce o  
D) sialo rg afi  
 
 
 
13. M coku ela ësht :ë   
A) k si t i no uf llav  e  
B) kist i g ëj ndrave aks se ore të peshty ëm s  
C) tumo  r  
D) malforma ic no   
 
 
 
14. Cili n ag  tumor te  e g ëj rdn ave të pështy ëm s është ëm  malin :j  
A) kar ic on ma epidermoid  e  
B) ka cr i on am  adenoide k si tik  e  
C) tum ro i Warthin  
D) ade mon a pleom ro ef   
 
 
 
15. Ndërh ry aj  kirugj ki la e për ok rig imij n e pa tl um ti  në pacientet me defek et  të qi le lzes bëhet:  
A) men ëj h re ë pas li dn j  se  
B) 3mu sja h  
C) 3-6m au js  h  
D) 12 - 81  muajsh  
 
 
 
16. His ot c ti oza X njih te  rdn yshe si:  
A) rg a un loma oe zi on fi  el  
B) k ure bi mz   
C) l pu us eritemato  z  
D) herpes si lpm eks  
 
 
 
17. C li a nga gjënd ej t e më op sh ët me së htë gjend ej  prekanceroze:  
A) l mi fan ig o am   
B) et ar t mo a  
C) fibroma 



D) il ken- ur ber-pla un s  
 
 
 
18. Le Fo tr  II per od r te  p rë  ët  k sal ifi uk ar n ëj  rf akturë në :  
A) k ta in e mesëm të yf tyrë  s  
B) am idn bulë  
C) katin e op shtëm të yf t ry ë  s  
D) valk ikul  
 
 
 
19. C li se  larje të ud a vr e duh te  ti ën nshtr ho te  kiru gr u përpara jn ë ndërh ry ej je kiru gr j ki la e:  
A) larja social  e  
B) la jr a asep it ke  
C) al jr a kir ru gjikale  
D) te treja(a)+(b)+(c)  
 

aijgijgrëP  ëtkas e   )d(  
 
20. C ali  nga al et rnativ ta  e më op shteme ës th ë një ok mplikaci no  pas ekstraksi no i :t   
A) rf aktura e t bu erit maxillar  
B) fut aj  e rrenjës në si un s  
C) ek mi ozis  
D) emfizema s bu kutane o es  s bu m ku oz  ela  
 
 
 
21. Cili nga ke ot  ll oj abcese m dnu  te ok mpr mo entoj rr ug te  e frymëmarr ej :s   
A) subli gn u la   
B) tem op ral  
C) bukal  
D) i foses canine  
 
 
 
22. Ne cil ne  nga llojet e anestezive të mëposhtëme m dnu  te demt ho te  bulbus ocu il :  
A) anes et zinë mandib lu are  
B) anes et iz në in ic zival  e  
C) anes et iz në t bu eral  e  
D) anes et zinë in rf aor ib tal  e  
 
 
 
23. Ane ts e iz a B re she hd e vobuD  ësh ët  një et knikë:  
A) e sk traorale 



B) intraora  el  
C) infiltrative  
D) intr la igamen at r  e  
 
 
 
24. D utku s Wart no  ësh ët  kanal i gjë dn rës :  
A) pa or tis  
B) submandi ub lar  
C) sublinguale  
D) asnjeres  
 
 
 
25. Cili nga k të o ne vr a un k anestezohet nëperme tj  et knikes Gow-Gates:  
A) vren i myloh oy id  
B) n vre i b ku al  
C) n vre i alveolar inferior  
D) vren i la veolar superior  
 
 
 
26. Komp il kacion h me odinamik i a sen tezisë lokale ësh ët :  
A) hipersensibili et it  nga anest te ik  u  
B) lipotimi hd e sin pok   
C) intoksikaci no   
D) ankthi  
 
 
 
27. Cili nga kë ot  im k bor e ësh ët  shkakta ir  rk yesor i ni feksioneve odontogjene: 
A) strept oko k  u  
B) stafi ol k uko   
C) fusobakterium  
D) pn ue m ko o uk   
 
 
 
 
28. Ne cil në  fazë të ni flamacionit aplikohet mjeki im  kirurgjikal is pas pari ”tim U ib  up s ibi  

e av cua”:  
A) faz në  seroze  
B) fazën qelizore  
C) fazën er parative  
D) (a d) he(c) 



 
 
29. C ali  for tam  e më op ths eme të ni feksi no it ak rakteriz ho te  nga uk f ni j te qartë:  
A) ec luliti  
B) flegmoni  
C) abc se i  
D) (a d) he( )b   
 
 
 
30. Ab ec si zigo tam ik n ku  khs a tk oh te  nga  :  
A) ni feksioni i molarë ev  am ksilar  
B) osteomiel ti i i kockës zig mo ta ki e  
C) trauma ne rr jge ionin zig mo ta ki   
D) ni feksioni i gjendrës su lb ing au el   
 
 
 
31. Zona më e fav ro sh em  për ve odn s ej n e mi planteve dentare është:  
A) z no a poste oir re e m ixa ll ës  
B) z no a im dis dy f ro ameneve m ne tale  
C) z no a e ut ber maxille  
D) z no a d si tale e am idn ub ël s pa hd ëmbë  
 
 
 
32. C li a gn a fi ts u tal  e em sop h emët  huq te  f si tul j po ta ologjike:  
A) fistula pas cheilo pa al toplas it kës  
B) fistula p sa  ek ts rak is oni  t  
C) tr ka eos ot im a  
D) fistula pas diseksio tin  të qafës  
 
 
 
33. Infeksi no  en kroti ok  puru el nt i shumë fo il kuj qimesh hd e jg e dn ar ve yndyrore huq et:  
A) karbunkuli  
B) forunkul  i  
C) limfaden it t  
D) ak it on my ok z  
 
 
34. Cili nga den is tet et e me op shtëme kock ro e është më i favors ëh m p rë  vendosjen e implanti  t  

dentar  :  
A)  1D  
B)  2D  
C)  3D



D)  4D  
 
 
 
35. C li a gn a anes et iz të e më op sh ët me un k është ane ts ezi rregjionale:  
A) anes et iz a ap l ta in la e  
B) anes et zia intraligamentare  
C) anes et zia am dn i ub lare  
D) anes et iz a but eral  e  
 
 
 
36. Arsye p rë  i kusn sesin e anestezisë lok la e nuk ësh ët :  
A) sol anestikë  
B) pacient  i  
C) te nk ika  
D) përqe dn ri im  i adrena il nes  
 
 
 
37. Shka uk  kryeso er  i s bu maksilit ti  ës th ë:  
A) rep iod tno ti i i molar ve  e  
B) perik oro nariti  
C) k la luk a sa il vare  
D) rep iodo tn ti i i pr me ol ra ev  e  
 

pergji jg ai  e saktë (c  )  
 
38. A et roma është: 
A) k si t i g ëj rrdn ave sebace  
B) k tsi  epidermal  
C) k si t dermoi  d  
D) k si t i xhepave rb akial  

 
 
 
 
 
 
39. C li a nga këto g ej dn je prekanceroze paraqet rr si uk n më ët  lartë për malin ij z mi : 
A) le ku oplaki  
B) liken-ruber-pla un s  
C) erit or plak  i  
D) kandi od ze kr no ike hipe pr lazike 



 
40. C ali  gn a ll o ej t e oste to o im ve të më op shtëme n ku  ben m do ifikim te rapor et ve ko luzale:  
A) Le F ro t  I  
B) Le Fort  II  
C) eL  oF rt III  
D) Genioplast ki a  
 
 
41. C li a gn a anesteli ët  reg ij no la e per od ret per ekstraksionin e premolarit te parë m ka s li larë të  

dj ta h ët :  
A) anes et iz a but eral  e  
B) anes et zia incizival  e  
C) anes et zia ni rf aor ib at l  e  
D) anes et iz a ment la  e  
 
 
 
42. C li a gn a ll ojet e kiru gr ij ve et  me op shtëme un k ështe ki ur gr ji prepro et tike: 
A) alveo ol -p al st ki a  
B) ok rigj mi i i ekzo ts ozave  
C) ok rigj mi i i to ur seve  
D) geni po lastik  a  
 
 
 
43. Li ek n –ruber- p al un s e ths e:  
A) g ej ndje prekanceroze  
B) lam form ca noi  vas uk lare  
C) tum ro  koc ok r  
D) a on mali on full sa h  
 
 
 
44. Ne cilin nga këto syndr mo e të më op sh ët me p ca ientet kane vesht ri esi ne frymemar jr e qe  

ne lindje:  
A) is dn r mo i Eag  el  
B) si dn romi Sjo rg e  n  
C) si dn romo Pierre- boR i  n  
D) is dn r mo i Kosten  
 
 
 
45. Kar ic on tam  jane tumore mali jn e me origjine: 
A) epiteli ela   
B) i dn i ok c ok r  e  
C) i dn i ke ocr r 



D) ni id  lid oh  r  
 
 
 

46. Ne cilin nga rastet e ëm op sh ët me kemi të b jë em  me nje k rdnu indikaci no  absolut per  
vend so jen e i lpm antit dentarë:  

A) te s me ure me insufiçe ec  renale  
B) paciente me sem dnu je perio nod at  l  
C) paciente pa hd embe  
D) per od rues duha in   

 
 

47. Sind or mi aur uki lo- et mpor la  njihet rdn yshe si:  
A) is dn r mo i Frey  
B) si dn romi aM ffu ic   
C) si dn romi Koste  n  
D) is dn r mo i Apert  

 
 
 

48. C ali  gn a patologjite e em posh ët me kun  është n ej  patologji inf al m ta ore e A.T.M.-së: 
A) os et oartroza primar  e  
B) art tir i reuma ot id  
C) art tir i reu am ot id juveni  l  
D) spo dn il ti i a kn ilozant  

 
 

49. Kur nje hd emb ka i dn ik ca noi  p re  heqje:  
A) ndo hd te  ne vijen e fractur se   
B) pacienti ka deshire qe ta heqe  
C) esh et  i kariua  r  
D) ka frac ut re te apek is t  

 
 
 

50. Pas as  hok ësh vihet re në radio rg afi f ro mim i i ok ck së  së re në la veolën pas ekstraksi no it  .  
A) 6-8 javë  
B) ap s 2 javësh  
C) pas 1 muaj  
D) pas 01  id ët sh  
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Mesatare  
 

1. Kush nga plan te  anatomike kok ë qafë nuk egzis not  :  

A) Plani median  
 

B) Plani as gita  l  
 

C) Plani bo li  k  
 

D) Plani ok r no al  
 
 
 

2. G al bela odn dh te  në:  

A) Kockën fron lat  e  

B) Kockën ko is pi at l  e  

C) Kockën tem op ar le  

D) Kockën parietale



 
3. P cor e is  st li oid hdodn te  në:  

A) Kockën mastoide  

B) Kockën tem op ar le  

C) Kockën oksip ati l  e  

D) Kockën sfe on idal  e  

 
 
4. Mus uk li p et rigoid al teral përbëhet nga  :  

A) Një pj se ë e v te m  e  

B) yD  pjesë  

C) Tre p ej së  

D) Katër pj se ë  

 
 
5. Kush nga p or çeset e mëposhtëme un k ës th ë pj se ë e am xillës  :  

A) Proçesi fr no tal  

B) rP oçesi ap la it na  l  

C) rP oçesi zy og itam kë  

D) Proç se i orbita  l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kush nga m su kujt e mëposhtëm un k fiks ho et në am bidn ul:



A) Mus uk il  em n at l  
 

B) Muskuli depre os r angu ul s oris  

C) Muskuli orbiku al r si  o ir s  
 

D) Mus uk il  p ital zma  
 
 
 
7. Kush nga s kurt tur ta  e mëposhtë em  ok ckore un k është pjesë e mandib lu ës: 

A) Fo as  us b il nguale  
 

B) Fosa digastrik  e  
 

C) Fosa s bu am nd bi ula er   

D) Fov ae  pla it zma  
 
 
 
8. Arter ai  mak is al re i tn erna m dnu  të dëmto eh t më shumë:  

A) Ne radikalen e sinus ti  maxillar  
 

B) Në tr ja timin kir gru jik la  të a kn ilozes së A.T.  M  

C) Në heqjen e molarit të tr te ë pos th ë  

D) Në osto ot im ne Obwegeser-Da nopl t  

 
 
9. PET-s ak neri jep të dhë an  të mira  :  

A) eN  uf shën e plas it kës  

B) Në fushën e traumatologj si ë  

C) Në fushën e okno l go j si ë  

D) Në fushën tned are  

 
 
10. K su h nga a tn i ok ag lu antët e më op shtëm kun  përd ro et në të se um rët me infa kr t myokardi  :  

A) iS nt or m 



B) eV ntolin  
 

C) Co mu adinë  

D) Aspirinë  
 
 
 
 
 
 
 
 
11. K su h nga preparat te  e mëposhtë em  un k bën pjesë në urgjencën mjeks ro  :e  

A) Ad ner la ina  
 

B) Diazepami  
 

C) O2  
 

D) Aspirin  a  
 
 
 
12. K su h nga shenjat e mëposhtë em  nuk bën pjesë në is dn ro im n leM kers no -Rosental:  

A) Gjuhe e çarë  

B) E ed më e buzë  ev  

C) Aftë re ic di av nt  e  

D) Pa ar lize faci la e unilaterale  
 
 
 
13. K su h nga sh ne taj  klinike et  më op shtëme kun  ës th ë pj se ë e s koh ut anafi al kt ki :  

A) Krua jr e  

B) iS nuzit  e  
 

C) Rin ti e  
 

D) Ce af le



14. K su h nga shenjat e mëposhtë em  nuk është jp esë e int ko sik ica onit nga sol cu ionet  
anafilaktike:  

 
A) K no uv lsione  

 
B) Konfuzi no   

 
C) Aritm  i  

 
D) Diare  

 
 
 
15. K su h nga preparat te  e mëposhtë em  un k bën pjesë në lëndët aneste it ke i hn a al tore:  

A) Butoflurani  
 

B) Izo lf uran  i  
 

C) eS voflu ar ni  
 

D) Desflura in   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. K su h nga preparat te  e mëposhtë em  un k bën pjesë në lë dn et anestetike ni trave on ze:  

A) Ketam ni  a  
 

B) Propofoli  
 

C) Oksitam ni a  
 

D) Fenta yn l  i  
 
 
 
17. K su h nga sindrom te  e mëpështëme është nder il kim i anestezise së përgjithshme:  

A) iS rdn omi M le kers no it 



B) iS rdn o im  Me dn le son ti   
 

C) iS rdn o im  Pete nosr it  

D) iS rdn o im  oR am ns no it  
 
 
 
18. K su h nga shenjat e mëposhtë em  nuk është jp esë e hiperter im së malin :ej   

A) Takikardia  
 

B) A ic doza  
 

C) Spaz am  e um s uk il t mase et r  
 

D) Spa mz a e mu uks lit mylohyoi  d  
 
 
 
19. K su h nga elevator te  e më op shtëm un k për od r te  në heqjen e dhëmbëve  

A) Leck  yl  
 

B) Trekëndës  h  

C) Michë  ll  

D) lE ev ta or i drejtë  

 
 
20. Për re nop mi in e l ku saci no it të A.T.M për od ret  :  

A) Ma on vra eH imlich  

B) Ma von ra e Hip ko ratit  
 

C) Ma von ra Robinson  

D) Ma on vra S mi no son



 
21. K su h nga eg az im nim te  e mëposhtëme ve odn s për t  i bërë transfu iz no  g aj uk  të së rum it:  

A) Anamne az   
 

B) Fytyra e zbe th ë  

C) Hemat rko iti  

D) Leu ok citet  
 
 
 
22. K su h nga s kh ak at ret e më op shtëm nuk mer pjesë në ab ec s ni  palatinal:  

A) nA e ts e iz a tuberal  e  
 

B) Premolarët hd e molarët maxil al rë  

C) L eta r ila  maxi ll a  r  
 

D) nA e ts e iz a incizival  e  
 
 
 
23. K su h nga inciz noi et e mëposhtëme për dre in min e abces ti  te radiks li ugn e e ths ë i saktë:  

A) Incizi no  ekstraoral në vijën em id ane  

B) In ic z oi n intr roa al në sulkus ni  am n bid ulo-lingual  

C) Inci iz no  ne pjesën laterale të ujg hës  

D) Incizi no  në har nuk  pal ta oglos  

 
 
24. Pseudo paroti it  është:  

A) In ef k is on i gjëndrës parot si   

B) In kef is on i gjëndrës li fm ta ik  e  

C) Infek is no  i A.T.M  
 

D) Infeksion i veshti



25. D ai g on za e një limf da eniti tuber luk ar un k ve odn st em  :  

A) Anamn ze ë  

B) Biop  is  
 

C) Sialogra if   
 

D) Provën Man  ut  

 
 
 
 
 
 
26. sO et omy tile i z vh illoh te  em  s uh em  ne :  

A) aM ndibu  l  
 

B) Maxillë  

C) iS un is n am xil al r  
 

D) Kockën z gy omatike  

 
 
27. Drenazhi i si un sit max alli r bë teh  në:  

A) M tae us nazi inferio  r  
 

B) Meat su  nazi media  
 

C) Tu ub s faring ue m  
 

D) M tae us nazi super oi r  
 
 
 
28. K su h nga s mi ptomat e mëposhtëme nuk është pj se ë e t mu ro ti  mik ts  të gjë dn rës pa or :sit   

A) iS përfa eq  ubol al re  

B) cE uri e ngadaltë  

C) Simptomi vi cn en it   
 

D) Kr pe itac oi ne



 
 
29. Ra un al  kun  :tehollivhz   

A) M ib  mus uk l ni  m ly ho oy di   
 

B) Nën muskulin myul ho yoid  

C) Në të dy variantet e më is përm  e  

D) M ib  mus luk in platizma  
 
 
 
30. K su h nga s mi ptomat e mëposhtëme nuk është pj se ë e si dn or m ti  Sjog er n:  

A) K es ro ts omi  
 

B) Kse on fobi  
 

C) Kserof at lmi  
 

D) Edemë e gjë dn rave ap rotis  

 
 
 
 
31. K su h nga shenjat e mëposhtë em  nuk është kar tka er itsi kë për p ta ologji et  e ATM:  

A) ihD mbje në gjuhë  

B) Ç rr e ug ll ime në shije hd e në hun atj  e  

C) Dhi bm je në fari  sgn  

D) dN jes ai  e trupit të uh aj 

 
 
32. Luks ca oi ni r ce id vi ant un k akhs ktoh te  nga :  

A) Ep li eps  ai  
 

B) Histe ir a  

C) D si m ro foz ta  e on ful al v  e  
 

D) Traum ta  



 
33. K su h nga orig ij n ta  e më op shtëme të ank li ozës un k është e vër et të  :  

A) Gjenetik  e  
 

B) In ef ksioze  
 

C) Trau am tike  
 

D) noK genitale  
 
 
 
34. Me cilat nga p ta ologjitë e më op shtëme kun  bëh te  diag on za dife ner cia el  e kna i ol zës së  

ATM:  
 

A) Laterog ine të  

B) Mikroge in të  

C) Hemiatrofitë facia el   

D) Mak or olg is a  
 
 
 
35. K su h nga tnok ar kt ru at e më op shtë em  nuk është v e ërtetë:  

A) Desmog ej ne  
 

B) Dermogjene  
 

C) Ot go jene  
 

D) iM kst  e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. K su h nga ok m nop e tn ët e mëposhtëm nuk mer pj se ë në lk asifik mi ni  e dh mi b ej ve të  

ok kës dhe të qafë :s



A) oK mponenti si la go jen  
 

B) Komp no enti ne ru ol go j ki   

C) Komp no enti muskulo skelet ki   
 

D) oK mponenti vas luk ar  
 
 
 
37. K su h nga neuralgjitë e më op s th ëme nuk e zg iston  :  

A) Neur la jg i trigeminale  
 

B) Neur la jg i op st herpetik  e  
 

C) Neur la jg i op st imazher ki e  
 

D) Neuralgji op st tr ua am t ki e  
 
 
 
38. K su h nga emërt mi et e më op shtë em  kun  i takon neuralgjisë trigemin la  :e  

A) T uki  doloroz  
 

B) Neur la jg i epileptif ro  em  
 

C) S me dnu aj  e Trusosë  

D) S me dnu aj  Karapanziç  

 
 
39. D ai g on za diferencia el  e neu ar lg ij së trig ime n la e n ku  bëhet me  :  

A) iS rdn omin Sl al de  r  
 

B) iS rdn o im n E ga le  
 

C) Sklerozën mul it ple  

D) iS rdn omin Mafuci  
 
 
 
40. N rue la gjia e uH nterit ka origjinë nga:  

A) Tumoret



B) He pr es Zos et  r  
 

C) Traum ta   
 

D) Gjenetike  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. K al sifikimi i dëmtimeve nervore nga Sunderland ej p te  m :e   

A) Tre kl sa  a  
 

B) aK tër klasa  

C) Pesë kl asa   

D) Gjashtë kl asa   

 
 
42. K su h nga s kh aqet e mëposhtëme kun  egzist no  për paralizën fac ai l :e   

A) Sh qak et neurologjike  
 

B) Shkaq te  tra mu ta ike  
 

C) nI t ko sikacionet nga plumbi  
 

D) nI t ko sikacioni nga stri nk ina  
 
 
 
43. K su h nga shenjat e mëposhtë em  nuk j na ë shoqëru se e të paralizës f ca iale  :  

A) ihD mbje në yf t ry ë  

B) C rr egull emi  të hs ije  s  

C) Vështirësi në hun a jt  e  

D) rdN yshime të p ma jes



 
44. D ai g on za dif ere nciale e par la izës faciale kun  bëhet me  :  

A) Teta on zin  
 

B) Traumën e kockës et m rop ale  

C) Infa kr tin e m oy kard ti   
 

D) Hemor jga itë cerebr la  e  

 
 
45. K su h nga eg az im nim te  e mëposhtëme nuk ndihm no  për diag on zën e paralizës caf iale  :  

A) Gjak komp tel   
 

B) Audiogramë  

C) S ai logramë  

D) Titri i Lyme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. Grad ta  e pa ar zil ës së ne vr it fa ic al janë pë sr kh ruar nga :  

A) uoH se  namkcarB ehd  
 

B) Fr so t  
 

C) Lyme  

D) cS hirmer  
 
 
 
47. Para il za e B le lit ës th ë me origj ni ë  :  

A) Viru as le  
 

B) Idioptike



C) Vas uk al re  
 

D) Im nu o ol gjike  
 
 
 
48. Acy lc o iv ri për rod et për traj it min e  :  

A) iS rdn omit R ma say-Hunt  
 

B) aP ralizën e B le li  t  

C) iS rdn o im n Melkerson- oR sen ad l  
 

D) S me dnu jen e Lymës  

 
 
49. Para il za trau am tike e ne ivr t f ca i la  kun  s kakh to eh t nga :  
 

A) Traum ta  e kockës te ropm ale  

B) Traum ta  e am xillës  

C) F eca  lifti  n  
 

D) iC stektominë brank lai e  

 
 
50. K su h nga ne vr ta  e mëposhtëm përdoret si graft dn ërmjetës për anastomozën e nervit  

facial  :  
 

A) Nervi auri uk lar si  am gnus  

B) eN vr i av ug s  
 

C) Nervi il ngu la   
 

D) Nervi infrate opm ral



 
51. K su h nga lk asifik mi te  e mëposhtëme të frakturave un k egziston:  

A) Komi un t vi e  
 

B) Infracti  o  
 

C) P ta olog ij ke  
 

D) Nor om tensive  
 
 
 
52. K su h nga traumat kor rano e n ku  egziston  :  
 

A) iF surë  

B) Frakturë s pmi le  x  

C) rF akturë gen nio e  

D) rF akturë ok mpl ki ata  

 
 
53. K su h nga frakt ru at radi uk lare të dhëmbit nuk egziston:  

A) Apikal  e  
 

B) Gueri  n  
 

C) Oblike  
 

D) L no gitud ni ale  
 
 
 
54. K su h nga tra mu at dento-alve lo are nuk eg siz to :n   

A) oC ntuzio  
 

B) Continue  
 

C) nI tr izu o  
 

D) Ektru iz o  
 

Pëgjig aj  e saktë është B 



55. K su h nga tra mu at gingivo-mu ok ze kun  egzist no :  
 

A) V nlu re abël  

B) Laceraci  o  
 

C) Contusi  o  
 

D) Abras  oi  
 
 
 
56. K su h nga traumat e dhëmb ti  tr ja toh te  nga ki ur rgu O.M.F:  

A) Traum ta  e uk rorë  s  

B) Traumat ok rono-radiku al re  
 

C) Traum ta  oblike të rrënjës  

D) Traum ta  e lok etit të dhëm ib  t  

 
 
57. K su h nga thën ei t e mëpos th ëme nuk është e vër et të në f ar ktur ta  në fëmijë:  

A) Fra tk ura në dru jesh  li  

B) Dëmt mi  i z ano ve të rritj  se  

C) Për rod te  më s uh më ejm k mi i ort po edi  k  

D) Kër ehok t anestezi e përgjithshme  

58. Shkalla lG asgow përmban:  

A) 3- 21  ip kë  

B) 3- 51  pikë  

C) 3- 31  pikë  

D) 3-17 ip kë  

 
 
59. K su h nga dn erl iki m te  e v no a të jn ë të trau tam izuari kun  ës th ë e saktë:



A) Malokluzion  
 

B) sP eudomembranozë  

C) sP eu od artroze  
 

D) Cikatricë  

 
 
60. K su h nga emërt mi et e më op shtëme për m ej ki im n ortopedik të rf utka rave kun  është  i  

vër et t :ë   

A) iL gatura vI i  
 

B) Shi an  Er ci  h  
 

C) Lig ta ura e Heimlic  h  
 

D) hS i an  Win et  r  
 
 
 
61. K su h nga lk asifik mi te  e mëposhtëme të pl ga ëve nuk është i vërtetë:  

A) nluV us Schlopeta ur m  
 

B) Vulnus rep f ro ta um  
 

C) Vulnus M ro sum-Vipe ur m  
 

D) nluV us te at ni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. K su h nga faktorët e mëpos th ëm nuk nd noki  në form mi ni  e cikatricës:  

A) P bu ert te i  
 

B) Traum  a  
 

C) Abrasio



D) Gr pu  gja uk   A  
 
 
 
63. K su h nga veçoritë e më op shtë em  n ku  i përk te  tumoreve benin :j   

A) Zhvil il m ek ps ansi  v  
 

B) N ku  r ice di ov jnë shpe  hs  

C) N ku  aj pin gjë dn je kahekti ek   

D) Rr ti en s ph ejt  
 
 
 
64. K su h nga thën ei t e mëpos th ëme nuk është e as ktë për kistat rad uki la  :r  

A) eZ në 20 % të kis at ve të on fullave  

B) aT hok en më shumë në mosh ta  02 -40 v ej  c  

C) aT hok en më shumë në hd ëmbët rf ont la  is për  

D) Prekin is  hd ëmbët e uq mësht ti  dhe a ot  të pë hr ershëm  

 
 
65. Kista e kanalit naz apo latin është :  

A) Kistë ra ukid la  r  

B) siK të fo il ku al  r  

C) siK të epid re moi  d  

D) Kist maksila  r  
 
 
 
66. Kista gl bo ulo mak alis r ka f ro më  :  

A) Zemr  e  
 

B) aD rdhë em  bisht nga pos th ë  

C) aD rdhë me bisht nga s pi ër 



D) Formë eq  ep  

 
 
67. K su h nga përmbajtj te  e mëposhtëme të sik tit t uar matik kun  egziston:  

A) Lëng ik stik (kristal te  e ok lesterinë  )s  

B) Gj  ka  
 

C) Ajër  

D) Bo  hs  
 
 
 
68. K su h nga s mi ptomat e mëposhtëme nuk është karakte ir st ki ë e k si tave të on fullave:  

A) Malo uk iz no i  
 

B) Krepitacioni  
 

C) Zhurmë në veshë  

D) lF ku tuacion  
 
 
 
69. K su h nga kis tat  e mëpos th ëm nuk zhvill ho te  në si un sin maksila :r   

A) Ki ts a b ar kn ia  l  

B) M ku o ec le  t  
 

C) K si ta retencio an l  
 

D) sP eu kod si at t  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Të vështir  a  
 
70. K su h nga kis tat  e mëpos th ëm n  ku bën p ej së në kis tat  e indeve të :atub



A) Ki ts a parazitare  
 

B) Kista es bac  e  

C) K si ta epidermoid  
 

D) Ki ts a ep di erma  l  
 
 
 
71. K su h nga v ce ro itë e mëposhtë em  un k i përket am le oblas ot më :s   

A) Recidivon  
 

B) Frakturë patol go jik  e  

C) uM nd të ma il n ij zojë  

D) Ng aj n em  një dhëmb të përmbaj ut r në g’oR rafi  

 
 
72. Dig on za diferenci ela  e ma el bo lastomës nuk bëhet me :  

A) Oste bo lastoklastomë  n  

B) Tumo er t m ila jn  të nofullë  s  

C) iF bromën intrakoc ok re  

D) Osteomë  n  

 
 
 
 
73. K su h nga lk asifik mi te  e mëposhtëme nuk ë hs të  i saktë për e up lid te : 

A) iF bromatoz  
 

B) Angiomatoz  
 

C) Angiosarkomatoz  
 

D) G ij gandocelular  
 
 
 
74. K su h nga ut moret e mëpo hs tëme j odoo ntogjen të no uf ll va e un k është i as tk ë:



A) Tumori i m mru ë  

B) Tumo ir  i bar hd ë  

C) Kerubizmi  
 

D) Fi rb o am  intrakoc ok er   
 
 
 
75. K su h nga f mro ta  lk inike të rg a un lomës euzi on file nuk është e as tk ë  :  

A) Forma e loka il z au r  
 

B) Forma e g ej ner ila zuar  
 

C) Forma ok im un tive  
 

D) Forma difuze  
 
 
 
76. K su h nga sindrom ta  e mëposhtëme kun  është v sa kul ra   :  

A) K ssa ba ah-Merit  
 

B) Pi sl ne  r  
 

C) Rendu - lsO e  r  
 

D) Sturge-Weber  
 
 
 
77. K su h nga g ej nd tej  e mëposhtëm nuk është lezion rp ekanceroze  

A) Le oku lp ka ia  
 

B) Le oku edem  a  
 

C) Eritro lp akia  
 

D) L ci hen pla un s  
 
 
 
78. Kor un m uk at neum mund et  cojë në  :  

A) Ca bazoc le ular  e



B) Ca spi on c le ulare  
 

C) Melanomë  

D) Sar ok  em  
 
 
 
79. K su h nga f ro tam  e mëposhtë em  n ku  i at nok  aftës er vidic ante  :  

A) iM nor  e  
 

B) K nu eifor em   
 

C) M ja or  e  
 

D) Herpetiforme  
 
 
 
80. K su h nga ulçer ta  e mëpo ths ë em  kun  at ok h te  në gojë  :  

A) G tsa rointenstin la e  
 

B) Jatrogje en   

C) Neopl za ike  
 

D) Ot go jen  e  
 
 
 
81. K su h nga f mro ta  lk inike të kancerit or la  kun  eg iz ts on : 

A) Forma mik os mato ez   
 

B) Forma nodu al  er  

C) Forma u cl erativ  e  
 

D) Forma veg ej ta it v  e  
 
 
 
82. K su h nga preparat te  e mëposhtë em  un k pë odr ret në ki im oterapi  :  

A) Vi kn rist ni a  
 

B) M te otre sk ati 



C) Fosfora im d  i  
 

D) Fl rou ca il  i  
 
 
 
83. D ai g on za diferenciale e ulçerës karcinomato ez  n ku  bëhet em  :  

A) lU çerën de buk ital  e  

B) Ulçerën nga antra sk  i  

C) U ecl rën t bu e kr u al r  e  

D) lU çerën sif li i it  ek  

 
 
84. K na ceri i lë uk rës së fytyrës nuk khs a tk oh te  gn a  :  

A) Rreza it mi dje ll or  
 

B) Dermato taz  kronike  
 

C) Për rod imi i hud anit  

D) jG ëndj te  pre ak n ec ro  ez  

 
 
85. K su h nga shenjat e mëposhtë em  nuk është kar tka er itsi kë për tumor te  malinj të on fullave:  

A) L ku sim i dhëmbëv  e  

B) Foetor ex-oris  
 

C) Simptoma Vince itn   
 

D) Otorhea  
 
 
 
86. K su h nga s mi ptomat e mëposhtëme nuk është karakte ir st ki ë për kancerin e am k is lë :s   

A) ihD mbje të tipit neuralg ij  k  

B) Rinora jg i  

C) Egzof mlat us 



D) E on f lat mu  s  
 
 
 
87. K su h nga pa ot log ij të e mëposhtëme nuk bën pjesë në m la f mro ca ion te  e rr alla:  

A) Makr so to  aim  
 

B) Labium lpud ex  
 

C) Keiloskizis simplex  
 

D) F si tulat lab ai le  
 
 
 
88. K su h nga sindrom te  e mëposhtëme kun  qohs ër ho et em  ski :az   

A) Piere-Robin  
 

B) Meckel  
 

C) M le kers no - oR se dn la   
 

D) Franchesketi  
 
 
 
89. K su h nga te nk ikat e mëposhtë em  un k pë odr ret në trajtimin e defekteve të il ndura të  

zub es:  
 

A) A BB E  
 

B) Tenyson  
 

C) Millar  d  
 

D) Vea  u  
 
 
 
 
 
 
 
90. K su h nga te nk ikat e mëposhtë em  un k pë odr ret për ok ri jgr imi n e pal ta oskizis:  

A) Lange bn ce  k



B) Furlow  
 

C) Kara nap ziç  

D) Va dr il-K li lner  
 
 
 
91. K su h nga a on malitë e mëposhtëme nuk bën p ej së në ta o të sensit vertikal:  

A) M ro dex aperta  
 

B) M ro dex im x  t  
 

C) M ro dex orp f nu dum  
 

D) nI truzio denti  s  
 
 
 
92. K su h nga osteotomitë e mëposhtëme kun  përd ro te  ne Ma dn ibul :  

A) Os et otomi lbo ki e ramus as ec nedn t  
 

B) sO et oto im  në formën e “Z” në ramus horiz tno la is ma dn ibule  

C) sO et oto im  në formën e ”L” në ramus horiz tno la is ma dn ibule  

D) Os et oto im  në formë rd ej kt ëndëshi në ra um s hori oz ntal si  mandibu  el  

 
 
93. K su h nga osteotomitë n ku  për od ret në nofullën e sipë emr   :  

A) eL  roF t  I  
 

B) eL  Fort  II  
 

C) Wasm dnu   

D) Ko  el  
 
 
 
94. K su h nga l me ob t e mëposhtë em  un k egzis not   :  

A) Rando  m  
 

B) Mc Gregor



C) Le Fort  
 

D) Bakamian  
 
 
 
95. K su h nga p al stik ta  e më op shtë em  n ku  egziston :  

A) H mo oplastikë  

B) H te er po las it kë  

C) Aloplastikë  

D) Sk opol plastike  
 
 
 
96. Skin grafti kun  përdoret për zëvë dn ës mi ni  e  :  

A) nI id t koc ok r  
 

B) Lëkurës  

C) M ku ozës  

D) Gjuhë  s  

 
 
97. K su h nga shenjat e mëposhtë em  nuk është kar tka eri its kë e si dn rom ti  Aper  :t  

A) Hy op p al zi am ksilare  
 

B) Skizë pa tal i an le  

C) Syndaktili  
 

D) Alopeci  
 
 
 
98. K su h nga shenjat e mëposhtëme është karak et ir stikë e sind or m te  Frey:  

A) Bu al  dj re se  
 

B) Dhi bm je kok e  
 

C) Të vjella 



D) Otoragji  
 
 
 
99. K su h nga shenjat e mëposhtë em  nuk është kar tka er itsi kë e sind or mit Ma ff u ic :  

A) Skize ap l ta ine  
 

B) En od k dno ro am   
 

C) Hemangioma  
 

D) Fle ob lite  
 
 
 
100. Kush nga shenjat e mëpos th ëme un k është karakter si it kë e sin ord mit iP ere-  

oR bin  :  
 

A) Mikrognati  
 

B) Glo os p ot zë  

C) Defekt q ei llz  e  
 

D) Hemangio am  multiple  
 
 
 
101. Kush nga shenjat e mëpos th ëme un k është karakter si it kë e sin rd om ti  Francesketi: 

A) Difekt qiell ez   
 

B) A on ilam  on fu ll sa h  
 

C) A on ilam  në ig sht  a  

D) monA ali në veshë  

 
 
102. uK sh un k është ak rakteri ts ikë e sin ord mi Treac eh r-Col il ns:  

A) Hy op p al zi ma dn ibulare  
 

B) Glo os p ot zë  

C) eD fekt në sy



D) Ren poliki ts ik  
 
 
 
103. uK sh gn a veçoritë e mëp so htë em  un k është karakteristikë për os et omyel iti n në  

fëmijë:  

A) Shfaqet ne 9 mujorin e parë të l ni djes  

B) Prek kryesisht am ksilën  

C) Prek rk yes si ht mandibulë  n  

D) Diagnoza e hersh em  është  e rë dn ës hsi me pë  r të evi ut ar ok mplikacionet hd e  
mor lat i tet in  

 
 
 
104. uK sh nga shkak at rët e mëposhtëm n ku  a uk z ho te  për os et omy le itin në fëmijë:  

A) saM ti  it  
 

B) Rruga he tam ogjene  
 

C) Dhë bm ët  

D) Sakusi lakrimal i ni fektuar  
 
 
 
105. Kush nga shenjat e mëpos th ëme un k është karakter si it kë për o ets omyelitin në  

fëmijë:  

A) Të vjella  

B) Debulesë  

C) Otalgji  
 

D) Ep eli ps  i  
 
 
 
106. Kush nga shenjat e mëpos th ëme l ko ela  nuk është karakteris it kë në os et o ym le iti  n  

në fë im jë  :  

A) Edemë faci la e 



B) C le ulit perio br ital  
 

C) Po il p ire do no tit  
 

D) Rr ej dhje up si ne ves it bulum ose p la atum  
 
 
 
107. uK sh nga komplika ic no et e osteomyelitit infan lit  n ku  egzist no :  
 

A) Verbim  i  
 

B) Meni gn iti  
 

C) Otit  i  
 

D) bA cesi cerebra  l  
 

Përgjg aji  e as ktë është  C  

108. Radioterapia nuk ej p:  
 

A) Hypova ks ul ra izim të indeve  

B) Hy op lec u al ritet  
 

C) Hypo sk i  
 

D) Hiperaktivitet  
 
 
 
109. Më shpesh nga so et ro a id onekroza preket :  

A) Maksila  
 

B) Mandibu al   
 

C) K kco a hy dio  e  
 

D) Klavikula  
 
 
 
110. Arsyet e oste ro adionek or zës nuk janë  :  

A) oD za e madhe  
 

B) Higj ne a e ke eq



C) Ekstrak is one para radiaci no it  
 

D) Ek ts raksione pas radiac oi nit  
 
 
 
111. uK sh nga def mro mi et e mëposhtëme n ku  është kongen ati l  :  

A) Defektete e ub zës dhe të qiel zl ë  s  

B) D si os ot z ta  kraniofaciale  
 

C) Fas aic  adenoid  e  
 

D) Mik or somia he im f ca iale  
 
 
 
112. uK sh nga def mro mi et e mëposhtëme n ku  li hd et me zhvill mi in:  

A) Traum ta   
 

B) Osteomy le iti  
 

C) Mal un tricioni  
 

D) Disostozat kraniofaciale  
 
 
 
113. uK sh gn a të sëm ru ët e mëpo ths ëm nuk përbën faktor rr si ku mjeksor . I sëmurë  

m  :e  
 

A) monA ali dentare  
 

B) Defek tet  nok gen ti la  të ez mrës  

C) Defor im me te sht ly lë  s  

D) Asthma  
 
 
 
114. Kush nga shenjat e mëpos th ëme un k është për ac ktuese për dis uf nksionin  e  

T.A .M:  
 

A) Ma rr ej  mendësh



B) Të vjel al   

C) Spaz am  mu uks al r  e  
 

D) ihD mbje kok e persis et nt  e  
 
 
 
115. uK sh nga zonat topo rg afike të faqes un k egzist no  :  

A) Z no a suborbita el   
 

B) Z no a preauriku al er   
 

C) Z no a sub am dn ibula er   
 

D) Z no a orale hd e ub ko-ma dn ibular  e  
 
 
 
 
 
 
 
116. uK sh nga etiologji et  e mëposhtëme kun  është e s ka të për m la okluzionin :  

A) Etiologj ai  den at r  e  
 

B) E it ologj ai  ks eletike  
 

C) Etiologj ai  si ordn im ke  
 

D) tE iologj ai  hema ot g ej en   
 
 
 
117. Një shkatërrim të ma hd  hd e të menjëhershëm me o ic no al pacient ti  i sjell  :ni  

A) Defek tet  traum ta ike  
 

B) Defek tet  e l ni ud ra  
 

C) Defek tet  si rdn o im ke  
 

D) Defek tet  jat or gjene  
 
 
 
118. Traumat dento- am x lli o-fa ic ale ta ok hen më shumë :



A) Në fëmijë  

B) Në em s ukh tj  e ri  

C) Në të irr tur  

D) Në të moshuar  

 
 
119. uK sh nga funksi no et e mëposhtëme nuk i tak no  uh ndës:  

A) nuF ksi no i este it  k  
 

B) Filtr mi i i ajri  t  
 

C) Të of ul rit  

D) Lëngësh mit  hd e ngroh ej  e ajri  t  

 
 
120. uK sh gn a ndërh ry j te  e mëposhtë em  kun  shkakton defor im m të nuh dës  :  

A) pO era ic ino  C la dweluck  
 

B) Ri pon al stik  a  

C) Septori on plast ki a  
 

D) Kir gru ij a ortogn ta ki e  
 
 
 
 
 
 
 
121. uK sh nga od norët kar it al gjenoz të mëposhtëm nuk e zg i ts on:  

A) Kosto-ko dn r la   

B) Kresh at  ilia  ek  
 

C) Septum na az  l  

D) knoK a ua rik lu a er



122. uK sh gn a pr bo el met e mëposhtë em  ne ma et air l te  a ol -plas it ke n ku  eg siz t no  :  

A) Flakj  a  

B) Migra ic oni  
 

C) Vas uk lar zi imi  
 

D) Infeks oi n  i  
 
 
 
123. uK sh gn a pr bo el met e mëposhtëme në rg af tet  ok c ok re kun  e zg ist no  :  

A) Flakj  a  
 

B) Migra ic oni  

C) Vas uk lar zi imi  
 

D) Infeks oi n  i  
 
 
 
124. uK sh nga sp ice la i ts ët e mëposhtëm nuk ul an lor  të madh në venien e diagnozes  

për tumoret beninj a op  m ila nj të reg ij no it O.M.F:  

A) Kir gru u O.M F.   
 

B) Imazheris it   
 

C) An ta omo-patologu  
 

D) Anestezist- er aminat ro i  
 
 
 
125. Ameloblastoma tak ho et më s uh më në  :  

A) Max li lë  

B) Mandibu  l  

C) K kco ta  zy mog ta ike  
 

D) oK ckat ro bita el



126. Ku hs  është faktori rk yes ro  i kan ec rit or la  :  

A) A kl o il   
 

B) Duha  in  
 

C) D gor a  
 

D) Fa tk orët ambjenta  l  

 
 
127. Nje ulcer në gojë që n ku  m nu d të shërohet kun  d hu te  n jd ekur me :  

A) gE zam ni mi  bo jektiv int ar  dhe ekstr oa ral  
 

B) Biop  is  
 

C) Follow-up  
 

D) Gargara dezinfe tk ante  
 
 
 
128. uK sh nga fe on em nte e mëposhtë em  f tel  për prognozë të keqe të k na cerit oral  :  

A) Limfon do uli met sa t ita  k  
 

B) Forma e ul ec rë  s  

C) Ngj ry a e ulcerës  

D) Gja ok sja e lu cerës  

 
 
129. Në trajti im n kir ru gjikal të kancerit or la  më s uh më rënd ise  ka :  

A) Heq aj  në kuf t ji ë hs ënd so hë  

B) Verifikimi i ma gr ove k ri urg ij kale të e sk cizi no i  t  

C) eH qja në thellës  i  

D) Heq aj  në jg ërësi



130. uK sh nga origjinat e mëposhtëme a uk z ho et më rr allë për meta ts az ta  m dna i ub la er   
 :  

 
A) Ca e ves kh av  e  

 
B) P or s at ta  

 
C) Tru  ir  

 
D) G oj ksi  

 
 
 
131. uK sh nga teknik ta  e mëposhtëme kun  pë dr oret për tr ja it min ki rur g ij k la  të  

mandibulës së përfshirë nga kan ec ri :  

A) Simfizektomi radik la  e  

B) Reze sk i no i parcial  
 

C) Ma ubidn el ktomi pa exar it k lu im  
 

D) Lingulektomi  
 
 
 
132. uK sh nga funksi no et e mëposhtëme kun  i ta nok  mand ubi lës :  

A) Njo jm a e u qhs mi ti   
 

B) Përtypj  a  

C) Gë ll titja  

D) Të of luri  t  

 
 
133. uK sh nga funksi no et e mëposhtëme kun  i ta nok  mand ubi lës :  

A) Esteti  k  
 

B) Ng hor aj  e ja ri  t  
 

C) Pers no ali tet   
 

D) nA a psi ok -sociale



 
134. uK sh gn a qëllim te  e mëposhtëme un k përfshih te  ne follow- pu : 

A) Vënia e diag on ses (recidiva)  

B) Traj it mi i recidivës  

C) Aktivi et ti fizik i të së um ri  t  

D) Trajtimi i mok p il kaci no eve  
 
 
 
135. uK sh nga vepr mi et e mëposhtë em  kun  duh te  të egz si t jo ë gjatë trajtimit  

kir ru gjik la  të jn ë të sëm ru i me kance  :r  

A) Të respekt ho et din ij teti i të sëmuri  t  

B) Të sigu hor te  nok fo itr  i të sëmuri  t  

C) Të rr itet mbijetesa e të sëmur  ti  

D) Të sigu hor te  rk enar ai  e k uri gr u  t  

 
 
136. uK sh nga faktor te  e mëposhtëm n ku  luan or l në jlu en e përqindj se  së ostomyelit ti   

 :  
 

A) Nekrektomi  a  
 

B) Rri jt a e niv le it të ushqyerje  s  

C) Kujdesi i mire për gojën dhe dhë bm ë  t  

D) Rritja e niv le it të edukates shëndetëso  er  

 
 
137. Në id fer ne c mi in e një os et omy le ti i me një t romu  ma il nj uk, sh është më  e  

rendë sis h em : 

A) Klinik  a  
 

B) Të hr eqja e proce is t pas antibio it ko-tera ip së  

C) An ma neza



D) Ro’ rg af ai   
 
 
 
138. uK sh gn a arsy te  e mëposhtëme kun  qënd nor  për rp ekjen më të r lar lë të max li lës  

nga so tom ey liti : 
 

A) Vas uk larizimi më i mi  er  

B) aK  jn ë kockë kortikale më të oh llë  

C) Pra in a e hd ë bm ëve si un za  l  

D) Infek is no i shpër dn ah te  në kav ti etet fqinj  e  

 
 
139. uK sh nga egza im ni tem  e mëposhtë em  nuk ka v el re ne për ac ktimin e os et mo y le itit  

 :  
 

A) C  T  
 

B) IR  M  
 

C) Tec nh ec ui m-Skaneri  
 

D) oR rg’ afi em  lë dn ë kontrast  e  

 
 
140. uK sh gn a ht ëni te  e më op hs tëme kun  është karakteris it kë e o ts eomyelitit kronik :  

A) T me per ta ura udno al nte  
 

B) Fistula  
 

C) Trizmusi  
 

D) rF akturë patologjike  

 
 
 
 
 
 

mëjn( 0001 i  )ëj



airtsitneD   evitneverP ehd evitarotseR  

 
 
1. Në n ëj  tr ja t mi  endodon it k egz ma ini mi radiol jgo ik i nevojsh më  është:  

A) Grafi BiteWing  
B) Grafi Pa on ramike  
C) Grafi O ulk za el   
D) Grafi on rmal  e  

 
 
 
2. Në n ëj  traj it m resto tar iv di er kt të karie is t ned tar egz ima nimi radiolog ij k i ne ov sj hëm  

ësht  :ë  
E) Grafi BiteWing  
F) Grafi Pa on ram ki  e  
G) Grafi Oklu az el   
H) Grafi on rmal  e  

 
 
 
 
 
3. Cila ësh ët  teknika e d uhu r për id agnostikim ni  e el zi no eve të i dn e ev  ët  bu at  në zgavrën e  

og jës?  
A) gE zam ni imi vizua  l  
B) Egz ma inimi ob ej tk iv  
C) Egz ma inimi h si t po atologjik (biopsi)  
D) P la ap cioni  

 
 
4. Në cilin rast dnum  të bëhet uk ltura mikr bo iologjike për p ta olo gjitë e ag vrës së og ëj ?s   

A) Infeksi no e Bakte ir al  e  
B) Infeksi no e my ok tike  
C) Infeksi no e virus ela   
D) Të gjitha ja ën  të v rë et t  a  

 
 
 
5. Strept oko ku mutans koloniz no  zga rv en e jok ës rr te h om shes:  

A) 1-3 vj çe   
B) 3-6 v cej   
C) 6-7 v cej   
D) M ib  18 vj çe  



 
6. Cila ë ths ë shen aj  fill se at re m ka ros kipok e e pr ço es ti  kar oi z në s pi ërfaqen e l më ua ?r   

A) Errësim në sip re faqe  
B) Pl sa arit ej  të sipë fr aqes  
C) Ma luk a alba  
D) Zgavër karioze e vo ëg l  

 
 
 
7. G aj të egz ma ini m ti  të fisurës me s dno  , në rast se s dno a ngec kemi:  

A) Gjithm no  ësh ët  karies dentar  
B) N ku  ë ths ë karies dent  ra  
C) M dnu  ët  ej të ose jo karies dentar  
D) Të te aj  j na ë të vërt ate   

 
 
8. Sa është sasia e pa ts ës së hd më bëve që hud et të për od rë një fë im jë i mosh  së  

para hs ko ll ore në furçë?  
A) Aspak  
B) Sa n ej  ok ëk rr biz ele   
C) Sa jn ë a ud tl   
D) Gj mru ë  

 
 
9. Pas erup mit it ët  dh më bëve permanent në zga rv ën e g jo ës rrënja përf odnu n zh iv mill in:  

A) 0-1 v ti  pas e ur p it mit  
B) 1-2 vjet pas e pur t mi it  
C) 3-4 vjet pas e pur tim  ti  
D) 6-7 v tej  pas e pur it mi  t  

 
 
 
10. C li a është temper ta ure mini am le që nevoji et t për ts eriliz mi  nga një autoclav  ?e  

A) 121  oC  
B)  001 oC  
C)  09 o  C  
D)  08 o  C  

 
 
11. P or mocioni shë dn etësor dhe mas ta  paranda ul e es  për shfaq ej n e një sëmundje janë pjesë :e  

A) Prevencioni primar  
B) Prev ne ic oni s oke ndar  
C) Prev ne ic oni terciar  
D) Prevencioni es lektiv 



12. Shërbimet që of hor en k ru  p ta ologj ai  ësh ët  shfa ruq  për të parand la uar gorp resin janë p ej s  ë  
:e   

A) Prevencioni sele tk iv  
B) Prev ne ic oni primar  
C) Prev ne ic oni s oke ndar  
D) Prevencioni ter ic ar  

 
 
13. Shërbimet që of hor en uk r p ta ol go aij  ak  avancuar ud ke s kh aktuar bmuh je ose dëm mit   

pë fr undi atm r të dni it ( sp h urik gr jia) bëjnë pj ëse  n  :ë  
A) Prevencioni sele tk iv  
B) Prev ne ic oni primar  
C) Prev ne ic oni s oke ndar  
D) Prevencioni ter ic ar  

 
 
14. P le i uk la ë ths ë një m ub el së e c ali  ve odn s te  :  

A) V te më  në sip rë faqen e zmal it t  
B) Vet më  në sipërfa neq  e nup imeve res ot r ta ive  
C) Vet më  në siperfaqen ves it ub al re  
D) Në s pi erfaqen e zmal it t hd e nup imet rest ro ative  

 
 
15. Pas pro eç ud rës së profilaksisë , pelikula rif li lon ët  form ho te  pa :s   

A) 1 ore  
B) Men ëj herë  
C) 1 d ëti   
D) 03  mi tun a  

 
 
 
 
16. Materia la ba ësh :ët   

A) Karies us perficial  
B) lP al ka bak et ria el  e maturua  r  
C) M eb turina ushq mi ore, le oku c ti e dhe qe il az  të des uk amuara në s pi ë fr aqen  

hd ë erobm   
D) Kal uk lus dentar  

 
 
 
 
17. Poz ci ioni Tre edn lenb ru g i po tl or nit den at r indikohet në:  

A) Gjatë tra tj i im t në on uf llën e s pi ërme  
B) Gjatë trajtim ti  në on uf llën e op shtme  
C) Gjatë marr ej s së ma ës s 



D) Në gje dn je il po it mie  
 
 
18. Poz ci ioni Shpi ën  ose sh rt irë në polt or nin dentar është k dnu ërindik ca ion n :ë   

A) Trajtimin e dh më bëve tek a od leshen tët   
B) Traj it min e dh më bë ev  et k a ud lt  të  
C) Traj it min e hd më bëve në tre ojum rin e tr ëte  të shtatëz sina ë  
D) Trajtimin e dh më bëve tek f më i ëj t e urg pmoshës sh ok ll  ero  

 
 
19. Në cilën f ro em  ok munikimi ejm ku hd e pacienti kanë n ëj  rol ët  barabartë në përcakti im n e  

p al nit të trajtimit?  
A) Patern la i ez m  
B) K sno u tam ori ez m  
C) nI dif re e itn zem  
D) Recipro ic tet  

 
 
20. Hi sop la ivacioni m dnu  të jetë rezu tl at i: 

A) Kariesit den at r  
B) Xe or stomisë  
C) S më dnu ej ve period no t la e  
D) Stomatit ti  afto  z  

 
 
21. Kar ei si i fisurës ësh ët  më i s ph re uh r ën  gr pu moshën:  

A) 0 – 3 vj çe   
B) 3- 16 vjeç  
C) 18 – 50 vjeç  
D) M ib  56  v çej   

 
 
22. N ëj  fëmijë të moshës 21  v ej çare i cili mban aparat ort nodo tik dhe jeton në jn ë ok m nu ite  t  

uk  nive il  i fluorit në ujin e pij hs ëm ësh ët  ëm  pak es  pp3.0 m , përsa i ëp rket  
r er zi sk h ëm rise nga rak ei si od  të k al sifik ho et n :ë   

A) Gr pu in me rr ez ki shmëri të ulët  
B) Gr nipu  me rr ez ki shmëri të em s  em  
C) Gr nipu  em  rrez ki shm rë i të lartë  
D) pO sioni A hd e B është i vërtet  

 
 
 
23. Për pastri im n e hapësirave nën urat f ki se ëp r od r mi  :  

A) Su ep r Floss (tufëzuar)  
B) iF ll de tn ar me dyll  
C) iF ll dentar pa dyll 



D) Fi ll  dentar shi  tir  
 
 
 
 
24. Në pul ip ti revers bi ël dnum  ët  krye mj :  

A) M ub lim di er kt  
B) M ub il m indire tc   
C) M ub il m dire tk  d eh  i dn ir ce  t  
D) Trajtim e dn odontik  

 
 
25. Dh mi bja pulsue es  është karakte ir ts ik për një pro eç s ni fla tam ro :  

A) kA ut seroz  
B) A uk t up ur el  tn  
C) Kr kino  granular  
D) iK sti  k  

 
 
 
26. Në eg az minim radiologjik ët  43  ehd  53  në nivelin e apeksit dal ol jmë sqarim me uk fij të  

qartë pa rp ekje çt  lamina ud rë .s  Në kë ët  rast kemi:  
A) Cist rad ci ular  
B) Perid no tit kron ki  pe ir apik la   
C) Fo emar nn  ment la   
D) Period no tit rg a un lar  

 
 
27. D ai g on za e pulpitit përcaktohet gjithmonë baz rau  vetëm në e zg ima ni im n:  

A) Termik  
B) Radiologj ki   
C) A kn esa e pacientit  
D) Asn ëj  un k ësh ët  e vërtet  ë  

 
 
 
28. iS lantet dnuk ërindi ok eh n të apli hok en në fëm ëji  kur k ime :  

A) Karies të fisurës  
B) H pi oplazi lineare  
C) Karies ce vr ik  la  
D) Difekt k nu ie fo mr   

 
 
29. iS lantët në den it c oi nin e për hok s ëh m ap il hok en në k ëtë  mosh :ë   

A) 1-2 vj çe   
B) 2-3 vj çe  



C) 3-6 v ej ç  
D) 7-8 vjeç  

 
 
 
 
30. Nd ej hs mëria në per uk si no  mund të v ëji  nga:  

A) Pul ip t ak tu  parcial  
B) Pulpit hiperplazik (polipoz  )  
C) Mbi- ko luzion rest ro ita v  e  
D) Asn ëj  un k ësh ët  e vë tr et  

 
 
 
 
31. Gingivit si  gravidar gjatë prj hdu ës së shta ët zanisë ësh ët  me ro ig ij në:  

A) riV usa el   
B) Bak et riale  
C) My ok tike  
D) oH r anom le  

 
 
32. Erozi no i dentar gj ëta  perj hdu ës ës  sh at tëza in ës  ndo hd ë për s kh ak ët : 

A) Dietës së çrregullt  
B) N rd yshimeve oh rmonale  
C) ëT  v lej lave  
D) Pakujdesi ës  lidh ru  me hig ej nën  

 
 
33. Perforaci no et në traj it tem  endo nod t ki e m dnu  ët  tra tj ohen kud e për od rur:  

A) CaO  H  
B) TM A  
C) C eme nt G al sionomer  
D) Ce em nt Oksifosfat  

 
 
34. iS lantet gjatë ap il ki im t kërkojnë:  

A) La hsëg ti  
B) Zgavër retentiv  e  
C) Thatësi  
D) Të gjitha ja ën  të v rë et t  a  

 
 
 
35. na eM e  n  e te nk ikës ruf ët ssaB timiç  të hd ë  :evëbm  

A) tehortsaP  ërim  lus kusi nig giv  ra



B) Pas hort en im rë hapësi ar t interdentare  
C) Past or hen mirë sip re faq te  okluzale  
D) Past or h te  im rë g huj a  

 
 
 
36. C li a nga thën ei t e më op sht em  është e vër et ët ?  

A) lP al ka g ej dn et vetëm në f si ur ta  e hd ë bm ëve.  
B) Heqja e p al kës bak et ri la e kër ok n dn ërhyr ëj n profe is no a el  të m ej uk t s ot ma ot l go  .  
C) Për rod imi i përditsh me  i fur ëç s hd e fi till  dent ra  rk yen he jq en tot ela  të pllak  së  
dentare në të pe ts a sip rë faq te  e hd ëmb vë e.  
D) Gjatë shtatëzan si ë në perju hd ën 3-5 muaj rk y ajre  e proçe ud rave dentare është e  
kundërindik au r.  

 
 
 
 
37. M oku zitis është n ëj  komplikacion që v ej n gn :a   

A) Ki im oterapia hd e radio et rap ai   
B) Traum ta  e i dn eve të buta  
C) Traj it mi i zg aj tur me an it biotik  
D) Të treja janë të vërt  ate  

 
 
38. P or f ali ks ai  me antib oi it k në di as  pro eç dura dentare kryhet për: 

A) Para dn aluar infeksionet ne zga rv ën e og ëj s  
B) Para dn la uar inf al m ca i no in e indeve të tub a  
C) Para dn la uar end ko a idr it n bacterial  
D) Të treja janë të vërt  ate  

 
39. Im onu g ol bulin ta  e ilas vës kanë ev t :i   

A) uB fer ki e  
B) Reminder la izuese  
C) Antinf al m ta or  e  
D) nA it bakt re iale  

 
 
 
40. Zbardhja e hd ëmbëve m dnu  të zg aj së:  
 
A) 6 mua  j  
B) 1 iv t  
C) 5 vjet  
D) Në varësi të pacien it t 



41. Për të r pi aruar plasar jti et e hd ëmbëve in id v di u la  rk yesisht përd iro m:  
 
A) F tesa a  t  
B) Koronat  
C) Kom op z tati   
D) Të gjitha më is për  
 
 
 
 
42. Mosha në të cilën sëk hillohet të e zg ima hon et për herë ët  parë f ajimë  tek den it ts  është:  
 
A) Në moshën 3 mua sj  h  
B) Në moshën 21  mua sj h ose uk r e pur tojnë hd embët e par  ë  
C) Në moshën 42  mua sj h ose uk r kanë e pur tuar s uh mica e hd më bëve  
D) Në moshën 63  mu ja sh ose uk r kane eruptuar të gjithë dh më bët  
 
 
 
 
43. Cili nga nerv ta  kranial ësh ët  Trigemin la :  

A) 2  
B) 3  
C) 5  
D) 7  
 
 
 
44. Cili nga in rg edi ne t te  në pastë ka veti tna ibak et ria el  të s ph re ruh a?  
 
A) Triklo as ni  
B) S do ium Lauryl Sulfat  
C) Xilitol  i  
D) lF uo  ir  
 
 
 
45. C li at nga shenjat e më op shtëme kun  bën jp e ës  et k “Shen aj t Vital ”e  të pacientit?  

A) Presi ino  i g aj uk t  
B) Pulsi  
C) S ph je tësia e respiracionit  
D) Aftës ai  për ët  numok i  rauk



46. V el r ta  ron ma el  te presi no it te g aj k tu  jane: 
 
A) 1 00  mmHg / 08  mm Hg  
B) 120 mmHg / 80 mm H  g  
C) 120 mmHg / 60 mm H  g  
D) 1 04  mm Hg/ 08  mm Hg  
 
 
 
 
47. Ne egzamin mi ni  ra oid logjik kar ei si media p ara qite :t   
 
A) Sqarim periapik  la  
B) Sqarim ok r no ar  
C) E rr ës mi  ( po acitet) k ro onar  
D) A hd e B janë të vërt ate   
 
 
 
 
48. Egzaminimi radiologjik m dnu  të om s rk yh te  në:  

A) Inf al maci no  gingivar  
B) K ra ies s pu e fr ci ial  
C) Hipersensitivi tet  dentinar  
D) Të gjitha janë të vërteta  
 
 
 
 
49. Kar ei is  interpr ko s ami l um nd të d ai gnosti hok et em :  
 
A) Egzam ni im vis au l  
B) Sondë  
C) Ngjyrues  
D) Tran lis uminim  
 
 
 
 
50. Te ro ai  Hidr do inamike që s akh kt no  hiper es nsit vi eti tin den it nar shpjegohet me:  

A. Ine vr imi n e dentinës  
B. Leviz ej n e odo n ot b al steve në up l  p  
C. Ine vr imin e but ulave dentinar  e  
D. Leviz ej n e l ki idit në tubu tal  dentina er



 
 
 
51. Cili nga pr ni ic pet e p grë a it tjes së zgavrës është i pasakt:  
 
A) Ma ogr t gingivare ët  kavitetit m dnu ësi hs t ët  jenë mbi gingivë  .  
B) Të le e honim en muret e varura  
C) Të m so  dalim nga pika e k no takti  t  
D) ëP gr ta it aj  e gz avrës varet e hd e nga ll oji i materialit m ub shës  .  
 
 
 
 
52. Cili nga fa rotk te  e më sop h mët  ka rëndësi para se ët  fil ol jmë p or çesin e z drab him ?ti   
 
A) P or fi al ks ai  em  antibioti  k  
B) Pasteri it a e s pi erfaqes ehd m ob re  
C) Dieta 42  ore par  a  
D) Egzam ni imi radiologjik  
 
 
 
 
53. In rg edi tne i aktiv për zbar jhd et në k il nikë është:  
 
A) Carbam di i i per ko sidit  
B) Perb ro a it  i N ta riumit  
C) Peroksidi i Hidrog ej nit  
D) Acidi ko salik  
 
 
 
 
54. eR aksio in  i zba dr h ej s së hd më beve: 
 
A) ëP rs eph tj o eh t nga et mpera rut at e ulët  a  
B) N ku  dn i hok te  nga dn ryshimi i Tempe ar turës  
C) Përs eph jto eh t nga rritja e t me perature  
D) Ker nok  v te ëm et mperaturën e ma bjentit  
 
 
 
 
55. In rg ed ei n it  aktiv që pë odr r te  më s ph esh për zbar hd ej t në shtëpi ë hs ët :  
 
A) Carbam di i i per ko sidit



B) Perb ro a it  i N ta riumit  
C) Peroksidi i Hidrog ej nit  
D) Acidi ko salik  
 
 
 
 
 
56. P or çe ud ra e zba hdr ej s së hd ëmbëve kun  hud et te rk yh te :  

A) Në dentic oi n ni  perm na en  t  
B) Nën efek it n e anes et iz s  ë  
C) Pas tra tj imit me preparate Fl kirou e  
D) P sa  tra tj im ti  e dn o nod t  ci  
 
 
 
 
57. Efekti i Lazerit ose Llampave të zbardhimit në r ae ks noi  është:  
 
A) Zba dr hue  s  
B) Akti iv zues  
C) Pers eph jtues  
D) Bdhe C janë të vërte at   
 
 
 
 
58. Dh më bët em  përmasa ëm  të vogla se ron malja aj në karakteri ts ikë pë :r   

A) A nodon tine  
B) Dens ni vagin ta us  
C) Mikrodontine  
D) Fus oi nin  
 
 
 
 
59. Si ts emi adeziv (bo dn in )g  ësh  :ët  
 
A) Subs at nca ëq  re ila z no  il dhjen ndermj te  dy is përf qa ev  e  
B) N ëj ra pr je  sipërfaqe ev  ëq  lidh te   
C) S bu stanca gërryerse  
D) Subs at nca re im neralizuese



60. C ali  gn a teoritë e mëposh emt  n ku  ë ths ë pjesë e et orive të adez noi ti  ( dnob i gn )?  
 
A) T roe ia em kan ki e  
B) T oe r ai  e difuzi no i  t  
C) T oe r ai  kemio-parazita er   
D) T roe ia e absorbimit  
 
 
 
 
61. C li a dentinë ka strukturë ëm  a om fr e d eh  të cr er ug llt?  
 
A) Dentina primare  
B) D tne ina sek dno are  
C) D tne ina terciar  e  
D) Predentina  
 
 
 
 
62. C li at nga shtresat e më op sh ët me është më e kontam uni ar me bakterie?  

A) Dentina seko dn are  
B) Smear layer  
C) D tne ina terciar  e  
D) Shtre as  adezive  
 
 
 
 
63. Në një up lpë të shëndëshë e cila e opsk z ho te  pa dëmtim, si shtresë terapeu it ke mbi i nidn   

pulpar od  të pë odr rësh  :  
 
A) MTA(Miner la  Tri ko is d Agregat)  
B) eC em tn  Karb ko silat  
C) eC em nt glassi no o em r  
D) K opmo zit flo  w  
 
 
 
 
64. Përcak it mi i un an ec s(ngj ry ës) së hd ë bm ëve duhet bërë:  
 
A) Nën dritën e prozhektorit  
B) Pasi hd më bi ht ahet mi ër   
C) Pasi kemi filluar të puno ëmj  



D) Asnjë nuk ës th ë e vërte  t  
 
 
 
 
65. Cili nga përbërë is t e më op shtëm nuk është p ej ës  e amalgamit?  
 
A)  nZ  
B)  nS  
C) Ag  
D) Hg  
 
 
 
 
66. Cili ësh ët  q lë limi i ël mim it dhe ll su trim ti  të bm su h ej s?  
 
A) Fren no  d ime nerali iz im n  
B) Për im rës no  estetikën  
C) Për im rës no  që urdn eshmërinë  
D) ëP r im rës no  fo tr ësinë  
 
 
 
 
67. C ali  gn a up n mi et re ts o ar tive nuk e ka të nevojshme lëm mi in dhe ll ust ir im n?  
 
A) Inl  je  
B) M ub sh ej  Ko opm zit  
C) M ub sh ej  mA al ag m  
D) M ub shje g al ss ionome  r  

 
 
 
 
68. L al uk  i kav ti te it v( arn si h) apli hok :te  
 
A) Në mur ni  gingivar  
B) Murin up lpa  r  
C) Mur te  anësore te zgavrë  s  
D) Në të gj ti ëh  kavitetin



69. Cili nga material te  nuk për od r te  si bazë kavit te i?  
 

A) lG asio on mer cementi  
B) eC em nt Oksid Zi kn  Eug ne o il   
C) Hi kord sidi i laK ic umit  
D) Zi kn  Fosf ta  cementi  

 
 
 
 

70. Në kar ei is n e thellë kur trashësia e dentinës është < 0.5 mm  shtresa e pare që vensose  t  
ësht  :ë  

 
A) Materialet e Baz se  es  Kav eti ti  t  
B) zI oluesit e ivak te it t (l al ket)  
C) Li ren  ose CaOH  
D) Si ts emet adez vi e  

 
 
 
 

71. Në cil ta  raste in id k ho en Vid ta  në kanal (post)  ?  
 

A) Kur m nognu  më pak se gjysma e uk rorës  
B) Kur mung no  më shumë se gjysma e ruk o ër s  
C) Kur kemi frakt ru e te ma gr os pre ër se  
D) Kur kemi ok ul iz no  tra mu atic  

 
 
 
 
 

72. Sen tis iv eti ti i siperfaqes së rrenjës m dnu  te im nimiz ho et:  

A) M do ifiki im  i te nk ikës së larj se  ës  hd më bëve  
B) Përdorimi i pa ts ave dnuk ër nd ej sh ëm risë  
C) Ap il kimi i lf rou i iz mit l ko al profess anoi l  
D) Të treja janë të v rë teta  

 
 
 
 
 

 evitneverP ehd evitarotseR airtsitneD  
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73. Cili nga ele em ntët e ëm posht më  kun  ës th ë p sej ë e histo sir ë së p ca ientit?  
 

A) Historia mjekësore  

B) Histor ai  dentar  e  
 

C) H si tor ai  perosnale  
 

D) eknA as t e pa ic e tn it  
 
 
 
74. Cili nga op h temi  mëposht n ku  ësh ët  qëllimi i anamn ze ës tek pacie tn ët?  
 

A) Vendos aj  e di onga ses  
B) Zg ej dhja e teknikës po erative  
C) Z ub limi i p ta ologjive të ndry hs me  
D) Vendos aj  e një ra op rti me p ca ientin  

 
 
 
75. Cili nga element të  nuk ësh ët  i nevo sj hëm ët  përfs kih et në ih s ot rinë mjeksore  ?  

A) Mjekimet që me rr  pac ei n it   

B) Ale gr jitë  

C) Statu is  i g ëj dn ej s shëndetësore ët  pacientit  

D) H si toria os ciale  

 
 
 
 
76. Cili nga ok mponentët e më sop ht më  ka rë dn ësi në h tsi ro inë s co iale të p ica ne tit?  

A) Vendban mi i  
B) Mar hd ë jn a me ok leg të   
C) D hu an pirja hd e Alk oo l  i  
D) uN mri i viz ati ve t ke  dent si ti  

 
 
 
77. Cili është intere is  rk ye ros  i ih storisë familjare të pacient ti  për mje uk n?  

A) Sta ut si ke ono im k  
B) S më dnu je me iro gjinë g ej ne it k  e  
C) Profe is no i  
D) Sta ut si social 



 
 
78. N ëj  mask këshillohet të mbahet mesatarisht:  

A) 01  mi tun a  
B) 1 o  ër  
C) 2 d ëti   
D) 3-4 di ët   

 
 
79. C li a gn a pjesët e mëposh emt  un k sterilizoh te  dhe hud te  të ëz ve dn ësohet?  

A) Frezat  
B) Brozhdikerët  
C) aK njula  t  
D) Maja e shi nir gës ajër-u ëj   

 
 
 
80. Cili nga faktor të  e më op sh mët  ul an or l në proç se in e demineralizimit?  

A) D atei  e pasur me p or teina  
B) Dieta e pasur me kar ob dih rate  
C) Dieta e pasur me kripra minerale  
D) eiD ta e pasur em  ny dyrna  

 
 
81. Cili nga faktor të  e më op sh mët  ul an or l në proç se in e demineralizimit?  

A) D atei  e pasur me p or teina  
B) Dieta e pasur me kar ob dih rate  
C) Dieta e pasur me kripra minerale  
D) eiD ta e pasur em  ny dyrna  

 
 
 
 
82. D tne ina ë ths ë:  

A) nI d i mineralizuar dhe qelizor  
B) I dn  i miner ila zuar dhe qa le iz ro   
C) nI d i minerlaizuar ehd  inervuar  
D) nI d i mineralizuar hd e vasku al rizua  r  

 
 
83. Kolonizimi fille ts ar i zga rv ës së go ëj s së fëm ëji s n od dh  :  

A) 1vit pas li dn je  s  
B) 4 v ej t pas lindje  s  
C) Në jetën intr tua erin  e  
D) Gjatë dhe pak kohë ap s lin jd es 



 
 
84. Cili nga faktor të  e më op sh mët  kun  ka idn kim në a umuk lim ni  e pllakës bakteri ela ?  

A) Lloji i bakterieve  
B) Keq op iz ci no im i dhëmbëv  e  
C) A rap a et t orto nod tike  
D) noK sis tenca e ushqimeve  

 
 
 
85. Cili nga përbërës ti  e ëm posh ët m un k la gr eho t me higje nën  o lar e sh ët p ai ke?  

A) Mate ir a la ba  
B) lP al ka dentare e pa am ut ruar  
C) Gurëza  t  
D) Pel uki al   

 
 
 
 
86. Cili nga fakto ër t n ku  ka dn ikim ën  patologjinë p re i odo ntale?  

A) S më dnu ej t sistemik  e  
B) St er si  
C) soM h  a  
D) ahoK  e er pu it mi  t  

 
 
87. Për past ir im n e hapësirës ndër hd më rob e tek një individ që ka apar ta  ortodon it k fik  s  

për od rim  :  
A) Fur ëç n dh më ob re  
B) Fill ni  denta  r  
C) Fur ëç n tni erden at re  
D) nuK jat In et rdentare  

 
 
88. Cili nga f nu ksi no et n ku  i pë kr te  fi ill t d ne ta  ?r  

A) Past or n hapësirën dn ër hd ëmbore  
B) K no sta not  mbushjet e var ru  a  
C) El me i on n gurët  
D) Re ud k not  hemoragj ni  gingivare  

 
 
89. Prin ic pi akt vi  kryes ro  në past ta  a tn ki aries aj në:  

A) Jonet Zn  
B) Jonet  F  
C) Jonet C  a  
D) Jonet Na 



 
 
 
90. Përberësit abraziv të pastave të dhëm ëb ve kanë veprim:  

A) eM ka in k  
B) Ki im k  
C) Antibakterial  
D) Zb ra d uh es  

 
 
91. C li at nga të hd ën ta  n ku  nevojitet për përcaktimin e diag on zës?  

A) Historia ejm ksore  
B) Të dhënat bo ej ktive dhe Te ets t e diag on stikimi  t  
C) eT  dhën ta  bus ej ktive  
D) Plani i tr tja imit  

 
 
92. Egzaminimi radiologjik është i indikuar vet më  në r sa t gru jence në i dn ivi ëd  me:  

A) Infa kr t m drakoi i  
B) Sh at tëzani  
C) S më dnu ej  tumora el   
D) Hemangio ëm   

 
 
93. N pë ë mr jet e zg ma ni im ti  visual të jashtëm nuk da ll ojmë hd e egza im noj ëm :  

A) F si tulat intraorale  
B) sA imetr ni ë faciale  
C) Ngj ry ën e lëku ër  s  
D) ATM (ar it uk la ic nino  tem op ro am idn bula )r   

 
 
94. Testi i per uk si no it rk yhet kud e e a lp ikuar godit ej  :  

A) doG i jt e vertikale hd e oh rizon at le ën  hd ëmbin e dyshuar  
B) Vertik la e v te ëm në hd më nib  e dys uh ar  
C) G do itje vertika el  hd e oh rizonta el  në ëhd mbin e dys uh ar hd e shë dn oshë  
D) doG i jt e oh riz no at le vetëm në hd ëmbin e dyshuar  

 
 
95. Një hd imbje me orig ij në nga periapeksi ka si ak rakteris it kë:  

A) hD ë bm i shkaktar për ac ktohet me vësh it rësi  
B) Dhi bm ja ni tesifi hok te  gn a përtyp aj   
C) Dhi bm ja është v te ëm spon at ne  
D) ihD mbja është e përqë dn r rau  vetëm natë  n



96. Shkalla e ël vi sz h ëm r si ë së hd më bit përcakt  :no  
A) Shtrirjen e inflama ic on ti  të i dn i peri odo n at l  
B) Vitalitetin e i dn it pul  rap  
C) Shtrir ej n e ni f mal acion ti  të dni i up pl ra   
D) Shtrirjen e inf mal ac oi nit ët  ni di gingivar  

 
 
97. Testi et rmik përcakton  :  

A) Në es  pu pl a ës th ë e inf al um a  r  
B) Shkal ël n e inf camal ionit pulpar  
C) Vitalitetin e plup ë  s  
D) Pragun e jdn esh ëm risë  

 
 
98. iS lanimi I hd më bëve ët  përhershëm indi hok et v mëte  n :ë   

A) M lo arët ma ubidn la  r  
B) Mo al rët maksi al r  
C) oM al r të  e parë  
D) M lo arët mak is al r hd e ma dn ibular  

 
 
99. iS lantet janë materi la  rez oni ze që për od ren is  :  

A) M ub sh ej  të pë hokr sh em   
B) M ub sh ej  profi al kt ki  e  
C) M ub sh ej  permanent  e  
D) M ub sh ej  pë fr dnu tmi are në hd ëmb të  e për hok shëm  

 
 
100. C li at nga m te do at e më hsop emt  të f oul rizimit ësh ët  si ets m ki e?  

A) L al ku i fluorit  
B) X eh li i fl irou t  
C) Pasta e fl ou r ti   
D) Tableta e fl ou rit  

 
 
 
101. S api s evebmehd et timiremun et timetsis  IDF  ( 32 ) ne kn u otp n:  

A) Kaninin am j at s op shtë  
B) Mo al rin e pare majtas poshtë  
C) Kaninin dj ta th as op sh  ët  
D) Kaninin am j at s sipë  r



102. C li ët nga ok mponentet e meposh et m jane pje es  e hujg es:  
A) Uvula  
B) D ku tus Wart no   
C) Pap li at  
D) Ve mr i il ino   

 
 
103. D me ineralizi im  i hd ëmbëve ës th ë: 

A) Sh it mi i k ir prave minerale në str ku turën dhëmbore  
B) Pakesimi i kr pi rave minerale në s kurt turën dhëm ob er   
C) Ekuilibër në khs ëmbim ni  e kripra minera el ve  
D) Asn ëj  un k ësh ët  e vërtet  ë  

 
 
104. Shp al rësit terapeutik antibak et ri la  kanë në p brë er ej  si su sb at ncë ak it ve:  

A) Clorhexidine  
B) Na  F  
C) Sorbitol  
D) nA it biotik  

 
 
 
105. Dhëmbi i parë perma tnen  që erupt no  në zga rv ën e og jës ë hs të:  
 
A) Incizivi central s pi ër  
 
B) In ic zi iv  central posh ët   
 
C) In ic iz vi lateral is për  
 
D) Incizivi l eta ral op shtë  
 
 
 
 
106. C li i ësh ët  pjesa më e fort në st kur turën hd ëm ob re  :  
 
A) Dentina primare  
 
B) eC em tn i  
 
C) Zmalt  i  
 
D) Dentina seko dn are 



107. Të jg i ht a më posh ët  i përka is n prevenci no it primar përveç:  
 
A) Hig ej nës o ar el   

B) Edu ik m ti   
 
C) P or mocionit dentar  
 
D) Mjekim ti   
 
 
 
 
108. C li i gn a m su kujt e më op s th ëm kun  është m sa tikato :r   
 
A) Ma es et  r  
 
B) P et ri og id al t re al  
 
C) Zigomati  k  
 
D) Bucinato  r  
 
 
 
 
109. C li i ud ktus dre on n g ëj ndrën parotis:  
 
A) hW arton  
 
B) Stenso  sn  
 
C) Salivar  
 
D) Subma dn ibular  
 
 
 
110. Në karies ni  e siperfaqes së lëmuar k ime  kë ët  klasë ët  B al c tuk :  
 
A) alK sa e  III  
 
B) lK as e a   I  

C) K al sa e IV  
 
D) lK asa e VI



 
 
 
 
 
111. noK su im mi fiziologjik i z am l it t hd e dentinës huq et:  
 
A) A rt ci ion  
 
B) Abrazi  no  
 
C) Abfraksio  n  
 
D) Eroz oi n  
 
 
 
 
112. noK su im mi i sipë fr aqes hd ë obm re si rezultat I vepri im t të agje tn ëve kimik huq et: 
 
A) Abrazion  
 
B) Abfraksio  n  
 
C) Erozion  
 
D) A rt ci ion  
 
 
 
 
113. C li at nga përbërës ti  e ëm op sht më  aj në p ej së e dentinës?  
 
A) Tub lu at de tn inar  e  
 
B) Prizmat  
 
C) Qeliz ta  e odontob al ts ev  e  
 
D) Pe il kula  
 
 
 
 
114. Pë gr atitja klasike e kavitetit sipas pr ni cipeve ët  lB ack nevojiten në:  
 
A) M ub shjet me Am la ga  m  

B) M ub sh tej  me Kompozit



C) M ub sh tej  me lG a ss  Ionomer  
 
D) M ub shjet me Compo em er   
 
 
 
115. Ci il  ësh ët  mok plikac noi i më i shpeshtë i zbardhj se  së dhëmbëve:  
 
A) Nek or za pulpar  e  
 
B) Erozi ino  den at  r  
 
C) eS nsitiv eti ti dentar  

D) Reminer la izimi  
 
 
 
 
116. Origjina e de ok lor emi ve den at re m dnu  të jetë:  
 
A) Ekstrinsike  
 
B) Intri sn ike  
 
C) Vetëm të li udn ra  
 
D) A hd e B janë të vërt ate   
 
 
 
117. C li a nga njo ll at e më thsop em  kun  hsë të me orig ij në ekstr ne is k :e   
 
A) lF uoroz  a  
 
B) Pijet em  ngjyrë  

C) D hu ani  
 
D) lP laka denta er   
 
 
 
 
118. N oj llat nga fl ou or za e lehtë janë në ngjyrë të  :  
 
A) Ve dr h  ë  
 
B) Ka ef



C) aB r hd ë  
 
D) Ze ëz   
 
 
 
 
119. C li ët nga përbërësit e ëm op shtëm un k ës th ë pjesë e amz ltit: 
 
A) Lë dn a gro anik  e  
 
B) Uj  i  
 
C) T bu ula  t  
 
D) Hidr ko ais patiti  
 
 
 
 
 
 
120. C li a dentinë ka fortësi më të madhe?  
 
A) Dentina primare  
 
B) D tne ina sek dno are  
 
C) D tne ina sk el roti ek   
 
D) Predentina  
 
 
 
 
121. C li a dentinë pr do h ho te  is  pë gr jig ej  ndaj nga mc imeve?  
 
A) Predentina  
 
B) D tne ina primare  
 
C) D tne ina seko dn are  

D) Dentina terciar  e



122. C li i gn a vep ir tem  e më op ths ë em  kun  ësh ët  atr bi ut i aplikimit të ca idit në zmalt  
ehd  dentin  ?e  

 
A) lE ime nimi i smear layer  

B) De im neralizimi  
 
C) Kr ji imi i mik opor roz ti te ev  e  
 
D) A ed zio  n  
 
 
 
 
123. C li a ë hs të hok a me as at re e ap il kimit et  acidit %73  ?  
 
A) 10 se  c  
 
B) 51  se  c  
 
C) 02  se  c  
 
D) 30 se  c  
 
 
 
 
124. C li i gn a ac di et e më op shtme kun  pë rodr te  en  denti ts ?ir   
 
A) Acidi fosforik  
 
B) Acidi te h li ne ediamin et tracetik (ED AT )  
 
C) Acidi sulfuri  k  
 
D) Acidi orto of sf ro ik  
 
 
 
 
125. Pas aplikimit ët  a ic dit në zmalt hd e den it në sipërfaq aj  dh më ob re duhet ët :  
 
A) Shplahet me ujë për 10- 51  se ok n  ad  

B) S ph lahet me ujë ët  oksig ej un a  r  
 
C) S ph lahet me uje për 5 se ok nd  a  
 
D) N ku  shp al het 



 
 
 
126. Në c li ta  ras et  re ok ma hodn et pë odr r imi  i Hidr ko is dit et  Kalc ui mit si s rth se ë në  

kavit te ?  
 
A) Kar ei s i mz alti  t  
 
B) Makula la ba  
 
C) K ra ies em d ai   
 
D) Kar ei s p or f nu d  
 
 
 
 
127. Ve it  rk yes ro e e Hidr ko sid ti  ët  kalciumit është:  
 
A) Izo nol  pulpën  
 
B) Antiba tk erial  
 
C) S it um l no  p or ihd im n e urës de tn inare  
 
D) Të treja janë të v rë teta  
 
 
 
 
128. Në mjekimin b oi l go ij k ose m ilub min direkt dhe indirekt të pulpës cili nga  

am teria tel  e ëm op sh emt  v ne dos te  në kontakt direkt me pulpën?  
 
A) Oks di  zi kn  eugenoli  
 
B) eC em nt gla ss i no omeri  
 
C) Ca  HO  
 
D) Llaq  te  
 
 
 
 
129. C li i është d si va antazhi i ëp r od r mi it të Zi kn  Fosf ta  ce em n et v ?e   
 
A) P ne g no  tejçi im n e te pm eratures  
 
B) Nga mc on indin pulpar



C) nÇ gjy or s den it nën  
 
D) Fren no  remineralizimin  
 
 
 
 
130. C li i gn a mat re i la te  e më op shtme çl ori n j no e Fl ou r?  
 
A) H kordi sidi i kalc ui mit  
 
B) MT  A  
 
C) Ll ka u i kavi et ti  t  
 
D) Ce em tn i g al s onoi mer  
 
 
 
 
131. C li i është d si va antazhi i CaOH(hidrok is dit te ka cl iumit)?  
 
A) N ku  il dh te  ik im kisht em  den it nën  
 
B) M dnu  ët  tre tet  me kalimin e ok h së   
 
C) N ku  vulos t bu ulat den it narë  
 
D) Të treja janë të v rë teta  
 
 
 
 
132. C li a proç de ur duh te  shmangur për të mos d më tuar indin pulpar?  
 
A) Pu on h te  me rf ezë të re  
 
B) P nu ohet në prani të lagështirës  
 
C) P nu ohet pa dn ë pr re jr e  
 
D) Të gjitha janë të vërteta  
 
 
 
 
133. Qëll mi i i përdorimit ët  ll akut të kavite it t ësh ët :  
 
A) aP ra dn la mi i i kariesit se adnok r 



B) Për im rësimi i adezionit  
 

C) B ll o ik mi i t bu ulave dent ni arë  

D) Nxit urën d tne ina er   
 
 
 

134. Nd ej shmëria den it nare mund të v ëji  gn a:  
 

A) Ngacmues termi  k  
 

B) Nga mc ues kim ki   

C) Nga mc ues at k it l  
 

D) Të treja janë të v rë teta  
 
 
 
 
 
 

 evitneverP ehd evitarotseR airtsitneD  

PYETJE TË VËSHTI AR   
 

135. C li at aj në arsyet ëm  të shpesh at  ët  ed ame ve (ënjtjeve) intraor la e?  
A) P or çes te  inf al mator  e  
B) Traum ta  dentare  
C) Tumo er  t  
D) monA ali nok gen ati l  e  

 
 

136. C li i nga medik ema nt te  m dnu  ët  sh kak toj hipe lpr azi gin ig var ?e   
A) Am xko icillina  
B) Phenytoin  
C) eT tr ca i lk in  
D) Metr no idazoli  

 
 

137. Cili k lpmo ikac oi n m dnu  të ndodhë në pac ei n ët  që rk yejn radioterapi për traj it min  
e tumoreve?  

A) Period no tit apica  l  
B) P lu pit  
C) sO et ro adionek or za  
D) O ts eomie il t 



 
138. C li i gn a hd më b të  e më op s th ëm m nu og jnë më sh ep sh gje en ti sik ht?  

A) Pre om lari i dy et   
B) Centr ila   
C) Kanini ma dn ib lu ar  
D) oM la ir  i trete  

 
 
139. Vitaliteti i dhë bm ti  ëp rcak ot h te  me:  

A) Radiografi  
B) Elekt or diagnost ki   
C) Ngj ry e  
D) Per uk si no   

 
 
140. Cila është shen aj  ëm  e hersh em  radiolog kij e e pa ot logjisë periapikale me origjine  

lup pare?  
A) Shk ta errimi koc rok   
B) Den etis t ok c ok r i s rph e  ruh  
C) Zg ej r mi  i hapes ri ës per oi d no tale  
D) Shk ta errim i lamina ud r së  hd e kockës  

 
141. Në ar st se vin eli i f roul it ën  ujin e pijsh më  është 0.7 ppm od za e flu ro it për  

gr pu moshën 3- 6 vj çe  së htë:  
A) 0. 52 mg në di ët   
B) 0.5 mg në ditë  
C) 1 mg në ditë  
D) kuN  em rr te  ths se ë Fl ou ri  

 
 
 
142. Flu iro  i marë në ep rj hdu ën prenatale vepro  :n  

A) kuN  ka evidence për veprimin në re kud timin e kar ei sit et k dhëmbet e për hok shë  m  
B) Ka vep ir m të theksuar para dn alues për karies ni  në hd më bët e përhershëm  
C) Ka vep ir m të theksuar par dna alues p rë  ak rie is n në hd më bët e për hok shem  
D) Ka ve pr im të theksuar para dn la ues per kar ei sin në hd ë bm ët e për reh shëm dhe të  

përk ho shëm  
 
 
 
143. Cilat nga shenjat e më op shtme un k është karakteri ts ikë ëp r t ko is citetin nga  

Fl ou ri?  
A) Gl doso ini  
B) Dia rr e  
C) Dhi bm je a odb minale  
D) Të v lej la 



 
 
144. Në ci il n rast shfaq te  v no esë në er pu t imi n e hd ëmbëve të per hod sh më  hd e  

permanent?  
A) M nu gesë vit  A  
B) Mungesë v ti  B  
C) Mungesë v ti  C  
D) M nu gesë vit  D  

 
 
 
145. I dn eksi DMFS mat:  

A) Eksperiencën e ës munds mh ë sir ë akrio ez  s pi as sipërfaqeve  
B) Eksperien ëc n e ës mundshmër si ë peri odo nt la e  
C) S kh lla ën e gingiv iti t  
D) The ëll sinë e hx epit gingi av r  

 
 
 
146. dN ryshim te  ëm  të më hd a sasiore ose muhs mi i masiv i m ki r oo gr aniz am ve në  

p all kë hdodn :  
A) 5 orët e p ra a  
B) 42  orët e para  
C) Dit në  e 3 deri ët  5  
D) Pas jn ë j va e  

 
 
 
147. Bakteri te  fill se at re që ve odn sen në is përfaqen dhëm ob re janë:  

A) nA aer bo  e  
B) oreA be  
C) A an er bo e dhe Ae bor e  
D) nA aer bo e fa luk t ta iv  

 
 
148. llP aka bak et ir ale m nu d të bëh te  e duksh em  nga p ica enti duke përdo ur r:  

A) H2O2  
B) Betadin  
C) aT bleta ngj ry uese  
D) Clorhexidin  

 
 
149. I dn eksi PI (Indeksi i Pl al kë )s  am :t   

A) Trashësinë e p ll akës bakteriale  
B) Numri i hd ë bm ëve ët  prekur nga pllaka dentare  
C) Th le lësi ën  e lp lakës tned are  
D) Sa is në e pl al kës dentare sipas sipë fr aqeve 



 
 
150. Polisakaridet ekstracelulare e( kstraq le zi ore) të prodhuara nga tem abo il z im  i  

bakter ei ve ën  pllakën den at re shërbejn për:  
A) uB r mi  en gre ji  e  
B) Form mi in e ma uk la alba  
C) Nx ti jen e reminerali iz m  ti  
D) Asn aej nësojnë Ph e p ll akës bakterial  e  

 
 
151. Në lp lakën den at re, cila nga ëm n ry at e li hd sej  ose aderen ëc s së bak et rieve (me  

sipë fr aqen dh më ob re është e sak ët ?  
A) Po il sakaridet ke stra qelizore  
B) Lidh ej  nëpërmjet j no eve Oksigj ne   
C) Lidh ej  nëpërmj te  Joneve Natri  mu  
D) Lidh ej  ën përm ej t joneve Fl ou r  

 
 
 
 
 
152. Past ta  e dh më bëve që kanë në përbër ej  pirpfosf ta  okidn jn në: 

A) Para dn la imin e gurëve  
B) Zbardh ej n e hd ë bm ëve  
C) An it  sensitive  
D) Asn ëj  un k ësh ët  e vërtet  ë  

 
 
153. Triklosani ësh ët  për ëb rës i pastave të dh më bëve që kanë veti:  

A) Zb ra d uh es  
B) Antibakterial  
C) An it  tartar  
D) nA ti sensitiv  e  

 
 
154. Past ta  e dhëmbëve që kanë veti anti es nsi vit e kanë në përbërj :e   

A) Per ko sid hidrogjen  i  
B) aK rbami  d  
C) Piro of sf ta   
D) Nitrat K la ui m  i  

 
 
 
155. Shp al rës ti  me përmba tj je k ol rhexidine 0.2% pë odr ren  

A) odÇ  ditë si shplarës  
B) Për jn ë ep rj hdu ë 1 ditore  
C) Për 7- 51  ditë 



D) kuN  pë odr r te   
 
 
156. An se et z ai  se el k it ve pë odr r te  për të id ferencuar hd mi bje :n   

A) Midis dy hd më bëve fqinj  
B) Dhi bm jen në on ful ël n s pi er  
C) Dhi bm jen në on uf llën poshtë  
D) ihD mbjen dn ërmj te  dy on ful al ve ët  së njëj ët s anë  

 
 
157. Transilum ini im  nuk shë br en për të id a ng o ts i uk ar:  

A) Fra tk uren rok no are  
B) F ar kturen ra kid ulare  
C) Pl sa ar jti et Ko nor ar  e  
D) Kariesin dentar  

 
 
 
158. Niveli ron mal i f oul rit në ju in e pijshëm është:  

A) 0.7 ppm  
B) 1 5.  ppm  
C) 0.3 ppm  
D) 3 ppm  

 
 
159. Niveli i fluorit në kri nëp  e lf ou rizuar ësh ët :  

A. 05   mpp  
B. 2 05  pp m  
C. 005  pp m  
D. 001  pp m  

 
 
160. C li at nga produktet e ëm op sh mt e fl ou rike ka od zë më të lartë fl ou ri?  

A) L al ku i fl ou rit v( ar hsin te )  
B) X eh li i fl irou t  
C) Pasta e hd ëmbëve  
D) Sol fl ou rike  

 
 
161. Në një hd ëmb um tl iradiku al r(molar) me nekrozë pulpare parc lai e v( etëm jn ë  

r ër një) rezultati i set tit të v ilati t te it dnum  të jetë:  
A) Poziti  v  
B) Negativ  
C) ëT  dyja aj në të vër atet   
D) Asn ëj  un k është e vërtetë 



162. aS  hud et të j te ë doza di ot re e f oul r ti  ëq  od  ti rekoma nodn ti  për për od rim të  
përgjithsh më  një fëmije ët  moshës 21  mu ja sh duke d ti ur që niv ile  i fl ou rit në ujin e  
p ji shëm është më i vogël se 0,3 pp m?  

A) 1 m  g  
B) 0.5m  g  
C) 0. 52 mg  
D) m0 g  

 
 
163. Eksperienca e s më dnu sh ëm risë ka ir oze për hd ëmbët e për hok shëm am tet me  

i dn eksi :n   
A) DMFT  
B) CPI TN   
C) GI  
D) dmft  

 
 
 
164. C li at nga s kh aq te  e mëp hso t më e nuk mund të jetë përg ej gjëse për eX rostominë:  
 
A) Mosha e ma hd e  
 
B) Si dn ro am  Sjorgen  

C) Para od ntozat  
 
D) Radioterapia  
 
 
 
165. C li i është indikacio in  për jn ë egzaminim ra id ologjik ok ul z la ?  
 
A) Egzam ni imin e kari se it dentar  
 
B) N rd ysh mi et pe ir apikale  
 
C) Për ët  parë op ciz i no in ub ko- il ngual të kanin ti  të re it nuar  
 
D) Kana il n mandibu al r  
 
 
 
 
166. Egz ma inim radiol go jik ëm  I përsh tat shëm për lv ersi im n e kock së  la veolare në  

patolog ij në perio od nt la e është:  
 
A. Periapikal 



B. Bitew ni g  
 
C. Okluzal  
 
D. Të g ij tha të vërte  at  
 
 
 
 
167. C li a ështe shen aj  rad oloi g ij ke e a kn ilo sëz  hd e robm e në ra oid logji?  
 
A. Trashje e h ëpa sirës peri odo nta el   
 
B. Sqarim në hapësirën periapikale  
 
C. S kh a ët rrim i lamina durës  
 
D. Zhdukje ët  hapësirës peri odo nta el  hd e l ma ina rud ës  
 
 
 
 
 
168. Tubulat dentinare  :  
 
A. K na ë for ëm  cili dn rike  
 
B. D emai tri është ëm  i vo ëg l në drej it m të lidhj se  zma tl -de itn n  
 
C. Numri i t ry e shtoh te  në drejtim te li hd jes z lam t den it n  
 
D. aJ në të pranishëm e hd e ne zma tl   
 
 
 
 
169. Kavit te i tun le  pë gr ta itet në k al së :n   
 
A) I  
 
B) II  I  
 
C)  VI  
 
D) II  
 
 
 
170. Dekolorimet si rezul at t i rdn ys ih em ve om shatare v ji në më s ph esh nga:



A. T te raciklin  a  
 
B. Al ook li  

C. Denti an  se dnok are  
 
D. Dieta  
 
 
 
171. Dekolori im  në dhë bm ët jo v ti al vjen k yr esis th  nga:  
 
A) Dentina Sekondare  
 
B) P udor k tet  e h me oli sez , gjak  tu  
 
C) S ph lare is t e dodn ontike  
 
D) Gutaperka  
 
 
 
 
172. C li i është komplikac noi i I m dnu shëm i zbar hd mi ti  në dh më bë jo vital?  
 
A) Zeve dn esi im  i m ub s jh e ev   
 
B) De im neralizimi  

C) eR zorbi im  intern  
 
D) Rezorbimi exte nr   
 
 
 
 
 
 
173. Ne zbar jhd en e dhë bm ëve në klin ki ë efekti real zbardhues mund të v el rsohet:  
 
A) Menjëhe ër   

 
B) Pas 4-5 aj vës  h  

C) Pas 2 ditësh  
 
D) Pas 1-2 aJ vësh



 
 
174. Preparatet që për od ren për tr ja it m ni  e sensi it vitetit që shfaqet nga Zbar ihd im  i  

ëhd mbëve përmb ja ën  krye sis ht:  

A) Fluorur Kallaj  i  
 
B) O sk id Alu im ni  
 
C) iN trat Kaliu  im  

D) iB kar ob nate  
 
 
 
175. C li i gn a përqë dn r mi et e ëm op shtme te Per ko is d ti  et  H di rogjenit nuk për od r te  ne  

zb dra himin e hd ë bm eve  ?  
 
A) 30  %  
 
B) 53  %  
 
C) 83  %  
 
D) 50  %  
 
 
 
176. Zbardh aj  n ku  përbën rëdnuk indikac noi  në:  
 
A) Në Amelogenezis imperfekta  
 
B) Njo ll ta  nga tetracik il na  
 
C) Perjudhën e sht ta ëzanisë  
 
D) Në alerg ij  të njohur nga ag ej nti z ab r uhd es  
 
 
 
 
 
177. Në hd më b të  të cilët janë te ngj ry so ur n ag  tet ar c ki lina ose fl orou za, zbar hd imi i  

ëhd mbëve mund të zgj ësa  deri në:  
 

A. 1 di  ët  
 

B. 1-2 aj ëv



C. 1 mua  j  
 

D. 2- 21  m au  j  
 
 
 
 
 
178. H opi p al iz a karak et riz ho et ng  :a  
 
A) Z am l it  paraqi et t në sasi jo ron male hd e for ët is  ron mal  e  

B) Zma tl i paraqitet në sasi on rmale hd e for ët si jo ron am le  
 
C) Zma itl  p ara qi et t në sasi on rma el  hd e for ët si n ro am le  
 
D) Z am lti pa ar qitet ne fortë is  jo on rma el   
 
 
 
179. H opi minera il zimi karakteriz ho et nga:  
 
A) Z am l it  paraqi et t në sasi jo ron male hd e for ët is  ron mal  e  
 
B) Zma tl i paraqitet në sasi on rmale hd e for ët si jo ron am le  

C) Zma itl  p ara qi et t në sasi on rma el  hd e for ët si n ro am le  
 
D) Zm la it  pa qar ti et ne as si jo on rmale  
 
 
 
 
 
180. Origjina e përgj ti hshme e de ef k et ve te z am lt ti  m dnu  të jetë n ag : 
 
A) Infeksione ët  ka ul ara gj ëta  fëm ji ërisë  
 
B) K qe ushqyer ej   
 
C) Avit ma i on zat  
 
D) Të gjitha janë të vërteta  
 
 
 
 
 
181. C li a nga a on m la itë kun  është g ej netik :e  



A) Am le ogenezis impe fr ekta  
 
B) D tne i on gene siz  Impe fr e tk a  

C) Displazia Dentinare  
 
D) H popi lazia  
 
 
 
 
 
182. Trajtimet re ts orative me ok mpo iz at  në hd ëmbët e zbar hd ur hud et të kryhen:  
 
A) D si a id të para zba dr hjes së hd më bëv  e  
 
B) Direkt pas zbar hd ej s së hd më bëve  

C) 3 d ti e pas zbar hd ej s së dhëmbë  ev  
 
D) 2 aj vë pas zbar hd ej  s  
 
 
 
 
 
183. Ne dent si rt in restorative, në ra ts ni  uk r ka uh m ub r më s uh ëm  se %05  e str ku turës  

ëhd mb ro e, zgji jhd a më e im rë ësh ët : 
 
A) Fas te ë rop celain  

 
B) Kor no ë por lec ain  

C) Mbush ej  ok m op z ti i  
 
D) Fas ëte  ok m op ziti  

 
 
 
184. C li i gn a fakt ro ët un k dn ikon në adezi no in dentar ( ob nd ni g) ?  
 
A) Smear laye  r  

B) Përbërja e dentinës hd e zmalti  t  
 
C) Vetia lagë es  e adezi iv t  
 
D) Tempera ut re e ma jb entit



 
 
 
 
 
 
 
 
185. Për ëb r aj  in ro ganike në peshë e zmalt ti  të m ta uruar është:  
 
A) 30- 04  %  
 
B) 70-80  %  
 
C) 50-60  %  
 
D) 90- 89  %  
 
 
 
 
 
186. Për ëb rja in gro anike në ov lum e zma tl ti  ët  maturuar ës th ë:  
 
A) 50- 06  %  

B) 10-20  %  
 
C) 80-90  %  
 
D) 40- 05  %  
 
 
 
187. Për ëb rja in gro anike në peshë e dent ni ës ësh ët  :  
 
A) 40  %  
 
B) 07  %  
 
C) 05  %  
 
D) 90  %  
 
 
 
 
 
188. Për ëb r aj  in ro ganike në ov lum e dentinës së h ët :



A) 50  %  
 
B) 01  %  

C) 02  %  
 
D) 90  %  
 
 
 
 
 
189. C li i nga pë qr ë dn rimet e më thsop ë em  të a ic dit pë odr ret s uh më pak ose sa pak në  

dentist ir ?  
 
A. 4 %5   
 
B. 37  %  

C. 53  %  
 
D. 3 %2   
 
 
 
 
 
190. C li i gn a fakt ro ët e ëm op shtëm m dnu  ët  s kh aktoj sensi it v ti et op st m ub shjes?  
 
A) Tharja totale e d ne tinë  s  
 
B) D tne ina em  lag së h it  on rmale  

C) Smear layer  
 
D) Aplikimi i nob ding  
 
 
 
 
 
191. Në rastin uk r mbyll aj  e t ubu al ve dentinare kun  ë hs ët  e plotë nga agj ne ti adeziv  

( ob ndi) m dnu  të shf qa te :  
 
A) Ndryshim ngj ry e i materia il t ubm shes  
 
B) Sen is it iv t te  post oper ta or  
 
C) D dihe ratim dentinar 



D) Demineralizim  
 
 
 
 
 
192. Rezina adezive so e dnoB i ka en  perber ej  te tij:  
 
A) EDT  A  
 
B) Bis G AM  dhe HEMA  
 
C) Acid fosforik  
 
D) Acid ro tofosfori  k  
 
 
 
 
 
193. C li i gn a kr ti re et e mëpo ths ëme dëmt no  rp oçe is n e adezi no it në de tn inës hd e  

zm la tit.  
 
A) D ëh mbi i izoluar nga p së htyma hd e gjaku  
 
B) Ap il kimi i acidit dhe shp ral ja në hok ë të barabartë  
 
C) D ne tina hd e z am l it  d hu et të thahen mi ër   
 
D) Po il merizimi i plotë i sis met it a ed zi  v  
 
 
 
 
 
194. H di r ko sidi i kalciumit për od r te  në ak v teti  is :  
 
A) Thje ths  materi la  baze në kavite  t  
 
B) L al k kav ti e  it  
 
C) “Liner” ose ma et ri la  v çe eu s et rapeutik  

D) Vulo ses  adeziv i kavit te it 



 
 
 
 
195. C li ët nga përbërësit kun  ndi nok  në p or hd imin e urës d ne ti an re?  
 
A) H kordi sidi i kalc ui mit  

 
B) eC em nt lG asionomeret  

 
C) Përzjerjet e Euge on l ti   

D) K opmo zitet  
 
 
 
 
 
196. Në një m ub il m direkt të up pl ës së eks op zuar (mjekim ib olog ij ,)k  mbi shtresën  

et ar pe tu ike në kon at kt em  pulpën re ok am hodn et të ve odn sim n ëj  s th er së:  
 

A) Ce em tn  kar kob silat  
 

B) Llak  u  
 

C) Zi kn  Fosfat Cemen  t  
 

D) Ce em tn  gla is no omer  

 
 
 
 
197. C li a nga vetitë mëposht kun  ë ths ë e vërtetë ëp r Gl isa onomer C eme ntet?  
 

A) Fortësi mekan ki e të s ph re uh r  

)B  L hdi en k mi ikisht em  strukturën dhëmb ro e  
 

)C  Vu ol sje herme it ke  
 

D) Di as  m dnu  të op lime ir z ho en me all mpë  
 
 
 
 
 
198. Gjatësia mini am le e valës së llampës ës  op limeriz mi it hud et ët  ej ët :



A) = </  5 00 mW/Cm3  

 
B) =/< 1 00 mW/Cm3  

C) =/< 2 00 mW/Cm3  
 
D) = </  2 05 mW/Cm3  

 
 
 
 
 
199. Trashë is a e shtresës veçuese “Liner” (CaOH) hud te  të jetë deri në:  
 
A) 3 mm  
 
B) 0.5 mm  
 
C) 2 mm  
 
D) 5.1  mm  
 
 
 
 
 
200. C li a nga thë in et e më op shtme kun  është q lë limi i p rë irod mit të mat re ialeve për  

Bazë Kav eti t ti  :  
 
A) Zëve dn ësim i dentinës së uh m rub  ose he uq r  
 
B) S it um limi i urës den it nare  

C) Mbrojtje et rmike nën ubm shjet em talike  
 
D) lB lok no  dh më bë iz met në pun mi et restorative indi er kte  
 
 
 
 
 
 

PË inoborD( ileQ aveltE agn rutitagr k )u



TË lEhta  

1.Sma itl  arrin trashësinë më ët  ma hd e në :  
 

A) E uk at  ro  
 

B) T bu er uk al   
 

C) faQ ën e hd embi  t  
 

D) iF sura  
 
 
 

2.Sma itl  e me rr  orig ij nën nga :  
 

A) Meze kn im  a  
 

B) Ekt do er  am  
 

C) Kre ths a ne vr ore  
 

D) sA një e vërtetë  
 
 
 
3. Në rp oçes ni  e histogjenezës së i edn ve cili është i idn  që f li l no  të de op zit ho et i pari:  
 

A) Smalt  i  
 

B) Pulp  a  
 

C) eC em tn i  
 

D) Dentina  
 
 
 

4  . itnemeC  q ile oz r rof m ho et :  
 

A) Në e bm riogenezë  
 

B) Gjatë g ij thë j ëte  s  

C) S i jgijgrëp e dn ja  eseçorp v  ezoirak e  
 

D) iS  pë gr jig ej  dn aj defek et ve nuk ie forme



5  . Ha ëp sira peri odo n at le është :  
 

A) 1.0 0 mm  

B) 0,45 mm  
 

C) 0,05mm  
 

D) 2,0 5 mm  
 
 
 

6  . Sas ai  ditore e es kretimit të ëp shtymës është:  
 

A) 200- 04 0 ml  
 

B) 0001 -1 05 0 lm   
 

C) 0002 -2500 lm   
 

D) 500- 07 0 ml  
 
 
 
 
 

ric iseiraK.7 c ralu  ë hs ët  f  tneuker në :  
 

A) F imë jër ni ë e he hsr m  e  

)B  A lod eshencë  
 

)C  Adult  ë  
 

D) Mosh ta  e v ej rt a  
 
 
 
8.Ka an l az t dentinare janë ët  pranis mh e n :ë  
 

A) Dentinën s dnoke are  
 

B) D tne ine prima er   
 

C) D tne ine terciar  e  

D) a+b+c



 
 
9.Ci ël t nga hd më b të  copto nj ë us qh mi in hd e f li lojnë lb uarjen :  
 

A) Kaninë  t  
 

B) Fr tno al të   
 

C) Pr me olar  të  
 

D) M lo arët e par  ë  
 
 
 
10.Materi ela t e m ub shjes së për hok hs me për od ren: 
 

A) ëP r të mbrojtur pulpën  

B) Për të rindërtuar fo mr ën an ta o im ke të hd ëmbit  
 

C) M di si  s ae ncave të jm ekimit  
 

D) ëP r të n tix ur fo mr mi in e urës de tn inare  
 
 
 

hop agn aliC.11 mi te   ëthsë i v rë et ët  :  
 

A) Dez ni fekt mi i ë ths ë një pro eç s i reze vr u ra  për sipërfaq te  e më hd a të m ej d si ti  ëq  janë të  
pam nu dura për tu s et ril zi ua  r  

 
B) Dezinf tke i im  për od ret për in ts rumen at t e vizit së  d eh  mjekimi  t  

C) Dezinf tke i im  realiz ho te  me a ën  të autokla ëv s  
 

D) Dez ni fekt mi i realiz ho te  me ajër nën presion  
 

A  
 

21 -Ra op rti pl uhu r-zhive et  a am lgami është :  
 

A) 1:  1  

B) 2:  1  
 

C) 1:  2  
 

D) 0.5:1



A  
 
13. Lustri im  i m ub shjeve të amalga im t bëh te  :  
 

A) Menjëherë pas m do elimit të tij  
 

B) 03  min pas ve dn osjes  
 

C) 2- o3 rë pas ve odn s ej s  
 

D) 24-48 orë pas ve odn sjes  
 
 
 
14.Klasifik imi  i Bl ka ut ka të bejë me  :  
 

A) Faz ta  e rdn ysh em  të ce uri ës  ët  ka ir esit  

B) His pot atol go jinë e kar isei t  
 

C) Thellësinë e ka iv et teve  
 

D) Lok ila zimi i ka iv teteve në sipë fr aq te  e hd ëmbit  
 
 
 
 
 
15. K al sa e tretë ët  Blakut l ko la izoh te  në :  
 

A) Faqen a orp ks ami le të dh më bëve f tnor la   
 

B) Faqen apr ko sima el  ët  om al rëve dhe pr me olarëve  
 

C) Në 3/1  ce vr ikale të dh më bëve  
 

D) Faqen apr ko sima el  të incizivëve me prekje të këndit prerës  .  
 
 
 
16. S th er sat izolu se e vendosen në tra hs ësi:  
 

A) 0.5-1mm  
 

B) 1-2mm  
 

C) 2-3mm  
 

D) 0.1-0. m2 m 



 
 
17. Pështyma es or ze sekr te oh te  nga g ej dn rat:  
 

A) Subl gni u la e  
 

B) Subma dn ibulare  
 

C) Paroti  s  
 

D) jG ë dn rat akseso er   
 
 
 
18. Hidr ko sidi i ka çl mui it uk r për od ret si shtresë izoluese në kar ei sin profund përzihet em  :  
 

A) jU ë të ko sig ej un a  r  

B) E gu e on l  
 

C) Soluc noi  fiziol go ij k  
 

D) Alk  lo  
 
 
 
19. Mus uk li rk ye ros  i faqes ësh ët   :  
 

A) Mus uk il  p al tys am   

)B  Muskuli risorius  
 

)C  Muskuli zigo am t ci us  
 

D) Mus uk il  ub icc n ta ro   
 
 
 

20. Kavit tete  karioze të l ko alizuara në faqen l ni guale të inciz vi ëve ja ën  :  
 

A) Kavitete të k al sës së III  
 

B) K iva tete të klasës së IV  
 

C) K iva tete të klasës së VI  
 

D) Kavitete të klasës së I 



21.Kavi tet et e l ko alizuara ne suk pid te  e dhembeve pos et rior jane  
 

A) Kavitete të klasës së I  

B) K iva tete të klasës së VI  
 

C) K iva tete të klasës së IV  
 

D) Kavitete të klasës së II   
 
 
 
22.Smalti us qh ehet nga : 
 

A) Pulp  a  
 

)B  Dentin  a  
 

)C  C eme nti  
 

D) Gingiv  a  
 
 
 
23.Prizmat e s am ltit ja ën  em  ba ëz  :  

A) 3-kë odn re  
 

B) 8- odnëk re  
 

C) 6- odnëk re  
 

D) 21  kë odn re  
 
 
 
24.Cfarë kë dn i hud et të fo mr ojë rf eza em  a sk in e hd më bit për rr umbul al kimin e mureve:  
 

A) 15 gradë  
 

B) 03  rg adë  
 

C) 54  rg adë  
 

D) 90 gradë  
 
 
 
25. Kur ro a e një dh më bi ka : 



A) 4 faqe  
 

B) 5 af q  e  

C) 6 af q  e  
 

D) 3 faqe  
 
 
 

26  . ivak ëN itet n  ës sësalk e d ajhsubm ëty  f nolli  :  

A) Nga kaviteti apr ko simal  
 

B) Nga kav ti eti ndihmës  
 

C) Në të dy kav teti te  n ëj ok hsisht  
 

D) ëT  ët ahtijg  vë tr ate   
 
 
 
27.Pa al it ne uvu al  gje dn te  në:  
 

A) Kufi nir  e pa ës m të qiellzës së fortë  

B) Kufirin e s pi ërm të q ei llzës së butë  
 

C) Kufirin e op sh mët  të q lei lzës së ub ët   
 

D) Në afërsi të okum ëz s nazale  
 
 
 

.82 Inf mal i im  i ging vi së  është i pranishëm në kavitetet e k al sës ës :  

A) VI  et  Blaku  t  
 

B) I ët  Blakut  
 

C) II të B al kut  
 

D) IV  të Blaku  t  
 
 
 
29 iC. il  nga ma et rialet e më op shtëme kun  për od r te  si shtrese izoluese:  
 

A) lG a ss  i ono rem  ec men et t



B) Hi kord sidi i kalçiu im t  
 

C) eC em nt karbok lis atet  
 

D) Providentina  
 
 
 
30.S et riliz mi i me uk arc pë odr ret për :  
 

A) Anglin e ut rbinës  

B) Mikromotorët  
 

C) Gra ud arët  
 

D) Inst mur entat e ëmi t  
 
 
 
31.Shtre as t izoluese për od ren pë :r   
 

A) Ti siguruar m ub s jh es përf nu dim at re adezion  
 

B) Për të mb or j ut r up lpën nga ng mca ime  t  

C) Të rr ti ur dnëq rueshmërinë m ke anike ët  mbu hs ej s pë fr dnu imtare  
 

D) Të rr it ru  që dn rue hs irëm në e strukturës së mbetur të dhëmb ti  pas preparimit  
 
 
 
32. P or eç si karioz ëp rparon ëm  s ph je t në : 
 

A) Dentin  

B) Smalt  
 

C) Cemen  t  
 

D) Në të tre i dn et n ëj ll  jo  
 
 
 
33. Cilin nga soluci no et e më op sh mët  duh te  të për od rim për tual te in e kavitet ti  karioz: 
 

A) Alk  lo  
 

B) Hi kop lor ti  natrium  i



C) Soluc noi  fiziol go ij k  
 

D) jU ë të ko sig ej un a  r  
 
 
 
34.Një kavitet i pë br ërë okluzo- kub la  bën p ej së në  :  
 

A) lK asën e II  ët  B al uk  t  
 

B) K al sën e I të B al uk  t  
 

C) lK a ës n e VI ët  B al kut  
 

D) ësalK n e IV ët  B al kut  
 
 
 
35.P or eç si kar oi z në fora em n mollaria bën jp esë në k al sën e :  
 

A) II  të B al uk t  
 

B) IV të B al  tuk  
 

C) VI të Bla  tuk  

D) I të Blakut  
 
 
 
36. Freza noR d pë odr ret pë :r   
 

A) Dhënien e for ëm s kav iteti t  
 

B) gZ j re imin e kavitetit  

C) La gr imin e am sës rak ioz  e  
 

D) Lus rt imin e m ub s jh es  
 
 
 
37 iC. il  nga p ho temi  nuk ësh ët  i vërte ët : 
 

A) Am la gami ka që dn ruesh ëm ri të lartë m ke anike  
 

B) Amalgami përd ro et ën  mb jhsu et e kavitetit të k al sës së parë të Bl ka ut  
 

C) Amalgami nuk e përcjell t me per ta urën



D) Am la gami është aliazh i metaleve të rë dn a me zhivën  
 
 
 
38. Për ve odn s ej n e ma algam ti  në kavi et t pë odr rim:  
 

A. Pre es ël   
 

B. Spatu  l  
 

C. Ekskavator  
 

D. lF ua  r  
 
 
 
39.Stripsi i celu iol d ti  hs rë ben për m ub shjen e kavite it t të klasës së :  
 

A) II  I  
 

B) II  
 

C) I  
 

D) I dhe ët   II  
 
 
 
40. Kav teteti  e kol aliz rau a në faqen lingu ela  të incizivëve b jë në pjesë në :  
 

A) lK asën e III të lB a uk  t  

B) K al sën e I të B al uk  t  
 

C) lK a ës n e IV të B al ku  t  
 

D) K ësal n e VI ët  Bla uk t  
 
 
 
41. Zb ita mi i parimit em kan ki  në pr pe arimin e kav ti eteve sy non   :  
 

A) Të para dn aloje kar ei sin se dnok ar  
 

B) Të rua ej  sa më uhs më i dn et e shë dn osha  

C) Të siguroje që dn rue hs m rë ine e mbus jh es  
 

D) Të gjitha së b sa h uk



 
 
42. CilËt nga pË br Ër is t e mËpo hs tËm tË pËshtymËs lu ja nË or l nË r me ni eral zi i im n e dni eve tË  
forta tË dhËmbËv  :e  

A) Vitaminat  
 

B) Pr to ie n ta   
 

C) KripËrat minerale  
 

D) Lizozim  a  
 
 
 
43. aM tri ac  shËr eb n pËr  :  
 

A) Separimin e hd ËmbË ev   
 

B) Ma rr jen e masËs sË imË  t  
 

C) M ub sh ej n e kav iteti t tË klasËs sË dytË  

D) Izolimin e kavi et it t  
 
 
 
44.Sh jne a mË e hersh em  k il nike e kar ei sit ËshtË:  
 

A) Formimi i gz avrËs  
 

B) N rd ysh imi  i ngj ry Ës  
 

C) Dh mi bja nga tË Ëmblat  
 

D) Dh mi b aj  nga tË ftoht  ta  
 
 
 
 
 
45. Teor eti  e l dni ej s sË k ra iesit janË ndarË nË biologjike dhe rom tal si te bazuar nË vlerËsi im n e :  
 

A) Rolit tË kaf torËve lok la  nË lindjen e ka ir esit  
 

B) R lo ti  tË fa tk orËve tË pËrgjithshË  m  
 

C) PatogenezËs sË p or Çe is t ak rioz



D) Vita il tetit tË smalti  t  
 
 
 
46.A lam gami ve odn set ën  kavitet:  
 

A. P ej së-p ej ës   
 

B. Në n ëj  p ro ci  no  
 

C. Var te  nga kavite  it  

D. Në shtresa 3 mm   
 
 
 
47.Pl uhu ri i fl çe er ti  përz hi et em  :  
 

A) A kl o  l  

B) Ujë të d si tilua  r  
 

C) Ujë të oksigjen au r  
 

D) Meticelulozë  
 
 
 
48.Klasifik mi i i B al kut baz ho et ne :  
 

A) Ec ru inë klinike të pro eç is t karioz  
 

B) L ako il z imi n e pro eç s ti  karioz në sipë fr aqet e dh më b ti   
 

C) Thellësinë e kavite et ve  
 

D) I dn te  që rp eke  n  
 
 
 
49. Masa karioze s uh mË e zbutur ih qet me  :  

A) Brozhdike rr   
 

B) Nervh qe Ës  

C) S no d eksplorative  
 

D) Eskavator 



 
 

50. Cilin nga acidet e më op s th më e pë dr orin siste tem  adezive të opmok zi et ve:  
 

A) A ic d ortofosfo ir k 01 %  
 

B) A ic d polial nek oik 10%  
 

C) A ic d hydrofl ou rik 10%  
 

D) A ic d ortofosforik 73 %  
 
 
 
 
 
51.Në ve ts i ub il m oris d re hd et:  
 

A) D ku t su i i gje dn rave parotis  
 

B) D utku si i gjendrave sub il ngua il s  
 

C) D utku si i gje dn rave s bu ma dn ibula er   
 

D) D ku t su et e të tre iç fteve të gje dn rave të mësipërm  e  
 
 
 
52.Sa është koha e acidi if kim ti :  
 

A) 5 se  k  
 

B) 06  es  k  
 

C) 51  es  k  

D) 2 min  
 
 
 
53. Ci il  ësh ët  hd më bi i parë i denticion ti  permanent që d le  në g jo ë:  
 

A) M lo ari i parë  
 

B) In ic ziv të  ce tn r la   

C) In ic iz vët latera  l  
 

D) Pr me o al ri i p ra ë



 
 
54. Për ac ktimi i ngjyrës kryhet uk r hd ë ibm  ës th ë:  
 

A) I that  ë  
 

B) I lagur nga pështyma  
 

C) I al gur nga pështyma hd e në driten e ref el ktorit  
 

D) I lagur nga pështy am  hd e në dn ri ic m natyra  l  
 
 
 
 
 
55 iC. il  nga egzaminimet e më op shtëme na ej p të hd ëna në li hd je me periodo tn in:  

A) P la ap cioni  
 

B) Per uk sr i no i  
 

C) Prov ta  ter im ke  
 

D) Elektrodi ga nostiku  
 
 
 
56. Ci il  nga i dn et e mëposht emë  kif son hd më nib  në alveolë:  
 

A) Period no ti  

B) eC em tn i  
 

C) Kocka alveo al  er  
 

D) Të gjith  a  
 
 
 
 
 
57. R bu er d ma i shërben për :  
 

A) Vendosjen e medikamenteve në kav teti   
 

B) Separimin e hd ëmbëve  
 

C) zI olimin e dhëmbit



D) iD ag on ts ikimin e karie is t  
 
 
 
58. Cili nga faktorët e më op sh mët  dn i nok  në cilësi ët  e ma alg ima t denta :r   
 

A) Raporti pl ruhu -zhivë  
 

B) K ho a e per iz er ej  s  
 

C) Shp je ët is a e rr otul il meve të amalg tama orit  

D) Të g tij hë fak ot rët e më is përm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aseM t ra e  

59.L ni aj t E nb er aj në defekte në mineralizimin :e   
 

A) Smalti  t  

B) eD ntin  së  
 

C) Cemen it t primar  
 

D) Osteocementit  
 
 
 

60  . tneD ina imed ner  tehozila në :Hp  
 

A) .5 5



B) 3  5.  
 

C) 2  
 

D) 6.  5  
 
 
 
 
 

61. Cili nga pohi tem  është i vërtetë:  
 

A) A ad man ot b al st te  sekr te ojne lëndën o gr anike të dentinës  
 

B) Adaman ot b al st te  sekr te ojnë lë dn ën o gr ani ek  ët  s am lt ti   
 

C) Adaman ot b al st te  l au jnë rol ët  rë dn ësishëm në m ni eralizimin e s am tl ti  dhe den it nës  
 

D) A ad man ot b al st te  janë le eme nt të  qelizor ën  struk ut rën e smaltit matur  
 
 
 
62. Cili nga përbërsit e ëm op sh mët  ësh ët  pë gr jeg ëj s për rolin mbr jo ët s të pështy ëm :s   
 

A) Urea  

B) F so fataza a kl al ni  e  
 

C) Mucina  
 

D) I onum globulina A sekt er tore  
 
 
 

63. Kur sasia e es kr te im ti  të pështymës ësh ët  e ul të  :  

A) Përqë dn rimi i lak ot baci el ve është i ulët  
 

)B  Përqë dn r mi i i laktobaci el ve është i lartë  
 

)C  N ku  ka sa një lidhje im d si  se rk ite im t të pështymës dhe përqë dn rimit të l botka acileve  
 

D) Përqë dn rimi i bikarb no ateve ës th ë i al r ët  



64. irR tja e v si ok zitet ti  ët  p së hty ëm s :  
 

A) Rrit predis op iz tën për ka ir es  

B) Ul predis op iz ët n për karies  
 

C) N ku  f nokidn a er  rp en o k niseç ari  zo  
 

D) Vësh it rson gëllt ti jen e us qh imit  
 
 
 
 
 
65. S th imi i bakrit në formu ël n e amalgam ti  :  
 

A) Rriti qëndruesh ëm rinë m ke anike të ma al ag mit  

B) elE im on i faz në  γ2  
 

C) Rr ti i qën urd es mh ëri en  dn ja  korroz noi it  
 

D) I is gu or i aliazhit s kh lë qim  
 
 
 
66 iC. il  nga op h mi te  e më op sh ët me kun  ësh ët  i sakt  :ë  
 

A) maglamA et ëp r ejc llin sëthexn i  ën  
 

B) A sb orbojnë dobët al gësh it rën  

C) N ku  ëk r ok jnë for ëm  të rregu ll t g ej omet kir e të kavi et tit  
 

D) Kanë që urdn eshmëri ët  lartë em kani ek   
 
 
 
67.Cili nga op h mi et e më sop h ët me ës th ë i as ktë: 
 

A) acnetsizeR  jadn  tinoizarba  ket  IG C ssalg(  onoi em r c me e )etn  vz og lë oh te  em  k la im ni   e  
hok ë  s  

 
B) Rezistenca ndaj abra iz no it te GIC kun  dn rys oh n me kalimin e hok ës  

 
C) Rezistenca ndaj abra iz no it tek GIC r ir et t em  k ila min e kohës  

 
D) acnetsizeR  jadn  a tinoizarb  et k CIG  vnok encion la  ë ths ë ëm  ëtrale  es  et  CIG  re  niz  

modifikuar



 
 
68. Cila pë gr jig ej  nuk së h ët  e as ktë:  
 

A) GIC g( al ss  i ono mer cemente) çli or nj ë fl ou r  
 

B) GIC nuk aj në ib ko ompatibël me indet e hd ëmb ti   
 

C) G CI  aj ën  radi po ak  
 

D) GIC sigur njo ë ri im neralizi im n inte nr   
 
 
 
69. Te GIC g( al ss  i ono em r cementet) rez ni  modifi uk ar kom nop enti rezin sigu nor :  
 

A) A ed zionin em  smaltin ehd  dentinën  
 

B) oidaR op ca itetin  
 

C) Biokompa it bili et tin  
 

D) Uljen e sens ti ivitetit dn aj u ij t  
 
 
 
70. G al ss  io mon er cem tne et kun  pë odr ren në :  
 

A) M ub sh ej  në hd ëmbët e qu ëm shtit  

B) Erozi no te  ce vr ikale  
 

C) Në kariesin e rrën ëj ve  
 

D) Në rindërtim ni  e ut be lukr ave  
 
 
 
71. Në cil ni  gn a rast te  e ëm poshtëme nuk i kidn ohet orp ec ud ra e zbar hd imi :t   
 

A) Fluo or zë  
 

B) De ok lorimet nga et traciklina  

C) De ok lorimet nga duhani  
 

D) P ca ien ët  me retraks noi  gingivar



72. Cili nga pohim te  nuk ësh ët  i vërtetë:  
 

a. Sas ai  e lartë e Lakt bo ca i el ve së h ët  tregues i hdorp imit të rulu  të ëp shtymës  .  

b. Në hypof nu ksionin e g ej dn rave ët  pështym së  deminera il zimi hd e akti tiv eti karioz ule  t  
 

c. Në hyposekretim ni  e pës th ymës fa ozirov h te  arolforkim  ekinejgoirak  e pa rus  me  
al kt bo a ic le hd e strepto ok ke m tu ans  

 
d. Mungesa e pështy em s ç no  në një z vh il il m të s ph e ëtj  ët  orp çesit karioz në zona atipik  e  

si ën  faqet il nguale n, ë kuspide, am rgo i cn iziva el  etj  
 
 
 
 
 

73. Gërryerja mekanike,fiziolog ij ek  e dhëmbëve si rezu tl at i mastik ca noi it uq h te :  
 

A) Abrazion  
 

B) Atricion  
 

C) Erozion  
 

D) Abfraksio  n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74. Cili rp ej bakterieve të ëm op s th ë em  kun  luan rol në proçesin karioz:  
 

A) Streptococcus muta sn   
 

B) Sta hp yloco cc us aur ue s  

C) L ca abot ic ll us acidip ih ll us  
 

D) Acti on myces  
 
 
 
 
 
75. Sipë fr aqa e lams it t e pasur em  fl rou apatit :



A) zvogël ho te  me k la i im n e hok ës për s kh ak të kons imu im t sipërfaqsor  
 

B) Rr teti  em  kalimin e om shë  s  
 

C) N ku  dn ryshon në li hd ej  em  moshën  
 

D) O gr aniz ho te  në id sa hs tr se a  
 
 
 
76. Kl ni ikisht hs enja fi ll es at re e kar ei sit ësh ët  :  
 

A) sA hpërs imi  i sipë fr aqes së hd ëmbit  
 

B) Njo all  e ba dr hë si s kh umës  
 

C) Njo all  e errë  t  
 

D) Ndje hs em ria nga ët  më bla  t  
 
 
 

77. Në një p ca ient që vuan nga sk ero ts omia :  
 

A) aK  ulje ët  ak it vitet ti  rak ioz  

)B  Ka  rautserra ët eseirak  
 

)C  Ka proçese karioze atipike  
 

D) aK  pr ço se e karioze nork ike  
 
 
 

78 B. aza në një kav teti  të k al sës së tretë ësh ët :  

A) M iru  aksia  l  
 

B) M ru i gingivar  
 

)C  M ru i l ni gua  l  
 

D) M iru  v se t ubi al r  
 
 
 

79.Q llë imi i formave të retensio in t në vak it te te  e preparuara është të nd la ojë zhve odn s ej n e  
m ub sh ej s nga:



A) Forc ta  lateral  e  
 

B) For tac  ko luzal  e  

C) For ac t vestibulo orale  
 

D) A+B+C  
 
 
 

80.Th le l se ia e kavitetit te k al ses se V hud et te jete  :  
 

A) nU iform  
 

B) Më e the ll ë në drejtim të gingivës  
 

C) Më e the ll ë ën  drejtim të margos prerës  e  
 

D) Më e thel ël  në um ret pr ko simale  
 
 
 
81 iC. il  nga pë br ërs ti  e më op shtëm i s gi ur no  visko iz te it n p së hty ëm s:  
 

A) Ure  a  

B) Kriper ta  minerale  
 

C) Im onu g ol ub lina A s ke r te o er   
 

D) Mu ic na  
 
 
 
82. Cili nga përbërsit e më op sh mët  i siguron s kh ëlq mi  amalg ma it:  

A) Bakri  
 

B) Kallaji  
 

C) I dn ium  i  
 

D) iZ nku  
 
 
 
83 iC. il  nga op himet e mëp hso ët me kun  ë hs ët  i vërtetë:



A) Ka p al stcitetin e ud hur jg ëta  ve od s ej s në ak v teti  ud ke dnum ësuar e hd e ko dn ens mi  të  
mir  ë  

 
B) N ku  dn rys noh  kimikis  th  

 
C) Absorb no  lagështinë kud e bërë të mun ud r a ed zionin e pllakës bak et riale  

 
D) Ka qën urd esh ëm ri të al rtë dn aj presi no ti  përt py ës  

 
 
 
84. mA la g ima  un k indik ho et të përd ro et si m ub s jh e rëp f dnu mi tare në :  

 
A) lK asën e parë të Blakut  

 
B) K al sën e dy ët  të Blakut  

 
C) K iva te et t në qaf ta  e mol ra ëve hd e pr me olarëve  

 
D) ësalK n e IV ët  B al kut  

 
 
 
85. Në detektI im n e kariesit aproksimal c li i nga egza im ni tem  e më op sh ët me është më sens ti vi e:  
 

A) Pa on ra em ksi  
 

B) Radiogarafia në kafshi  m  

C) Egz ima ni im  me s dno  hd e pasqy  ër  
 

D) El tke rodiag on sti uk   
 
 
 
86. Cila gn a poh mi et e më op sh ët me kun  ësh ët  i vë tr etë:  
 

A) Sma itl  është ind aqe zil or  
 

B) Smalti është sa ensitiv  
 

C) Smalti mu dn  ët  ripërt irë het  
 

D) Sma itl  është i ndërtu ra  nga rp izma  
 
 
 

 aisëlleht ëthsë aS.78 e pr timirape  ëp r f tesa ë:



A) 1-1 5.  mm  
 

B) 1.5-2mm  

C) 0,5-0,7 mm  
 

D) 0,2-0,3 mm  
 
 
 
88. Në rp epari im n për f tesa ë ma ogr aj  ni ic zale :  
 

A) Preparohet  
 

B) N ku  rp epar ho et  
 

C) Vetëm bizot ho et  
 

D) V te ëm rrum ub lla ok set  
 
 
 
98  . D tne ina se adnok re de op iz t ho et në :  

 
A) Tavanin e ohd ëm s up lpare  

B) Në g tij hë perimetrin e ohd ëm s pulpare  
 

C) Nën el zi no in karioz  
 

D) Në dysh me ne ë e d oh mës up lpare  
 
 
 
 
 
 
 
90. Në up lpë me kalimin e moshës:  
 

A) Re ud k hot en elementetët qelizor  
 

B) Redukt ho en le emen ët t f rbi ila er   
 

C) Rritet vaskulariz  imi  

D) Asn ëj  e vërtetë



91.Precipit imi  i kripërave miner la e në kanal az t dentinare ç no  në formi im n e :  
 

A) Dentinës seko dn are  

B) neD tinës et r ic a er   
 

C) D tne inës së tejd ku shme  
 

D) sA një e vërtetë  
 
 
 
92. Cilat nga qelizat e mëposhtëme lu ja në rol mbrojtës në pulpë:  
 

A) iF br bo las et t  
 

B) O od ntoblas et t  
 

C) Histocite  t  
 

D) Asn ëj  nga qeliz ta  e mësipërme  
 
 
 

93.Shiritat H nu ter –Shreg re  aj në :  
 

A) Defekte në str ku turën e s am lt  ti  
 

B) Fe mon ene po it ke  
 

C) Shi ir at  hipe kr ro am tik  
 

D) sA një e vërtetë  
 
 
 
 
 

94.Q llë imi i acidif iki mit ësh ët  :  
 

A) Të sigurojë një sipë fr aqe të pastër të smalt ti   
 

B) Të rr isë sipërfaqen e nob dim ti  të s am lt ti   
 

C) Të sigu or ëj  im kroretensi no e në të ci al t të pene rt oje rezin  a  

D) Të gjitha të ëm sipërmet 



 
 
95.S ph je tësia me as tare e rr ot lu l emi ve të turbinës së h ët :  
 

A) 10 0 00  rp  m  
 

B) 100 000  rpm  
 

C) 6 00 0 pr m  
 

D) 2 00  000  rp  m  
 
 
 

amroF.69   emëthsaj e e itetivak t i rëp n jel   : ëthsë  
 

A) E n ëj jtë me a ët  të kav ti te it për amalgam  

B) Më e gjerë se e kavitet ti  për amalgam  
 

C) Më e ngus th ë se e kav teti it për amalgam  
 

D) Var te  nga sh rt ir aj  e pro eç is t ak rio  z  
 
 
 
97. Në kavi et it n e klas së  së parë gjerësia e istmu is t hud et të j te ë s :a   
 

A) 1/4 e di ts ancës inter uk spidale  
 

B) 1/2 e distancës ni ter uk sp di la e  
 

C) 1/3 e distancës interkuspid la  e  
 

D) Asn ëj  e vërtet  ë  
 
 
 
98. Sa është ht el ël sia minimale në kav ti te te  për am la ag m:  
 

A) 5,0  mm  
 

B) m1 m  
 

C) 1,5-2mm  
 

D) 3m  m



99.Fibr ta  e T mo sit aj në zgj ta ime protop al mz atike ët  : 
 

A) Fibroblasteve  

B) Cement lbo tsa eve  
 

C) O nod tob sal teve  
 

D) O ets bo etsal ve  
 
 
 
 
 

100. C eme ntet kar ob ks tali e:  
 

A) Kanë v ite  ëm  acide se fosfat mec ent  i  
 

B) Për rod en si shtresa ve uc e es  në kavitete të the  all  
 

C) Për rod en si mbus jh e provizor  e  
 

D) Për rod en si ubm shje përf dnu i tm ra e në d ëh m ëb t ep rmanentë  
 
 
 
 
 
10 C.1 ila gn a p ta o ol gji et  e m opë shtë em  ka ori ijg në k no gjenitale:  
 

A) Erozi no et  
 

B) Abrazioni  
 

C) Hi pop al iz a e smaltit  

D) Ab rf a sk i no et  
 
 
 
10 .2 Pin al y ësh ët  : 
 

A) M ub sh ej  i dn i er k et  që m olub n në et rezi ose në p ej sën më të am ehd  sipër af qen ko luz ela  të  
dhëmbi  t  

 
B) M ub sh ej  indirekte që m olub jnë 3/4 e uk rorës  

 
C) M ub sh ej  indirekte retensi no i i të c li ave realiz ho et me a ën  të kun aj ve up l ap re ,para lup par 



D) ejhsubM  ridni etke  ëq  tesodnev  ën  nitetivak  e rauraperp  ëq  tehohterr  me m ru e ët  rof at  të  
dhëmbi  t  

 
 
 
103. G ni giva e il rë g ej ndet :  
 

A) E li uhd r pas hd më bëve hd e kockës alveolare  
 

B) Në qafën e hd më b ti .  
 

)C  rP anë lidhëses m oku -gingivare  
 

D) A jns ë kun  ësh ët  i vër ëtet   
 
 
 

104. aM t ru imi i pl al kës bakteriale arr hi et pa :s   
 

A) 1 javë  
 

)B  41 - 12  d ti  ë  
 

)C  Ditës së parë  
 

D) 2 muajsh  
 
 
 
 
 

105. nI te sn ti eti i hd imbj se  është më i fortë në  :  
 

A. Kariesin rk o in k  
 

B. Kariesin aku  t  
 

C. seiraK in  vitkani  
 

D. Nj lo ël n kario ez   
 
 
 
 
 

106. C li i nga op himet e ëm op shtëme është i vër et të:  
 

A) Kar ei is  rampant prek v ëte m infantët



B) K ra ie is  rampant p er k vet më  adol se hentët  
 

C) K ra iesi rampa tn  prek v te ëm mosh ta  e vjetr  a  
 

D) Kar ei is  ramapant prek të gjitha om shat  
 

D(  )  
 

701  .  ivreN em tn la si  eni rv no   :  
 

A) Dh më bët e përparmË am dn ibul ra e hd e gin vig at përre ht  tyr  e  

)B  Para hd ëmball  të  
 

)C  oM lar të   
 

D) aK ninin am ksilar  
 
 
 

108. Gu at perka tret te  në:  
 

A) Alk  lo  
 

B) E gu e on l  

C) Soluc noi  fioziologjik  
 

D) Kloroform  
 
 
 
109  . iC li nga material te  e ëm op sh mët e ka që rdn uesh ëm ri mekanike më të lar ët :  
 

A) Fl çe e  ir  
 

B) Gu at p re ka  
 

C) aK vidur  i  
 

D) Oks di -z ni k euge on li  
 
 
 
110  . iC li nga op him te  e ëm op shtëme kun  është i vër tet ë  :  
 

A) H kordi sidi i kalç ui m ti  ka pH ët  la tr ë alkalin  
 

B) Hi kord sidi i kalçiu im t nx ti  fosfatazën la kal ni e



C) Hi kord sidi i kalç ui im t nuk ka v ite  baktericide  
 

D) H kordi sidi i kalç ui tim  ka s kh rishmëri të vogël  
 
 
 
111  . Cila nga metodat e steri il zim ti  është më efektive :  
 

A) tS erilizimi me avuj k mi ik  
 

B) S et rilizimi me kuarc  
 

C) S et rilizimi me avull nën presion  
 

D) tS erilizi im  em  a ëj r ët  xn ehtë të thatë  
 
 
 
112  . iC li nga op himet e ëm op sh mët e kun  është i vërt te ?ë   
 
M eta rialet që për od ren për ubm sh ej  të për ok hshme hud et të :  
 

A) Adap hot en lehtë  
 

B) Të kenë for et s ni ë e duhur  

C) Të mbyl il n në mënyrë her em tike kav ti ite n  
 

D) Të s rkh ihen në prani ët  pështymës  
 
 
 
11 .3 Kar ei si fisu ar l prek më s uh më :  
 

A) D ëh mbët e sa op e pur tuar  

B) Dh më bët e a lud te ev   
 

C) Dh më b të  e të mos uh arve  
 

D) Të tre rg pu et nj lë l jo  
 
 
 

114. Kar ei si re ic divant ol kaliz ho te  :  
 

A) Nën mbushje  
 

B) Në an të  e m ub sh ej s 



C) Në bifurkacion  
 

D) 3/1  ec vr ikal  e  
 
 
 
11 C.5 ili nga op h emi t e mëposhtëm un k ës th ë i sakt :ë   
 

A) Kavi ud ri mbyll në mën ry ë her em tike kav eti tin  
 

B) K udiva ri kun  vepr no  mbi edni t e hd më bit  
 

C) K udiva ri i reziston pre is onit përtypës  
 

D) Kavi ud ri nuk forc ho et në pra in  të pështymë  s  

 
 
11 .6 Në n ëj  ka ir es prof nu d ic lin nga preparatet e mëposhtëm od  ët  pë odr rni si shtresë izolu se e:  
 

A) Ce em tn  ka br ko si tal et  
 

B) eC em tn  ko sifosf ta et  
 

C) Hi kord sidin e kal iç umit  

D) Oks di  zi kn  eugenoli  n  
 
 
 
117.Muret e kav ti e tit  të prepa ur ar duhet të ej në :  

 
A. iP ngul me drejtimin e rp izmave  

 
B. Paral le  me drej mit in e prizmave  

C. Të for njom e kë dn  03  rg adë me rd ejtim ni  e priz am ve  
 

D. N ku  ka rë dn ësi drejti im   
 
 
 
118  . ëN  am up it min v ti al pë odr ret:  
 

A) )HO(aC  2  
 

B) Kreozot ,jodoform,oks di  z ni k  u  
 

C) Tr rki ezol-fo mr alinë



D) Dykal k, alcimol  
 
 
 
119.Frezat e diaman it t aj në super oi r ën  krahas mi  me rf ez ta  e eç li uk t në prepar imi n e :  
 

A) Sma tl  ti  
 

B) D tne inës  
 

C) Cemen it t  
 

D) Masës karioz  e  
 
 
 
120  . Gjerë is a e i ts musit në kavitetet për inl eje  është:  
 

A) ¼ e di ts ancës interkuspidale  
 

B) 1/3 e di ts ancës interk su p di ale  
 

C) 1> /2 e d si tancës interkuspid la e  
 

D) sA një e vërtetë  
 
 
 
 
 
121  . Humbja e strukt ru es dhëmb ro e nga n ëj  proçes ik im k j bo a tk erial huq et:  
 

A) Abrazion  
 

B) Atricion  

C) Erozion  
 

D) Abfraksio  n  
 
 
 
122  . Teor aí  Br nnä ström e s ph ej og n mekani mz ni  e hd imbjes gjatë rp epar timi  të kavi tet it me :  
 

A) Lëvizjen kap li are të liki id t në kan la z ta  dentinare.  
B) Praninë e fi ej ve ner ov re në 1/3 e dent ni së   
C) Ç il mir in eca e t okli l ni ë  s  
D) sA një nga p ho imet e mësipër em  



123  . lE ektrodiag on s it uk  pë dr oret për :  
 

A) ëP rcaktimin e Apek is t  

B) M ta jen e v ti la itetit  
 

C) D ai g on stikimin e rak ie is t aproksimal  
 

D) Në të gjith  a  
 
 
 
124  . NË te ro inË e L oku msk ti  v el rËs ho et  :  
 

A) oR li i im kr groo anizma ev  nË lindjen e karies ti   
 

B) oR il  i mi onu glo ub linËs A se rk te ore  

C) oR il  trofik i o nod toblaste ev   
 

D) Çrregullimet e balan ic t tË rp o iet nave hd e vita im nave  

 
 
125. Ci il  nga pË br Ërsit e pËshtymË  s ËshtË pËrg ej jg Ës pËr bz Ërth mi in e karb ho idra et ve:  

A) Mucin  a  
 

B) Ptialin  a  
 

C) rU ea  
 

D) Lizozima  
 
 
 
126 C . i il  nga pË br Ërsit e mËposhtËm ËshtË pËrgjegjËs pË q r ËndrueshmËrinË em kanike tË  

ok m op ziteve:  
 

A. LË dn a gro anike  
 

B. LËnda in ro ganike  

C. Silan  te  
 

D. A ed zivi



 
 

127.Në kar ei sin apr ko s lami  kavit te i Box preparo teh  :  
 

A. Për ubm shjet me amalgam  
 

B. Për ubm shj te  me ok m op zit  
 

C. Për inle  j  
 

D. Në të gjitha rastet e ëm sipërm  e  
 
 
 
 
 

128 C. li i nga preparatet e ëm op shtëme që përd ro en si shtresa izoluese çli nor  fl ou :r   
 

A) Hid kor sidi i kalçiumit  
 

B) Cement karboksilatet  
 

C) EBA cemente  t  
 

D) G al ss  i ono mer cementet  
 
 
 
129  . Pari im  biologjik në prep ra i im n e kavitet ev  k no sist no  në :  
 

A) lE ime nimin e kariesit se ok n ad r  
 

B) Kursimin e dni eve të shë dn osha  
 

C) Sigur mi ni  e që dn ruesh ëm risë së mbush ej ve dn ja  forcave ët  p er is no ti  përtypë  .s  

D) Të gjitha po s noi et e ëm sipërme  
 
 
 
31 0 . Në ci il n nga kavitet te  e ëm op shtëme zbat ho et ëm  s uh më parimi biolog ij k:  

 
A) Kavitetin e pr pe a ur ar për ama gl am  

 
B) Kavitetin e pr pe aruar për in el j  

C) Kavitetin e preparuar për ok m op iz  t  
 

D) Në të gjitha kav ti et te  e mësipërme



 
 
13 .1 K al sifik mi i i ok m op zi et ve ab z ho et në :  
 

A) Si ts emet e rezinav  e  
 

B) Madhësinë e rg mi cave m ub shëse  
 

C) Sistemet adezive  
 

D) sA një pr je  opsioneve të ëm sipër em   
 
 
 
 
 
132  . ëN  egzaminimin s jbu ek it v kun  bën pjesë:  
 

A) H si toriku i s më u dn jes  
 

B) An ma ne az  f ima l aj  er  
 

C) Egzaminimi lk inik me s dno  hd e pasq ry ë  
 

D) A an mneza v ti ae  
 
 
 
 
 
13 C.3 ili nga egzam ini m te  e më op shtëme un k ësh ët  e zg am ini m idn hmës:  
 

A) Analizat e dja uk t  
 

B) P or vat et rmike  

C) lE ektr do ai gnostiku  
 

D) P re k ru sio in   
 
 
 
134  . Ngj ry osja e dhë bm ëve nga mosha v nej  nga :  
 

A) lF uoroz  a  
 

B) D pe oz iti mi i dentinës se ok ndare  
 

C) T ar uma



D) Tetrac lki ina  
 
 
 
135  . De ok lori im  gn a odrëp r imi  i pijeve me ngjyrë s kh akton:  
 

A) N loj la e sk t ir seke  
 

B) Njo all  int nir sike  
 

C) A+  B  
 

D) sA një kun  është i vërt ëte   
 
 
 
 
 
 
 

136. Cili është indi më i im ner la izuar i dhëmbit: 
 

A) Ce em n it   
 

B) Dentin  a  

C) Smalt  i  
 

D) eD ntina seko dn are  
 
 
 
 
 

137. Me anë të r oida rg afisë dentare n ku  m dnu  të për ac ktojmë:  

A) Topo arg f ni ë e kanalev  e  
 

B) L ko aliz mi ni  e orp çes ti  karioz  
 

C) Stadin e ni fla cam noi it në up lpë  
 

D) uN mrin e rrënjëve  
 
 
 

138 C. li i nga preparatet e ëm op shtëme xn it f ro im min e urës den it nare:  
 

A) Cement kar ob ks ali t  i



B) Eu neg ati  
 

C) Oksifosfat ec menti  
 

D) Hidr ko sidi i kalçiumit  
 
 
 

139 C. li i ësh ët  agjen it  akt vi  i pastave që për od ren për z hdrab jen e dhëmbëve :  
 

A) eP hr id or il   
 

B) Karbamid per ko si id   
 

C) Ujë i ko sig ej nua  r  
 

D) S pu eroksoli  
 
 
 
 
 
14 C.0 ili nga ca idet e mëposhtëme bën p ej së në il k idi n e glass-i ono em r ec men et v :e   
 

A) A ic id  lf ou r ih drik  

B) Acidi op lialkenoi  k  
 

C) Acidi ortofosforik  
 

D) Acidi citri  k  
 
 
 
141  . iC li nga materi la et e më thsop emë  për od ret një hok ë sis ht si për m ub shje të për hok shme  
, ubm s jh e pe fr u dn im at re, si shtresa izolues:  
 

A) Kom op em ret  
 

B) G al ss -ion mo er ec mentet  
 

C) K kobra sil ta  ec mentet  
 

D) K opmo zitet  
 
 
 
142  . iC li nga materia el t re ts orativ së h ët  bi oko mpatib lë  me i dn et e dhëmb ti :



A) K opmo zitet  
 

B) Amalgami  

C) G al ss -ion mo er ec mentet  
 

D) sA një rp ej tyr  e  
 
 
 
14 C.3 ili nga materialet e më op shtëm ka qënd ur esh ëm ri em kanike më të vogë :l  
 

A) Kom op em ret  
 

B) Kom op zi et t  
 

C) Amalgami  
 

D) lG a ss  onoi mer ec men et t  
 
 
 
144  . iC li nga ma et rialet e ëm op sh ët m shkakt no  ngjyrosje ët  ni deve ët  dh më bit: 
 

A) Amalgam  i  

B) Kom op z teti   
 

C) Kom op meret  
 

D) lG a ss -i ono em r cem tne et  
 
 
 
 
 
14 C.5 ili nga materia el t e më op shtëm është ëm  radioop ka : 
 

A) Kom op ziti  
 

B) A lam gami  
 

C) Glass onoi m re  cemen  it  
 

D) Kompo em rët  
 
 
 

146. Pika e ko tn aktit:



A) M rb on papilën i tn erdentare nga mb te urinat ushqim ro e  
 

B) Shpë nr ad n presionin përtypës në rraf ihs n roh izont  la  

C) El me inoh te  në proçes te  karioze apr ko s lami e  
 

D) Të gj ti ha të vërtet  a  
 
 
 

147. Në kav eti tet për amlgam kën id  që formohet mid si  m hsub jes hd e struk rut ës së hd ëmb ti   
(Cavo- us rface ma gr o) ësh ët  :  
 

A)  54  
 

B) 30  
 

C) 90  

D)  6  
 

148. A om rtzimi dih ra lu ik i presion ti  përtypës në perio od nt kryh te  nga:  
 

A) iF broblas et t  
 

B) Enët e g aj uk  t  
 

C) Mbe irut nat epiteliale et  Malases  
 

D) Mbaresat nervor  e  
 
 
 

149. Cili ësh ët  s kh aku i infl ma imit të papilës interdentare:  
 

A) Mb jhsu te  e va ur r  a  

B) K ra iesi apr ko sim  la  
 

C) K ra iesi se dnok ar ën  m ub sh ej t a rp oksim la e  
 

D) Të gjitha të vërtet  a  
 
 
 

150. oF te or ex ro is s kh akt ho te  nga:  
 

A) ëS m dnu jet e heparit



B) Sëm dnu jet gastrike  
 

C) Sëm dnu jet e tëmthi  t  
 

D) Të g tij ha të vërt te  a  
 
 
 

151  . pluP a ar d  eraluki k  : a  
 

A) Më s uh ëm  ne ë g aj ku se up lpa k oro na er   

B) Më s uh em  elemente qeliz ro  se up lpa koronare  
 

C) Më s uh ëm  elemente fibrilar se pulpa koronare  
 

D) Të g tij ha të vërt te  a  
 
 
 
152. Masën për inlej rop celani e am rr im me : 

 
A) Algin ta   

 
B) liS ikone  

C) D ly l  
 

D) Allci  
 
 
 
15 C.3 ili ë hs ët  s kh a uk  i rën ei s së m hsub ej ve em  ko opm zit:  
 

A) Kar ei is  se dnok ar  

B) Prania e al gësh it ës  në kavitet  
 

C) Mosrespekti im  i hok ës ës  ica difikim ti   
 

D) Të gjitha s kh aqet e mësi ëp rme  
 
 
 
154 Z . ëve dn ë is mi i m ub sh ej ve em  kom op z ti  në dh më bët e trajtuar me agjentë zba euhdr s bëhe :t   
 

A) Menjëherë pas p or çe ud rës së zba dr h mi it  
 

B) 1 javë pas zbar hd mi it



C) Pas 2 javësh nga zbardhim  i  
 

D) Pas 1 dite  
 
 
 
155  . Cila nga iv imat nat e më op sh ët me l nau  rol në mineralizimin e hd më bëve:  
 

A) Vitamina  A  
 

B) iV ta im na C  
 

C) V ti a im na D  
 

D) Të gjith  a  

 
 
156  . Cila nga vi mat ni at e më thsop ëme luan rol në for im min e i dn ti  il dho :r   
 

A) Vitamina  A  
 

B) iV ta im na C  
 

C) V ti a im na D  
 

D) Të gjith  a  

 
 
 
 

 arithsev eT  

15 .7 Prezenca e Zi ukn t në am la gamin e a gr ej dn ti   :  
 

A) Re ud kt no  proçe es t ok is dues  e  

B) S kh akt no  bym mi  të vo sn h më  ët  m ub sh ej s  
 

C) A+B  
 

D) Asn ëj  e vërtet  ë  
 
 
 
158  . By imim  i vonsh më  i am la g ma it fillon  :  
 

A) saP  24 orë hs



B) saP  2 vj te ë  hs  
 

C) Pas 3-5 ditësh  
 

D) saP  3-5 muaj  hs  
 
 
 

159.Llaqet indi nehok  ën  m ub sh ej t me amalg ma  sepse:  
 

A) ëP r im rs njo ë ada tp i im n am gr in la   

B) Jane izo ul es të im rë et r im  k  
 

C) Parandaloj ën  fe on menet galvanike  
 

D) Të gjitha po si no et e ëm sipërme  
 
 
 
16 C.0 ili nga poh temi  e ëm posht emë  kun  ë hs të i ëv rt te ë:  
 

A) Pel ki ula përcakt no  im kroflorën fillesta er  ba tk re iale  
 

B) Pe il uk la luan r lo  të rëndësish me  në trans op rtin selektiv ët  joneve  

C) Pe il uk la ësh ët  e pasur me qeliza bakteriale  
 

D) Pel ki ula është një shtrese rp oteinike aq zile o er   
 
 
 
161. Në cil ta  nga el z oi ten  e më op shtë em  është i m udnu r rp oçesi i rimeneralizim ti :  
 

A) Erozi no e  
 

B) Atrici no e  
 

C) Abrazione  
 

D) Ma uc la alb  a  
 
 
 

162. Në sis et met vetacid fi ikues ët  for ët   :  
 

A) pH= 1<  
 

)B  pH 2>



)C  Hp >  1  
 

D) pH=1.5  
 
 
 
163  . aK r ei si insip ei nt a rp ko simal za nok si ht l ko aliz eho t në :  
 

A) Pikën e nok tak it  t  
 

B) V se it b lu arisht pikës së k no taktit  
 

C) Lingu la isht pik së  së kontak it  t  
 

D) Nën pikën e nok tak tit  në d er tj im të gingivës  

 
 
164.Formula un me kir e e instru em ntave e ve odn sur në bishtin e t ry e është si ap s kësaj renditj :e   
 

A) jG erësi,g aj tësi, kënd  
 

B) G aj tësi,gjerësi,kënd  
 

C) K në d g, aj tësi ,gjerë is   

D) Kë dn ,gjer së i,gjatësi  
 
 
 
16 B.5 izotimi i am gr ove të kav teti i :t   
 

A) La gr no  shtresën s pi ërfaqsore ët  s am tl it të pasur me fl rou id  e  
 

B) Rr ti  is ëp fr aqen e dnob imi  t  

C) A+  B  
 

D) Rrit sipë fr qa en e bo dn mi ti   
 
 
 
166.Ma hd ë is a e rg acmi ve të q le qi te gl ssa  onoi em r cem ne teve ës th ë  :  
 

A) 01 0µ  
 

B) 51 -1  µ  
 

C) 0,1mm



D) 0.01mm  
 
 
 

167 C. li i n ag  op himet e ëm poshtëme hsë ët  i vër tet ë:  
 

A) Në kar ir esin e arre ts au r lezioni është në ngjyrë bezhë të hapur hd e i bu ët  në s dno im  
 

)B  Në kariesin e arrestuar kun  ë ths ë e pranish em  sk el roza tubu al er   
 

)C  Në kar ir esin e a rr estuar lezioni është ën  ngj ry ë k fa e ët  errët hd e i fortë në s do mi   
 

D) Në kariesin e arrestuar pro eç si pro rg es no  phs tje   
 
 
 
168  . Në një kavi te et të klas së  së parë cil të  nga kom op zitet e më op shtëm do ët  pre ef r no i:  
 

A) K opmo zit mi rk ombush së   
 

B) Kom op z ti  h bi rid  
 

C) Kom op z ti  na on mbushës  
 

D) K opmo zit fluid  
 
 
 
169  . Si ndikon smear layer-i në adezionin e rezinave ok mpozite:  
 

A) Pozitivisht  
 

B) Negati iv sht  
 

C) Var te  nga kav ti te i  

D) N ku  dn ik no  fare  
 
 
 
170 Z . bar hd mi i i ëhd mbëve iv at l kun  dnum  të kryhet në : 
 

A) D ëh mbë me ohd më pul rap e të ma hd e  
 

B) Dh më bë em  sensitiv ti et të lartë  

C) Dh më bë me r te raksi no  gingivar  
 

D) Në të g ij ht a rastet e mësipërm  e



 
 
17 C.1 ili nga poh mi et e ëm poshtë em  kun  është i vër tet ë: 
 

A) Inlejet zëve dn ësojnë defekte të mëd ah  d ku e i rikthyer dh më bit formën dhe f knu si no in  .  
 

B) I ln ej te  rif omro jnë pik në  e kontakt ti   
 

C) I ln ej te  rea il z ho et s uh ëm  mirë s pi ërfaq aj  rp ok is male dhe ko lu az el   
 

D) Inlejet dn ryshoj ën  vëllimin  
 
 
 
17 .2 Në rastet e fra utk rave të inlejeve cili prej t ry e um nd të ripar ho e :t   
 

A) Inlejet e rop celan ti   

B) I ln ejet e opmok zit ti   
 

C) Inlej te  e met ila  t  
 

D) Asnj  ë  
 
 
 
17 C.3 ili nga i ln ejet e mëposhtëm s kh aktojn më shumë nok sumim sipë fr aqsor të dh më bëve  
antag ino st  :  
 

A) Inlejet e rop celan ti   
 

B) I ln ejet e opmok zit ti   

C) Inlejet e arit  
 

D) Të gjithë s kh aktojnë të nj jë it n kons mu im  
 
 
 
174. Në re ts aurimet e mbylljeve të diastemave hud et: 
 

A) D hu et të theks ho en el eme ntët ve tr ki la e ët  dhë ibm t  

B) D hu te  të theksohen le eme ntët horiz no t ela   
 

C) D hu te  të th ke soh te  perikimata gingivare  
 

D) D hu et të zbuten el me tne et vertikale



 
 
175. M te do ta  fiz ki e tË diagnostik mi it japin tË dhËna tË rËndË sis hme nË  :  
 

A) ProÇe es t karioze  

B) Pu pl itet akut  e  
 

C) A on malitË e strukt ru Ë  s  
 

D) Traum  a  
 
 
 
176  . itropaR  laedi  g ej rËsi –gj ta Ësi i in ic zivËve ce tn ral pËr tË patur njË ub zËqeshje tË buku  r  
ËshtË  :  

A) 0.75-0.8  0  

B) 0 4, 0-0 5, 0  
 

C) 0 2, 0-0 3, 0  
 

D) 1:  1  
 
 
 

177 C. ili  nga hop temi  ËshtË i vËrt te Ë  :  
 

A) Me rr ti jen e m da hËsisË sË rg im ac ve m ub shËse tË kom op zitet rritet ashpË sr imi  i  
s pi Ër af q se   

 
B) Me zvogËl mi ni  e ma hd ËsisË sË rg im ac ve mbu hs Ë es  tË ok mpo iz tet  rr itet  

a hs pËrs imi  i sipË fr a seq   
 

C) Me rr ti jen e m da hËsisË sË rg im ac ve m ub shËse tE ok m op zitet zvogËlohe  t  
a hs pËrs imi  i sipË fr a seq   

 
D) M da hËsia e rg imcave m sub hËse un k ndi ok n nË ashpËrsinË e sipËrfaqe  s  

 
 
 

178. iS stemet inhi ub e es  te kom op zitet:  
 

A) BËjnË tË m udnu r lidhj ne  im dis rezinËs dhe m hsub Ësi  t  
 

B) Luajne rol nË cilË tis e o tp ike



C) ParandalojnË p or Çe is n e po il meriz mi it spontan  
 

D) iS rug ojnË cilËs ti Ë e ts etik  e  
 
 
 

179. Fa es tat kun  i dn ik ho en në :  
 

A. Fraktu ar t e dhëm vëb e në ad lo eshencë  
 

B. hD ëmbë devital të dekoloruar  

C. E rr oz noi e lab ai le ët  m hdë a  
 

D. urB ksizëm  
 
 
 

180. Trashë is a e smear al yer në mur te  e kavit te it të preparuar :  
 

A) N ku  var te  nga a phs ë sr ia e frezav  e  
 

B) Rritet me rr itjen e as ph ë sisr e së frezave ët  dia am ntit  

C) Zvogë hol te  em  rrit ej n e as ph ë sr isë së rf ezave të diamant ti   
 

D) Asnjë e vërtet  ë  
 
 
 
181. Lezi no et jokar oi ze kar tka eriz ho en nga:  
 

A) Dh mi b ej  natë  n  
 

B) Dh mi bje pa s akh k  
 

C) Hipersensitivi tet  dentinar  
 

D) Dh mi bje ën  per uk rsi no   
 
 
 
18 C.2 ili nga s ulo cion te  e më op shtëme shk ka t no  em ob li gazore në up lp :ë   

A) Alkol  i  
 

B) So ul cioni fiziologjik  
 

C) Uji i oksig ej nuar



D) Uji i d si tilua  r  
 
 
 
183  . iC li ësh ët  shka uk  i deko ol rimit ët  një dhëmbi të ve mët  :  
 

A) lF uoroz  a  
 

B) Përdorimi i et tr ca iklinës  
 

C) rT aum  a  
 

D) Porfiria  
 
 
 
184  . T rruk ja e op limerizimit et  ok m op zit ti  :  
 

A) Rritet në kavitetet ekstensive  
 

B) vZ og lë oh te  në kavit te et ek ts ensive  
 

C) Rr teti  në kavit te et im n mi la   
 

D) N ku  li hd te  me për am sat e kav ti ite t  
 
 
 
185  . iC li nga ma et rialet e ëm op sh mët e r ilae z no  ad ize no  j no  shkËmbyes me dni et e hd ëmbit:  

A) Amalgam  i  
 

B) Kom op z teti   
 

C) G al ss  i ono mer ceme tn et  
 

D) sA një rp ej tyr  e  
 
 
 
18 C.6 ili së h ët  ok mplikaci no i ëm  i s ph esh ët  në zbardh ej n e hd më bëve:  
 

A) Gan rg ena pulpare  
 

B) Pol ipi  pulpar  
 

C) Gingiv iti  hiper ort fik  
 

D) Hipersensitiv ti et dentinar 



 
 
187  . Ag ej nti z drab hues në ging vi ta  e p ia zoluara shkakton:  
 

A) jD eg ei  të gingivave  
 

B) Hipertrofi gingivare  
 

C) Hiperplazi të nig givave  
 

D) G ni givit ulcero-nekrotik  
 
 
 
188  . Për od r mi i jo ok rr ekt i f ru ëç s së dh më bëve m nu d të s kh aktoj: 
 

A) Hi op plazi te sm la tit  
 

B) Defek et  enuk if mro e  
 

C) Eroz oi n  
 

D) Am le o neg ezis i pm erfekta  
 
 
 
189  . Në de lok orimin e gradës së t ter ë nga fl ou ro az  lic in nga trajtimet e mëpo hs tëme do të  
zgji hd n :i   
 

A) Zba dr h imi n ën  hs tëp  i  
 

B) Zbar hd imin në klini  k  

C) Trajt mi  restorativ f esa të  
 

D) sA një nga tr ja it met e isëm përme  
 
 
 
 
 
19 .0 Në një fëmijë 21  v çej  për tra tj i im n e një dhëmbi të de ok loruar si pasojë e traumës od  të  
zgji hd n :i   
 

A) Te nk ikën term ko ata til ike  
 

B) Wa ikl gn  B el ach teknik  
 

C) Fasetë



D) Kor no ë op cr e al in   
 
 
 
19 .1 Që dn ruesh ëm ria mekanike e g al ss -i ono mer ce em nteve:  
 

A) vZ o olëg h te  e nejtirr em  titropar  lp ruhu - dikil   
 

B) Rritet me rr ti jen e raportit pluhur- li ik d  
 

C) N ku  ndiko eh t nga ra op tr i pl hu er- likid  
 

D) Varet nga adezioni me indet e hd ë ibm  t  
 
 
 
192  . Sa është v el ra e mo on me ir t rezi on z HE AM  në likidin e gla ss  ionmer ce em nteve:  
 

A) 5-7  %  
 

B) 30-40  %  
 

C) 18-20  %  
 

D) 60- 07  %  
 
 
 
193  . Koef eçi nti i by im mit termik te ma et rial te  re ts or ta ive v el rës no :  
 

A) Që dn ruesh ëm rinë m ke anike  
 

B) Q në d ur eshmë ir në di em nsiona el   
 

C) Për jc elljen e tempera ut rës  

D) K no su im im n sipërfaqs ro   
 
 
 
194  . iC li nga material te  e ëm op sht më  restora it v ka ok ns mu mi ni  ëm  të madh sipë fr qa sor:  
 

A) Amalgam  i  
 

B) Kom op z teti   

C) Kom op meret  
 

D) lG a ss -i ono em r cem tne et 



 
 
195 F . aza gama 2 në form lu ën e ma algamit d hu te  ët  elemi hon et se sp e: 
 

A) Rrit kons mu mi ni  siperfaqsor  
 

B) Rr ti  rok rozion  ni  
 

C) Rr ti  thyesh em rinë e mat re iali  t  
 

D) Është e paqë dn rue hs em  në v lë lim  
 
 
 
19 C.6 ili nga fakt ro ët e ëm poshtëm dn i nok  në ad ze i no in e ok m op ziteve:  
 

A) Përbër aj  e smaltit dhe dentinës  

B) Smear Laye  r  
 

C) Vetia al gËse e ad ze i tiv   
 

D) ëT  jg itha  
 
 
 

197. Cili nga faktor të  e ëm op shtëm dn i nok  ën  efektin e a jg entit z ab r uhd es:  
 

A) K ho a e eks op zimit  
 

B) pH  
 

C) Pë qr ë dn rimi i prin ic pit ak it v  
 

D) Të gjithë fa otk r të  e më is përm  
 
 
 

198. Sh it mi i er zinës në of rm lu ën e g ssal  inomerëve nok v ne ic no al u siguron atyre:  
 

A) Ulje të sen tis ivi tet it n ad j uji  t  
 

B)  e ët isëliC al rta fizik  e  
 

C) Ci ël si të mira este it k  e  
 

D) Të gj ti ha të vërt te a



199.Skl re o az  tubulare e ed n it nës së th ë ëm  e s ph re uh r në :  
 

A) Kar ei is n a uk t isi ma  

B) Kariesin akut  
 

C) Kariesin e arres ut ar(inaktiv)  
 

D) Kar ei is n k or nik  
 
 
 
 
 
200.M ub sh aj  e kav ti eteve tË mËdha ak rioze realizohet em :  

A) I ln je  ari  
 

B) Pin jel  ok mpoziti me shtifte parapulpar  

C) I ln ej op rcel  ina  
 

D) TË jg itha tË vËrtet  a  

 
 
 
 
 
 

E DN ODON IT A SHTESA  
 
PYETJE MESATA ER   
 
 
 
1  . Ref el k it mi i ver hd ë në kafe në një dh më b ni takt është pasojë: 
 
A) E m ni eraliz mi it fizi lo og ij k  
 

)B  E një traume hok ë më pa ër   
 

)C  E erozi no it ec vr ikal  
 
D) A hd e B 



2  . Cili nga kë ot  materiale re ok mand ho te  për t se it n em  të nxehtë:  
 
A) S pokh  tug aperke e gn r  ruho  
 

)B  U ëj  i nxeh ët   
 

)C  Instru em nt i xn ehtë  
 
D) As jn ëra nga këto  
 
 
 
 
 
3  . Në cilat s ti au ta rekomand ho et anestezia se el ktive:  
 
A) Kur ap cienti kun  përcakt no  od t hd më ib n shkaktar  
 

)B  Kur pacien it  është em  hd imbje hd e kun  e përcakton dot hd më bin s kh aktar  
 

)C  Kur ap c ei nti është pa dh mi bje dhe ka f si tul intraorale  
 
D) Kur ap cienti ka dhimbje në pe ukr sion vertikal  
 
 
 
 
 
4  . C li a nga këto subs at n ac  i bën radi po ake ma et rialet e m ub sh sej  se kan ila t:  
 
A) Oksid zinku  
 

)B  Thymoli  
 

)C  Dexame ht az no i  
 
D) Sulfat bariumi  
 
 
 
 
 
5  . Si iden it fi hok te  një rep for ica on i rr ënjës në rad goi rafi  :  
 
A) K ru  k me i ndërprerje ët  denti ën s se rrën ëj  s  
 

)B  Kur kemi gz ej rim të il gamen tit  peri do ont la  apikal  
 

)C  Kur kemi trashje ët  lig ma tne ti  per oi don lat  



D) K ru  ek im  rez bro mi  eks et nr   
 
 
 
 
 
6. M ub sh aj  e kana til  në up lpitet irevers bi li e kun  hud et j te e më e s trukh ër se:  
 
A) 4 mm  nga ape sk i i rrën ëj s  
 

)B  3mm nga ape sk i i rrën ëj  s  
 

)C  2mm nga apeksi i rrën ëj s  
 
D) 5 mm nga apeksi i rr ën ëj s  
 
 
 
 
 
7. M ub sh aj  e kan tila  në p ta olog ij ët  periapikale un k ud het ej te më e s ukh rtër se:  
 
A) .1  5 mm nga ap ke si i rrënjë  s  
 

)B  2 mm nga apeksi i rr ën ëj  s  
 

)C   .2 5 mm nga a kep si i r ër një  s  
 
D) .0  5 mm nga ap ke si i rrënjë  s  
 
 
 
 
 
8. Medi ak mentet në kanal bëhen inaktive pas:  
 
A) Dy javës  h  
 
B) N ëj  aj vë  

 
C) 24 orëve  
 
D) N ëj  um a  j  
 
 
 
 
 
9  . Efek it  i zg aj ut r antibak et rial i pastës se dih r ko sidit të k la ciumit varet nga:



A) Ph la kalin i lar ët  e konstan  t  
 

)B  Sasia e pa ts ë  s  
 

)C  Koha e për iz e jr es  
 
D) Solu ic oni me të ic lin përzihet  
 
 
 
 
 
10. Për ci ël n nga k të o arsye pacienti a kn on ihd mbje hd e pas anestez si ë:  
 
A) Sasia e pam aj ft eu shme e anes et ti uk t  
 

)B  Diag on za e pasakt  ë  
 

)C  Trauma ko lu az le  
 
D) Mosha e pacienti  t  
 
 
 
 
 
11. Aliazhi nikel- it tanium ën  instr mu ent te  e kanalit rrit:  
 
A) eT ndencën për pragje  
 

)B  F el sk ibi il et tin  
 

)C  Vësh it rës ti ë po era ot r  e  
 
D) K ho ën e am nipu mil ti   
 
 
 
 
 
12. K na alet al tera el  dhe ruf ka el  kr ji ohe :n   
 
A) jG atë formimit të ruk orës  
 

)B  Pas for mim it të hd më bit  
 

)C  G ëtaj  for mim it ët  dh më bit  
 
D) P sa  dal ej s së dhëmbëve 



 
 
 
 
13. Sa % e kana el ve janë ët  kthyera  :  
 
A) Mbi 90%  
 

)B  80  %  
 

)C  Afërsisht 57 %  
 
D) 65%  
 
 
 
 
 
14. Cilat nga këto rrënjë asn ëj herë ka dy kanale:  
 
A) Kaninët am dn ibu al re  
 

)B  Premolar të  mak lis arë em  një rr ënjë  
 

)C  rR ënja distale e molareve ma dn ibula er   
 
D) Rrënja pa tal inale tek om al rët mak is al ër   
 
 
 
 
 
15. Cila nga k të o ës th ë e vërt te ë: 
 
A) rB irët pul ap re janë më l ra g uk spi ed ve t ke  ët  rinjtë  
 

)B  rB irët up lpare janë ëm  afër uk spideve tek ët  rinjtë  
 

)C  rB irët up l ap re janë ëm  afër uk spideve et k të moshuarit  
 
D) Lok ila z mi i i brirëve pulpare kun  var te  nga mosh  a  
 
 
 
 
 
16. Cila nga k të o ës th ë e vërt te ë: 
 
A) Në ëhd mbët e ët  m uhso a vr e ohd ma pulpare ndodh te  në em sin e uk rorës



)B  Në dh më b të  e të om s uh a vr e ohd ma pulpare hdodn et në afërsi të uk fir ti  ams lt –de tn inë  
 

)C  Në dh më b të  e të om s uh a vr e ohd ma pulpare nd do het në af rë si të uk firit s tlam - emec nt  
 
D) Në hd ë bm ët e ët  mos uh a vr e ohd am  pulpare nuk rdn ysh no  l ko ila iz min  
 
 
 
 
 
17. K na alet laterale g ej nden më s ph esh në:  
 
A) Regji no in e ët  tretës api ak le të hd ëmbëve posteriore  
 

)B  Reg ij on ni  k oro nar ët  rr ën ëj ve të hd ëmbëve rf ont la e am ksilarë  
 

)C  Regjionin e em s më  të rr ën ëj ve të pre lom arëve mak lis arë  
 
D) Regji no ni  ok r no ar të rrën ëj ve të hd ëmbëve frontale am idn bulare  
 
 
 
 
 
18. G ëtaj is a me as tare e ec tn lar it am ksilar është:  
 
A) 02 .6 mm  
 

)B  .22 5 mm  
 

)C  .02 0 mm  
 
D) 12 .5 mm  
 
 
 
 
 
19. G ëtaj is a mesatare e mo al ir t të parë am nd bi u al :r   
 
A) 02 .0 mm  
 

)B  .22 5 mm  
 

)C  .81 0 mm  
 
D) 12 .0 mm



 
 
20. kudeR it mi i kuspideve në trajtimet en odod ntike:  
 
A) Leh ët nos  am nipulim te   
 

)B  Ul mundësinë e ht yerj se  së murev  e  
 

)C  Nd hi mon në fazën e mbush ej s es  kana il t  
 
D) Ndihm no  në pë cr akt imi n e gja ët is së se hd ëmb ti   
 
 
 
 
 
21. Përbërës ti  akt vi ë të iriga tn e ev  du eh t ët  kenë:  
 
A) Veti të al rta antibakt re i la e  
 

)B  T ko s ci ti te  të ulët indor  
 

)C  Tensi no  sipë fr aqë os r të lart  ë  
 
D) A hd e B  
 
 
 
 
 
22. idaR o rg af ai  në k sfa h mi  jep informac noi :  
 
A) P rë  st kur turën e 8 hd ëmbë ev   
 

)B  Për s kurt turën e gj ti hë hd më bëve  
 

)C  Për s kurt turën e 4 hd ëmbëve  
 
D) P rë  st kur turën e 2 hd ëmbë ev   
 
 
 
 
 
23. Nëse një dh më b ësh ët  s ne sitiv ndaj pe sukr ionit hd e sht py jes, ka lëvi sz hmëri dhe kud te  is  i  
zgjat ru  diag on za ë hs  :ët  
 
A) Patolog ij  up lpare a uk te



)B  aP olot gji lup pare k or nike  
 

)C  P ta olog ij  periapikale akute  
 
D) Rezorb mi  intern  
 
 
 
 
 
24. Hidr ko sidi i k la ciumit ëp r ët  a rr ti ur efek it n antibakterial maksimal . ud h te  të rr ji  :e  
 
A) N ëj  javë në kana  l  
 

)B  Dy d ti ë në kan  la  
 

)C  Katër id të në kana  l  
 
D) Tre d ti ë në kan la   
 
 
 
 
 
25. Cila gn a k të o v te i kun  i rea il z no  irrigimi me hi kop lor ti  natrium :i   
 
A) Lubrifikim të instru em nteve  
 

)B  S kh atërr no  im kr bo et  
 

)C  S kh rirje të debr si   
 
D) Hemostazë  
 
 
 
 
 
26. Faktori më efektiv për la gr mi ni  e debris ësh ët :  
 
A) S ph esh ët s ai  dhe sas ai  e irigue is t  
 

)B  So ul ic on te  gërryese  
 

)C  Inst mur en tet  em  un mër ët  vogë  l  
 
D) Majat ultra os nike



 
 
27. Gutaperka në ok n at kt me indet është:  
 
A) Relativisht ni erte  
 

)B  Bi moko patibël  
 

)C  E paqë dn ruesh em   
 
D) aK rci on gene  
 
 
 
 
 
28. N ku  duh te  që pasta të ad lë aj sh ët  pa e sk ti  es pse  :  
 
A) Za nok si th  kun  rezorb ho et  
 

)B  Ngjyros i dn et  
 

)C  Nx ti  rri jt en bakteriale  
 
D) N ag cm no  indet hd e ov n no  shëri im n  
 
 
 
 
 
29. Tr ja timi e odn don it k në n ëj  es ancë re ok mandohet  
 
A) K ru  up lpa ës th ë vit ela  hd e simpto am tike  
 

)B  Kur lup pa është nek or t ki e dhe asimptomatike  
 

)C  Kur lup pa është nekrotike hd e si motpm a it ke  
 
D) A hd e B  
 
 
 
 
 
30. Cili ë hs të khs aku më i shpeshtë për d ih mb tej  rk on ki e dentare:  
 
A) Erozi ino  dentar  
 

)B  Abrazio in



)C  M jhsub et masive  
 
D) Kar ei si r ice diva sn  nën  një m sub hje a op  ni l je   
 
 
 
 
 
31. Në cilat raste shfaqet më s ph esh up lpiti hiperplastik:  
 
A) K iva et t te  ve ts ibu al er   
 

)B  Kav ti ete apr ko s ami le në të rritu  r  
 

)C  Kavi et te ko luz ela  tek ët  rinjtë  
 
D) Kav ti e et  apr ko simale tek hd ë bm ët rf no ta  tel  
 
 
 
 
 
32. Cila gn a këto formaci no e m dnu  të ke iq nte rpr et ho et si patologji periapikale në një radiografi  :  
 
A) Fora em n menta el   
 

)B  Si sun i maksillar  
 

)C  Fora em ni incizival  
 
D) K na a il  ma dn i ub lar  
 
 
 
 
 
33. Cila denti ën  zvog lë no  am hd ës ni ë e hapësirës pulpare ok r no are dhe radi luk are me kalimin e  
m so hës:  
 
A) Sek no dare  
 

)B  Terciar  e  
 

)C  Pr mi ar  e  
 
D) In et rtubu al re 



 
 
34. Cila gn a këto aparatura është e od mos od sh em  për diagnosti ik im n në trau am t dentare:  
 
A) Apeks l ko atori  
 

)B  Pulp t se te  ir  
 

)C  Radio rg af ai   
 
D) Apara et t ultras no ike  
 
 
 
 
 
35. Dh mi jb a k no ts ante e ëhd mbit mund të vi ëj  nga:  
 
A) Kar ei si i pam ej kua  r  
 

)B  Abrazi no i dentar  
 

)C  Erozi ino  cervikal  
 
D) Kri js a e hd ëmbit  
 
 
 
 
 
36. Cili nga kë ot  fakt ro ë eti olo gjike ët  p ta ologjive per ai p ki ale nuk ë hs të kim ki :  
 
A) T ko s ni ta  bakteriale  
 

)B  Soluc oi n te  irigue es   
 

)C  Përbërës të materialeve të m hsub jes  
 
D) eM dikamentet kanalare  
 
 
 
 
 
37. Në fazën e parë të inf al mac noi it kush dr tje on n rd sy h temi  vasku al re:  
 
A) Fibri on gjeni  
 
B) Hi ats mina



)C  eQ lizat e padiferencuar  a  
 
D) rB adikinina  
 
 
 
 
 
38. Era e qek e në gangrenën hd ëmbit v ej n nga:  
 
A) Ekzot ko sin ta  tkab erial  e  
 

)B  P or te ni at bakter ai le  
 

)C  A ic d te  y dn yrore  
 
D) Putrescina dhe kadaverina  
 
 
 
 
 
39. G na grena e mbyllur v ej n az ok nisht pas një:  
 
A) Traum  e  
 

)B  M ub il mi direkt të pulpë  s  
 

)C  Kar ei si prof dnu   
 
D) Pastrimi gurëzash  
 
 
 
 
 
40. Për ët  para dn aluar sht ry ej n e am save tup ir de drejt pa e sk it:  
 
A) huD et të e tiv ohet vibracioni i shtuar  
 

)B  Duh te  ët  hëb et pë nupr imi  meka kin  në ët  thatë  
 

)C  D hu et të bëhen lëvizjet al rt e op sh ët  ën  kan la   
 
D) D hu et ët  jepen antib oi tike



41. Shen aj  kry se o er  e pe fr orac oi nit është:  
 
A) Ede am  pas po er ta o er   
 

)B  Dhimbja e for ët   
 

)C  G aj krrjedh aj   
 
D) Dhi bm ja në p la paci  no  

 
 
 
 
 
42. Cili nga këta faktorë ndi nok  për daljen e m ub shjes jashtë apeksit:  
 
A) Lloji i pas ët  s  
 

)B  Për od ri im  i irigan et ve  
 

)C  Kthesat apikale  
 
D) P odrë rimi i k no it më vogël se zgj re uesi i f nu d  ti  
 
 
 
 
 
43. Kur pas një trajtimi end odo n it k lezi no i periapi ak l zma ehohd t re ok am n hod e :t   
 
A) R ti rajt mi  e dodn o tn ik  
 

)B  Anti ib otikoterapi  
 

)C  Ekstraksio  n  
 
D) K no st kur si no  protetik  
 
 
 
 
 
44. P lu pa e eks op zu ra  g ëtaj  p sa trimit të masës karioze k no s di er ho :te   
 
A) E infek ut ar  
 

)B  E infla um a  r  
 

)C  No mr la e



D) S lk erotike  
 
 
 
 
 
45. Cili nga këto kri et re nuk v el rësohet në m lub imin direkt ët  pulpës: 
 
A) Mungesa e dn yr sh mi eve radiologjike  
 

)B  Mungesa e dh mi bj se  spo tn ane  
 

)C  Mungesa e dh mi b ej s në pe kr usio  n  
 
D) M sëhda ia e ka iv tetit  
 
 
 
 
 
46. Cili nga këto fakt ro ë është d te ermi un es për in id kacion ni  e një m ub il mi direkt të pulpë :s   
 
A) Përma as t e eks op zi im  t  
 

)B  Pozi ic no i i eks op z mi it  
 

)C  M hso a e pacien it  t  
 
D) Materiali për m ub il m  
 
 
 
 
 
47. P lu potomia ko sn ide or het met do ë trajt imi  e për ok hsh em  në:  
 
A) hD ë bm ët em  rrënjë të paformuar  
 

)B  Dh më bët me up lpit ork nik ulceroz  
 

)C  Dhëmbët e fra utk rua  r  
 
D) D ëh mb të  n ke ro it ke  
 
 
 
 
 
48. P lu pek ot mia hud et ët  paso ëj  një pulpotomi ruk :



A) Qetë hos en simptomat  
 

)B  Ka përf dnu uar formi im  i rrënjës  
 
C) Z dh uk te  fistula  
 
D) U tel  edema  
 
 
 
 
 
49. Likuidi se or z në kanal mund të v ji ë nga  :  
 
A) eV pr mi i i soluci no eve ane ts eti ek   
 

)B  Trauma ko lu az le  
 

)C  rrI it mi i kalimtar i indeve per ai pika el   
 
D) Or ina a e baktereve anaer bo e  
 
 
 
 
 
50. Cila nga kë ot  kun  ësh ët  rk i et r për mbush ej n e kanalit:  
 
A) M nu gesa e eks du atit  
 

)B  Era e keqe nga ka an l  i  
 

)C  Dhimbja ën  per uk si  no  
 
D) jG akrrje hd ja gn a gi gn iva  
 
 
 
 
 
51. Cila gn a këto nuk ësh ët  kr ti er v el rës eu s për cilë is ën  e m jhsub es se kanalit:  
 
A) Hapësira midis ubm s jh es dhe mureve ët  kanalit në RO  
 

)B  Materiali hud et të jete u in form që nga p ej as  norok are e kana il t deri në majën e rrë jn ës në RO  
 

)C  Prezenca e simpto am ve pas mbush ej s  
 
D) tuG ape kr a d hu et të ke ët  formën e kanalit në R  O



 
 
 
 
52. Në cil ta  nga k të o ra ts e n ku  reko am hodn te  mbush aj  e kan la it em  Hid or ksid kalciumi:  
 
A) Pulpektomi vi at le për arsye orp itet ke  
 

)B  Për apeksifik mi ni  e rrënjës  
 

)C  Në el zion te  pe ir apik ela   
 
D) Në pe fr ro ica onet  
 
 
 
 
 
53. Cili nga kë ot  avantazhe i përk te  teknikes es  k dno ens mi ti  vertikal:  
 
A) M upina lo eh t lehtë  
 

)B  M ub sh ët  gjitha parr ge u ll sitë e s si te im t të kanalit  
 

)C  K no t or ll no  nive il n e m ub shj se   
 
D) Nuk ëk r nok  pajisje të v açe n at   
 
 
 
 
 
54. Pragu form ho te  g aj të:  
 
A) ëN  kan la te  e g ej rë  
 

)B  ëN  kanalet e drejt  e  
 

)C  Nga një h ry ej  jo e mjaftuesh em   
 
D) Për nup mi it me instru em nte flek is bel  
 
 
 
 
 
55. Për ët  ok rr igjuar p ar g nu  për rod e :n  
 
A) EDT  A



)B  Instr mu en et  ç le i uk  un ëm r i m da h  
 

)C  Instr mu ente ç ile ku n ëj  un mër ëm  i vog lë   
 
D) Instr mu ente rotativ  e  
 
 
 
 
 
56. Cili është materiali më i zgj uhde r për trajt mi in e perfora ic no it:  
 
A) Am la ag mi  
 
B) Dycal  
 

)C  ATM   
 
D) Oksifosf ta  cementi  
 
 
 
 
 
57. Kufiri am ksimal për mbushj ne  e kanalit ësh ët :  
 
A) Kufiri mid si  dentinës hd e c me entit  
 

)B  M aja  e rr ën ëj s  
 
C) 4 m  m nën apek  s  
 
D) 2 mm  nën apek  s  
 
 
 
 
 
58. Frakt ru a ver it kale e rrën ëj s n hdod  më phs esh gja ët  :  
 
A) T nke ikes me n ëj  ok n  
 

)B  Te ink kes me s uh me nok  e  
 

)C  Kondensi im t lateral  
 
D) K dno ens mi it ve tr i ak l



 
 
59. Cila gn a këto faza favoriz no  rf akturën vertikale:  
 
A) M jhsub a e kanalit me n ëj  dre ss ni g  
 

)B  Ve odn sja e vidave në kan la   
 

)C  Përcaktimi i g ëtaj sis ë se instru em n it mit  
 
D) Irrig mi i me ultras no i  k  
 
 
 
 
 
60. Cili ë hs të mjeti më efikas për para dn alimin e insp ri i im t të instru em nteve të imët:  
 
A) Poz ici ino  i pa ic enti  t  
 

)B  Inform imi  i pacien it  t  
 

)C  Pë vr o aj  profe is no ale  
 
D) ve odn sja e r bbu erdami  t  
 
 
 
 
 
61. Nd ej sh ëm ria p sa  up lpekto im es  së htë on r lam e deri:  
 
A) Në 3-4 d ti ë  
 

)B  Në një aj vë  
 

)C  Në një mu ja   
 
D) ëN  tre mua  j  
 
 
 
 
 
62. N rue alg ai  pas pulpektomise dn o hd  më shpesh tek:  
 
A) Later la ët maksila ër   
 

)B  Pr me olarët ma dn ibularë 



)C  Mo al rët e tre ët  maksila ër   
 
D) Dh më bët e uq mësh it t  
 
 
 
 
 
63. Në cilat nga k të o ar s et  n ku  indikohet kir ru gj ai  endodontike:  
 
A) Frakturë rad ki ulare në n ëj  të tretën apikale  
 

)B  Hapje e madhe e for ema nit apikal  
 

)C  Rrën ëj  të shkur rt a  
 
D) Ka icl fikim i plotë i kanali  t  
 
 
 
 
 
64. Në cil ta  ra ts e indi ok h te  rezeksi no i apikal:  

 
A) Rrez ki  për infeksi no  f ko  la  
 

)B  Shtatzënia  
 

)C  Rezorbim i tn ern me perforim  
 
D) Thyer aj  e instrumenteve në n ëj  të treten apik la e  
 
 
 
 
 
65. Cila nga ëk to ësh ët  e vërte ët  : 
 
A) Jo on foreza s ukh rton numrin e es an ac ve  
 

)B  Jo on foreza un k kërkon aparatura sp ce iale  
 

)C  Jonoforeza dn i nok  në g ij ht ë g aj tës ni ë kan la ti   
 
D) Ndi ok n në hs ërim ni  e shp tje ë të v ta rave inf al mat ro e



66. J no oforeza em  kl uro r iz ukn  p rë doret:  
 
A) Në një pulpit kronik u ecl roz  
 

)B  Kur kemi instr mu ente ët  thyer në kanal  
 

)C  Në kan ela  të infek ut ar  
 
D) Në perfor ca oi nin later la  të rrënjës  
 
 
 
 
 
67. Cila nga k të o un k ë hs ët  e vërtet :ë   
 
A) ëN  j ono forezën h di r ko sile joni OH ndihm no  v pe r mi tari ën  e el ukocitev  e  
 

)B  Në jo on forezën hid kor sile j no i OH lu  virulencën e mikr bo eve  
 

)C  Në j no oforezën hidroksi el  oj ni OH kt neh  pH gn a acid në la kalin  
 
D) ëN  jonoforezën hidroksile oj ni OH kun  dn ikon fermentet  
 
 
 
 
 
68. Cila nga k të o r tsa e ndikon në m ub shjen jo të plo ët  të kanalit:  
 
A) Kthes ta  e fort  a  
 

)B  Sht ry ja e bm te urinave drejt apek is t  
 

)C  F ro mi im  i pragu  t  
 
D) Ka icl fiki em t në ka an l  
 
 
 
 
 
69. Kur do ont bo al stet shkatërr ho en a ot  zëvendës ho en nga dife ner cimi i:  
 
A) Qe il zave m eze nki am le të padiferencuara  
 

)B  Fi orb bl sa tet  
 

)C  O nod t bo lasteve të padiferencua ar



D) Pre odo nt bo al stet  
 
 
 
 
 
70. Sis met i limfatik në p plu ën dentare:  
 
A) Tr na s op rt no  il mfocitet në regji no in e inf al um ar  
 

)B  N ku  luan rol për s kh ak ët  dalj se  se t ry e nga en të  e g aj uk  t  
 

)C  N ku  m dnu  të demonstrohet se aj në ët  njëjta em  ve un al t  
 
D) hidN m no  në re ud ktimin e eks du atit  
 
 
 

E DN ODON IT A SHTESA  
 
PYETJE TË L HE AT   
 
 
 
1  . C li a nga k të o veti i ëp rk te  pastave ët  kanalit:  
 
A) Të jetë e ts et ki  e  
 

)B  Të ej të po ake dn aj rrezeve oR entgen  
 

)C  Të k te ë for ët s  i  
 
D) Të ketë v te i bak et ri ic de  

 
 
 
 
 
2. Funksioni më i rë dn ësish më  i pas at ve të kanal ti  është:  
 
A) Restau ur es  
 

)B  Antinf mal ator  
 
C) Lubrifikue  s  
 
D) A hd e B 



 
 
3  . Cili nga ele em ntet e më op shtme për od ret me shpe hs  për ët  ve odn s ru  për n ëj  tr tja im  
endodontik:  
 
A) Rë dn ë is a e hd ëmbit në har nuk  de tn ar  
 

)B  T eh l ël sia e zga rv ës  
 

)C  Dhëmb rp anë një pr to eze ekzistuese  
 
D) Lëv zi hs ëm ria e dhëmbit  
 
 
 
 
 
4  . Hap aj  e ka iv tet ti  dodne ontik paraq te  vështirësi në:  
 
A) Dhëmbët m no or da i uk al rë  
 

)B  Në dhëmbët e abra aud r  
 

)C  Në f nor t la ët am dn ib lu arë  
 
D) Në kavitetet ve ts ibu al re  
 
 
 
 
 
5  . Re kud t imi  i tuber uk l ti  em zio ub kal re ok mandohet:  
 
A) Në kav eti te të th le l  a  
 

)B  Kur num gojnë dhë bm të  an at goni ts ë  
 

)C  Për të lehtësuar p jma  ne  
 
D) Kur ka dentik al  radiku al r  e  
 
 
 
 
 
6  . Kan ila  hud et për unup ar në uk sh et  lagështie:  
 
A) P rë  ët  qe ët suar dh mi b ej t



)B  Për të uk rsyer hok ë  
 

)C  Për eks rolp imin e kanaleve laterale  
 
D) Për të re utkud ar m nu dë is në e thyerjes se ni str mu en et ve  
 
 
 
 
 
7  . D la ja e pa ts ës se kanalit me bazë ZnOE tej apeksit dn i nok  në:  
 
A) S ëh r mi ni  e phs ejtë  
 

)B  Uljen e ede ëm  s  
 

)C  Dhimbje pasoperatore ët  ma hd e  
 
D) N ku  ka asnjë efek  t  
 
 
 
 
 
8  . Cili nga këto është përbërësi kryesor i pa ts ës Seala kep :s   
 
A) Dex ma ethasone  
 

)B  Hid kor s di  kalc ui mi  
 

)C  S et arat siliciumi  
 
D) Euge on  il  
 
 
 
 
 
9  . Në lic in vit janë z ub luar rrez te   :X  
 
A) 1 78 9  
 
B) 189  0  
 
C) 81 9  5  
 
D) 1 98 9 



 
 
10. Në vitin 5091  u fut në pë odr r mi  :  
 
A) aG zi gaz om r  
 

)B  M ki roskopi  
 

)C  Guttaperka  
 
D) Nov ko a ni a  
 
 
 
 
 
11. Në cil ni  v ti  ë ths ë p ar raun  e odn d no tia si s ep ci la itet:  
 
A) 1 69 2  
 
B) 195  9  
 

)C  91 63  
 
D) 1 69 5  
 
 
 
 
 
 
 
12. P or ec es t e odo otn blas et ve aj ën  ën :  
 
A) Den it në  
 
B) Smal  t  
 

)C  P plu ë  
 
D) Cemen  t  
 
 
 
 
 
13. E ododn nti përbëhet ng  :a  
 
A) Pulpa



)B  Dentin  a  
 

)C  Den it na ehd  pulpa  
 
D) Pulpa hd e periodonti  
 
 
 
 
 
14. D tne ina sek dno are fiziologji ek  m do ifik no :  
 
A) P brë ërjen e pulpë  s  
 

)B  Përma as t dhe f ro ëm n e ohd ëm s up lpare  
 

)C  Për am s ta  hd e of r ëm n e kanalit të rr ënjës  
 
D) B dhe  C  
 
 
 
 
 
15. Form mi i i dentinës tni ertubu al re if ll on:  
 
A) Në bre dn ësi të nak al ti   
 

)B  Në apeksin e dhë bm it  
 

)C  Në uk rorë  
 
D) A hd e C  
 
 
 
 
 
16. Fib ar t ela ts ike të pulpës aj në ët  ve odn s ru a:  
 
A) Pranë mureve të vazave ët  më hd a të g aj uk  t  
 

)B  Në m ta r ki sin interq le zi  ro  
 

)C  Pr na ë kapilareve  
 
D) B dhe C



 
 
17. Fibroza e pulpës ka të b jë ë me  :  
 
A) Formim ni  e dentinës se ok ndare  
 

)B  Pr nina ë e ni flama ic oneve periapik la e  
 

)C  P or ec sin e plakjes  
 
D) A hd e B  
 
 
 
 
 
18. eC em nti ës th ë i ng aj sh më  me:  
 
A) I dn in li ohd  r  
 

)B  I dn in koc ok r  
 
C) I dn in dh maj o  r  
 
D) Asn ëj r  a  
 
 
 
 
 
19. L dnë a i on rga in ke në ec ment ni  e rrënjës përbën:  
 
A) 65%  
 

)B  60  %  
 
C) 07  %  
 
D) 75%  
 
 
 
 
 
20. Peri odo n it  ka ine vr im:  
 
A) Sens iti v  
 
B) Motor



)C  Sensitiv hd e mot ro   
 
D) Aut no om dhe s ne sor  
 
 
 
 
 
21. Fib ar t e lig ma entit perio nod tal aj në rk yes si ht em  nat ry ë  :  
 
A) E al ts ik  e  
 

)B  Kolag ej ni ek   
 

)C  Fibro ez   
 
D) A hd e C  
 
 
 
 
 
22. K no tinuiteti i lamina ud ra në n ëj  radiografi tregon  :  
 
A) Për g ej dn je të shë hsodn ë ët  peri nodo tit  
 

)B  Për s më dnu ej  ët  tij  
 

)C  thS mi  të cementogen eze  s  
 
D) Formim të ok ckës se re  
 
 
 
 
 
23. Kufiri mil it i s ph ej ët s si ë ës  rf ezës gj ëta  p sa trimit të masës karioze ës th ë:  
 
A) 40 00 r  mp  
 

)B  54 00 rp  m  
 

)C  03 00 rp  m  
 
D) 50 00 r mp



24. Në një kanal ët  infektuar pran ai  e baktereve anae bor e ës th ë më e shtuar n :ë   
 
A) Në rb irët lup par  e  
 

)B  Në ohd mën pulpare  
 

)C  Në hyrje ët  kanaleve  
 
D) Në p ej sën apika el  të kanalit  
 
 
 
 
 
25. Cila nga k të o substanca bën p sej ë në hormon te  e inf mal aci no it:  
 
A) Le oku tok is n  a  
 
B) Hi ats min  a  
 

)C  L opopi lisaharid  te  
 
D) Asn ëj r  a  
 
 
 
 
 
26. Mbinstru em ntimi n od hd :  
 
A) uK r kun  puno ëmj  në kush et  al gështi  e  
 

)B  Kur kan la i është i kthyer  
 

)C  Kur kun  kemi mat ru  ekz tka  g ëtaj sinë e kanalit  
 
D) K ru  kun  kemi h upa r as  hud te  dh mo ën pulpare  
 
 
 
 
 
27. Cili nga kë ot  fe on em ne s kh akton zbu mil in e tubu al ve dentinar :e   
 
A) Pastri im  i gurëzave  
 

)B  Erozi ino  cervikal  
 

)C  Fraktur ta  e smaltit



D) ëT  tr je a ët  mësipërme  t  
 
 
 
 
 
28. Nerv- eh qësit kun  duhen për od rur:  
 
A) Në një kan la  ët  g ej  ër  
 

)B  Në një kanal të obliteruar  
 

)C  Në n ëj  kanal ët  ngushtë  
 
D) Në hd më b të  me s uh ëm  rr ënj  ë  
 
 
 
 
 
29. Gutaperc ah  ka str ku turë kris ilat ne:  
 
A) 60%  
 

)B  30  %  
 
C) 04  %  
 
D) 80%  
 
 
 
 
 
30. Cila nga këto veti të gu at perkës ndi nok  në një m hsub ej  tredimensi no al :e   
 
A) N ku  ng mca no  i dn et  
 

)B  Ka s kh rirë  s  
 

)C  Bëhet pl sa it ke uk r ngr ho  te  
 
D) N ku  ngj ry os dni te  e dhëmbi  t  
 
 
 
 
 
31. P lu potomia në një hd më b permanent të paformuar është e suk es ss mh e ku :r



A) aP cienti është asimpto am tik  
 

)B  Dhëmbi është pozit vi  në et ets t pulp ra e  
 

)C  Zhvillimi i rr ënjës v za hd no  n ro mal  
 
D) Të g tij ha të mësipërme  t  
 
 
 
 
 
32. eC em n et t e kana til  aj në toksike në:  
 
A) Mo em ntin e pë zr ierje  s  
 
B) aP s 42  or së h  
 

)C  Pas 84  orësh  
 
D) P sa  f ro ci im  t  
 
 
 
 
 
33. K na ali i la et r la it maks ali r ës th ë za nok isht i kt yh re  në drejtim:  
 
A) D si t la   
 

)B  Pal ta ina  l  
 
C) Mezia  l  
 
D) kuB al  
 
 
 
 
 
34. K na alet laterale në pr me olar të  maksilarë aj në:  
 
A) Të paza tnok  a  
 
B) Të rr all  a  
 

)C  Të s ph eshta  
 
D) Ras ët so er



 
 
 
 
 
 
35. Cili nga kë ot  hd më bë mak is al rë perfo hor en me s eph sh:  
 
A) Kanin  të  
 

)B  L ta era el t  
 

)C  Premolar të   
 
D) loM arët  
 
 
 
 
 
36. Mo al ri i parë maksi al r dnum  të k ëte  4 ka an le n :ë   
 
A) 06 % të ra ts ev  e  
 

)B  04 % ët  ras et ve  
 

)C  02  % ët  ra ts eve  
 
D) 01 % të ra ts ev  e  
 
 
 
 
 
37. Cila gn a rr ën ëj t e mo al r ti  ët  parë maksilar mund të ke ët  dy kanale:  
 
A) Të t er ja  
 

)B  P la a it nale  
 

)C  D si to kub la e  
 
D) eM zi kubo ale  
 
 
 
 
 
38. Pe fr ro ica oni i rr jnë ës p la atinale tek m lo arët m ka si al rë odn dh për shk ka  të:



A) I kn linimit ub k lo ingual  
 

)B  Hap ej s se pam aj ftueshme  
 

)C  Drejt mi it të instrument ti   
 
D) Mbihap ej s se vak it tite  en od don it k  
 
 
 
 
 
38. Cilat elemente të pulpës r ae og jnë ndaj t me peraturës mbi 43 ⁰  :  

A) Fi rb at  C  
 
B) iF brat A  
 

)C  gZ j ta imet nodo t bo al stike  
 
D) O nod to alb stet  
 
 
 
 
 
39. Cilat ele em n et  ët  pulpës r ae goj ën  ndaj ng ca mimeve em kanike:  
 
A) Fi rb at  C  
 
B) iF brat A  
 

)C  gZ j ta imet nodo t bo al stike  
 
D) O nod to alb stet  
 
 
 
 
 
40. Cilat ele em n et  të pulpës reagojnë dn aj ngac im meve os om tik :e   
 
A) Fi rb at  C  
 

)B  O od ntobl sa et t  
 

)C  gZ j ta imet nodo t bo lastike  
 
D) Fibr ta  A



 
 
 
 
41. Shty jr a e mb te urinave të up lpës tej apeks ti  ësh ët  mini am le:  
 
A) Në kana el  të gjerë me teknikat ro at ry  
 

)B  Në kanale të g ej rë me et k in kat manuale  
 

)C  Në kan ela  s uh më të kthy re   
 
D) Me tek kin at u tl ras no ik  e  
 
 
 
 
 
42. Cila nga k të o ësh ët  vërtetë::  
 
A) Dhi bm ja ap s ubm shj se  se ka an lit ka il dhje me niv le ni  e mbus jh es  
 

)B  Dhimbja pas mbushjes se kanalit kun  ak  li hd ej  me vin elin e bm ush ej s  
 

)C  Dhimbja pas mbushj se  se kanalit kun  ka il dhje me al gr mi in e masave up t dir e  
 
D) ihD mbja pas m sub hjes se kana il t ka lidhje em  om hs ën e pa ic entit  
 
 
 
 
 
43. Indik ica onet ëp r v di a në kanal varen nga:  
 
A) Numri i rr jnë ëve  
 

)B  Lloji i retension ti   
 

)C  Sasia e str ku turës se mbetur në hd ëmb  
 
D) iD ag on za paraprake  
 
 
 
 
 
44. Cili ë hs të khs aku i ngj ry os ej s në rozë i hd ë bm it pas tr ja timit en nodod t ki : 
 
A) bM te ja e pa ts ës në d oh më pulpa er



)B  Hiperkal ic fikimi dentinar  
 

)C  M hso a e pacien it  t  
 
D) H me orragjia i tn rapulpare  
 
 
 
 
 
45. Ngjyros aj  në rg i e dh më bëve ësh ët  paso ëj  e:  
 
A) bM et ej s së pastës ën  dho ëm  pulpare  
 

)B  Hiperk la ic fikimit den it nar  
 

)C  Ma rr ej s së tetracik il n së  gjatë sh at tzënisë  
 
D) H me orragji ës  intrap lu par  e  
 
 
 
 
 
46. Në ic lat nga k të o ra ts e indiko eh t zba dr hja e dh më bëve: 
 
A) Në pac ei ntë me dhëmbë të shëndetshëm  
 

)B  Në pa ic tne ë me m ub sh ej  ët  mëd ah   
 

)C  Në pa ic tne ë me jbmuh e të smaltit  
 
D) Në pacientë aler jg ikë  
 
 
 
 
 
47. Ob ej ktivat e për up nimit të kan la it aj në:  
 
A) iB ologjike  
 

)B  M ke ani ek   
 

)C  loiB go j ki e hd e mekanike  
 
D) Re et ntive 



 
 
48. Cila nga kë ot  rr uge l al  kun  vl ne  për për inup im n e kanali  ;t  
 
A) aK n ila  ud het pë pr unuar në kushte al gësh it e  
 

)B  Kanali duhet për unup ar kud e ur ajtur for ëm n  
 

)C  N ku  hud et të kalohet apek is  gjatë përp nu imit  
 
D) aK na il  duhet përpu un ar në disa s ae nca  
 
 
 
 
 
49. Cila nga k të o ësh ët  e pavërtetë:  
 
A) M jhsub a provizore e kana il t ak  eq l il m të eli im nojë kab teret e bm e ut ra  
 

)B  M ub sh aj  proviz ro e ka q lë il m gz ej r mi in e kan la it  
 

)C  M ub shja orp vizore e kana il t ka qell mi  të s kh r ji ë mbetur ni ta  indo er   
 
D) M ub shja provizore e kana il t ka qel il m të parand la o ëj  rikolonizim  ni  
 
 
 
 
 
50. Ph i Hi op kloritit të natrium ti  varion nga  :  
 
A) 1 .0 7-  2.21  
 

)B  .7 5- .8  9  
 
C) 12-1  4  
 
D) 5 7. -  8.7  
 
 
 
 
 
51. S lo uci no i %51  i EDTA ësh ët  mjaft efek it v dn aj:  
 
A) Fl ro ës ea r bo e  
 

)B  S op reve 



)C  Florës anae or be  
 
D) Kër hdup ave  
 
 
 
 
 
52. EDTA 01 % për od r te  në:  
 
A) Kan la te  e g ej r  ë  
 

)B  Dhëmbët me rrën ëj  të paf umro a  r  
 

)C  Dhëmbët me up l ëp  vital  e  
 
D) K na alet skle or tike  
 
 
 
 
 
53. Trashësia e peri do ontit në hd ëmbët e të rinjve ës th ë:  
 
A) .0  20-0 2 . 5m  m  
 
B)  .0 10-0. 51 m  m  
 

)C   .0 04 mm  
 
D) .0  30-0 3 . 5m  m  
 
 
 
 
 
54. Kur ned tiklat pu pl are aj ën  evidente në radio rg afi kjo trego :n   
 
A) Një up lpë on rmale  
 

)B  Që pa ic tne i do të ke ët  dh mi bje pulpare në ët  ardh em n  
 

)C  Që hud et të bëhet up lpektomia vi at le  
 
D) Që up lpa ka qene ëd tm uar në të ka ul arën dhe është mbro tj ru  



55. Në një hd mi bje den at re cili nga ekz ima nim te  e më thsop me v el n em  shu ëm  për për ac ktimin  e  
d ai g on zës  :  
 
A) Ekza im ni im  radiol go ij k  
 

)B  \Pe kr usi no i  
 

)C  Ekz ma ini im  bo je tk iv  
 
D) N ëj  ekz ima n mi  i plotë hap ap s hapi  
 
 
 
 
 
56. Zona qs a ir im  janë evidente në një ekzam ini m radiologjik uk r  :  
 
A) Dh më bi ësh ët  s ne sib lë  gn a të ftoht ta   
 

)B  Dhëmbi ë hs të sen is b lë  nd ja  ep rkusion ti   
 

)C  Z no a ok rtik ela  e kockës është shkatë rr uar  
 
D) hsË të identif uki ar një f ar kturë  
 
 
 
 
 
57. Tr ja timi e ododn n it k ku dn r ia ndi hok et uk r:  
 
A) Pac ei nti un k ë ths ë i mo it vuar  
 

)B  Kanali është i ka cl ifi uk a  r  
 

)C  Ka n ëj  lezi no  ep riapik la  të gjerë  
 
D) Dh më bi ka ne ov ëj  për zgja jt e pe nodoir lat e të uk rorës  
 
 
 
 
 
58. Në një inc si or mandibu al r cila ësh ët  s ëpi rf jqa a që ep fr or ho te  em  shpesh:  
 
A) Ling au le  
 

)B  Lab lai e



)C  Mezia el   
 
D) Distal  e  
 
 
 
 
 
59. rR ën aj  që ka ëm  rrallë dy kanale së htë: 
 
A) Premolari i dyte maksila  r  
 

)B  tneC ar let m dna ibula er   
 

)C  Distobukale në mola ir n am ksilar  
 
D) Rr jnë a dista el  e om larit të parë m na dibu al r  
 
 
 
 
 
60. Pas at  e kanalit kun  rp eferoh te  ët  dalë jash ët  ap ke is t es p es :  
 
A) kuN  rezor hob te   
 

)B  sË htë i rr itue es  hd e vonon shëri im n  
 

)C  Ngjyros i dn te  e buta  
 
D) ixN t rr ti jen bak et riale  
 
 
 
 
 

E DN ODON IT A SHTESA  
 
PYETJE TË VESHTI AR   
 
 
 
1  . R ti ra tj mi i i kan ela ve ët  ubm s ruh a re mok a hodn te  kur ta o kanë qenë të eks op zuar në amb ei nt ni   
e go ëj s ëp r një peri hdu :ë   
 
A) Tre mua  j  
 

)B  Dy aj vë 



)C  N ëj  um a  j  
 
D) eP së aj v  ë  
 
 
 
 
 
2  . Ak it vi et ti antimi rk obi la  i pastës es  hidrok is id t të k la ciumit varet ng :a   
 
A) Ra op r it  lp uhur- ël ng  
 

)B  K no sistenca  
 
C) K no centrimi i j no eve OH¯  
 
D) A hd e B  
 
 
 
 
 
3  . Në up lpitet aretro flora kim or ib ale është:  
 
A) Gr ma - op zi it v  e  
 

)B  Gram-negative  
 
C) A dhe  B  
 
D) E njëjtë me ta ë ët  xhepave par noda tale  
 
 
 
 
 
4  . C li a nga këto s mi pto am  i për ek t pulpi it t a uk t es roz rap ci la :  
 
A) Kriza hd mi bje të phs se hta hd e të g taj a  
 

)B  Dhimbje s op n at ne, natën në formë rk ize me ndërpre jr e ët  gjata  
 

)C  Pacienti n ku  përcakton od t hd më bin s kh aktar  
 
D) A hd e C 



5  . Në ëlic n nga k të o p ta olog ij  i s më uri mban u ëj  ët  ftoh ët  në g jo ë për tu qetësuar:  
 
A) Në up lpitin akut purulen  t  
 

)B  Në up lpi it n k nor ik ul ec roz  
 

)C  Në hiper ime në pulpar  e  
 
D) Në up lpitin akut se or z parci la   
 
 
 
 
 
6  . C li a është diag on az  më e mu dn s mh e kur hd ëmbi pë gr jig tej  nega it visht në et stin elektrik hd e  
termik:  
 
A) Hipere im  up lpa er   
 
B) Nekro ëz  up lpare  
 

)C  Kar ei s prof  dnuo  
 
D) Pulpit a uk t t to al  
 
 
 
 
 
7. F mro mi i i peri odo n it t përf nu d no :  
 
A) Në n ëj  hok ë em  ma ëj n e rr ën ëj  s  
 

)B  6 muaj pas formi im t të am jës së rrën ëj  s  
 

)C  N ëj  vit pas formi tim  të majës ës  rrën ëj  s  
 
D) N ëj  v ti  e gjys ëm  pas of imr im t ët  majës së rr ënjë  s  
 
 
 
 
 
8  . Në ëlic n fazë të peri odo nti it t a uk t qelbëzues ka më muhs ë hd mi b ej  pacie tn i:  
 
A) Periodontale  
 

)B  Koc ok er



)C  S pbu e oir stale  
 
D ) M oku az el   
 
 
 
 
 
9  . Në talic  forma të peri do onti et ve nuk kemi dn ryshime ra id ologjik :e   
 
A) Kr no ik  e  
 
B) A uk te  
 

)C  rK onike ët  ria uk it z rau a  
 
D) A hd e C  
 
 
 
 
 
10. Cila është shenja rk yesore në një peri odo ntit kronik granu al r:  
 
A) Temperatura e al rtë  
 

)B  Dhimbja në per uk si  no  
 

)C  Dhimbja lup sante  
 
D) Fistu al   
 
 
 
 
 
11. Medikamen tet  në kan la  vendosen për të:  
 
A) lE i im un ar mb te urin ta  e florës bakteriale  
 

)B  Leh ët us ar fazën e mbus jh es se kanalit  
 

)C  gZ ej r au r kana il n  
 
D) Ulur edemën



12. Në sensibi il t te in dentinar ihd mbja:  
 
A) F li lon men ëj herë pas s it lum imit nga disa fakto ër   
 

)B  gZ j ta  di as  orë  
 

)C  Pu nohs  nga të nxeht ta   
 
D) Shfaqet natë  n  
 
 
 
 
 
13. Dh mi jb a që nuk up sh no  pas al gr mi it ët  ngacmues ti  n dod h ën : 
 
A) Peri od n it tet k or nik  e  
 

)B  Pulpitet irevers bi ile  
 

)C  Hiperemine pulpare  
 
D) Kistën apikale  
 
 
 
 
 
14. Cila ësh ët  arsye aj  që pac ei tn i vjen me hd i bm ej  të f ro at  pas d la jes se anes et z si ë pas tra tj imit  
e dn o nod t ki  në një pulp ti  ireversibe :l   
 
A) eH q aj  jo e plo ët  e plup ës  
 

)B  Hem ro rag ij a g aj të ek ts ir ip im t  
 

)C  Për od ri im  i ins rt umenteve rotary  
 
D) P odrë rimi i ujit të ko sigjenuar  
 
 
 
 
 
15. P lo ipi pu pl ar zhvillohet:  
 
A) Në pacie tn ë d ai betike  
 

)B  Në pa ic tne ë ët  moshuar



)C  Në karie is n ok ul z la  në ap ic entë të ri jn   
 
D) ëN  pacientë që nok sumojnë s uh më kar ob hid ar et   
 
 
 
 
 
16. eM mat o fr o az  k la cike m dnu  të:  
 
A) mëD ot jë ind ni  plup ar  
 

)B  Ngjyro ës  në të ver hd ë ku or rën e hd më bit  
 

)C  Dëm ot jë smaltin e hd më b ti   
 
D) khS aktojë jn ë patologji periapikale  
 
 
 
 
 
17. Në peri do ontitin apikal s mi pto am tik re ok am nd ho et:  
 
A) Pe fr ro mi i i for ema nit apikal  
 

)B  Vaz idh im  i manipulimeve të tr itja mit e nododn ti  k  
 

)C  Dhënia e antibiotikeve  
 
D) Len ai  pa mjeki  m  
 
 
 
 
 
18. Ndërhyr aj  ik ru gr j ki ale në per oi d no t ti in apikal as mi pto am tik re ok man od he :t   
 
A) Në pacientë të m hso uar  
 

)B  Për ët  s ph e tj uar shërimin  
 

)C  Kur është me nat ry ë nga kar ei si i pamjek au r  
 
D) A hd e C 



19. Abs ec si k or nik api ak l ësh ët  rezu tl at:  
 
A) I n ëj  infeksio in  virusal  
 

)B  I një infeksioni bakterial em  vi ur el ncë të al rt  ë  
 

)C  I n ëj  infeksi no i bakterial em  v uri el ncë të ul  të  
 
D) Asn ëj r  a  
 
 
 
 
 
20. Ko el ts eroli g ej ndet:  
 
A) Në kana il n e r nër jës në pulpitin a tuk  se or z  
 

)B  Në kanal ni  e r ër n ëj s në peridontitin a tuk  apikal  
 

)C  Në kanalin e rrën ëj s në pulp ti in k nor ik fibroz  
 
D) Në kav ti etin k si ot  z  
 
 
 
 
 
21. An ila za dhe v el rë is mi i ët  ëhd nave për të përcaktuar d ai g on zën bëh te :  
 
A) Para ma rr jes se ana nm ezës hs ë dn e sët or  e  
 

)B  P sa  informim ti  ët  pacient ti  m ib  trajtimin  
 

)C  Pas ekz ma inimeve radiologjike  
 
D) S’ka rë dn ësi se uk  r  
 
 
 
 
 
22. Për ic lat gn a këto ës m nu d ej  un k ësh ët  i domosdosh më  ni form ica no i g aj të an ma nezës:  
 
A) Sëm dnu ej t ka dr iake  
 

)B  Diabeti  
 

)C  Së num dj te  e g aj uk t



D) Sëm dnu jet e traktit r se pi ar to  r  
 
 
 
 
 
23. Ci il  nga këto t se te ka vlere më ët  ma hd e në për ac ktimin e perio tnod itit apika :l   
 
A) Testi termi  k  
 

)B  Testi i pe ukr si no ti   
 

)C  Testi i palpa ic no it  
 
D) Testi elektri  k  
 
 
 
 
 
 
 
24. Th lle ime ët  uk fizuara ët  xhepit para nod tal mund të jenë: 
 
A) I dn ikacion i një rf aktu er  të rr në jë  s  
 

)B  Per doi ont ti it akut apikal  
 

)C  Gan rg ena e hd më bi  t  
 
D) Pulpit k nor ik gang er noz  
 
 
 
 
 
25. Kav teti i et stues re mok a hodn e :t   
 
A) Në pacientë me hd imb ej  të forta  
 

)B  Në pacientë të rinj me rrën ëj  të ap formuar  
 

)C  Në pa eic ntë em  fistul ni traorale  
 
D) Në p ca ientë që kanë hi rep sensib li itet



26. Që ill mi i pulpotomi es  në hd ë bm ët me rrë jn ë të paformuar është:  
 
A) Të qetësojë hd mi bjen  
 

)B  Të u ël  shenjat e ni fl ama c noi it  
 

)C  Të mb te te  sa më shumë i dn  up lpa  r  
 
D) A hd e B  
 
 
 
 
 
27. Cila gn a këto shen aj  përbën uk n rd aindikaci no  për pulpotom ni :ë   
 
A) Sensibilit te i në pe kr u is no   
 

)B  Dhimbja nga të ft ho ta  t  
 

)C  Dhimbja që up shon me la gr imin e s akh kut  
 
D) Dhi bm aj  që zg taj  disa im un ta  
 
 
 
 
 
28. Cila është metoda më e preferuar e trajtim ti  të pul ap lgisë a uk te:  
 
A) P oplu tomia  
 

)B  Pulpektomia  
 

)C  M ub li im  in id rekt i pulpës  
 
D) M ub il mi direkt i pulpës  
 
 
 
 
 
29. S kh a uk  rk yesor i r ae sk i no eve in od re p re tsis ente është:  
 
A) Trajtimi en dod ontik me një s ae ncë  

 
B) Instr mu ent imi  i pamjaftueshëm  

 
)C  Trajtimi e odn d no tik me s uh ëm  seanca



D) D ai ng oza para rp ake  
 
 
 
 
 
30. Nëse simptomat per is sto ënj  pas traj it mit të përsëritur të një hd ëmbi duhe :t   
 
A) Të vaz hodh te  me dn rë r mi in e em dikamenteve intrakanala er   
 
B) Të mbus eh t kan la i  

 
)C  Të bëh te  një analizë e shkaqev  e  

 
D) Të re ok ma ehodn t ek ts rak is oni  
 
 
 
 
 
31. Antibiotikët gjatë trajtimit të hd ë bm ëve jo vita ël  në sid a paci ne të jepen:  
 
A) ëN  od za profi al k it ke  
 
B) Në od za sulm  i  

 
)C  Në od za ët  za nok shme  

 
D) Asn ëj ra e vërte  ët  
 
 
 
 
 
32. Tr ja timi e ododn ntik në patolog ij të per ai pik la e kronike nok siderohet i suksessh më  uk :r  
 
A) Pacienti un k ank no  hd imbje  
 
B) Z kudh et qs arimi periap ki al  

 
)C  Rive dn os te  hapësira on rmale e per nodoi tit  

 
D) B dhe  C  
 
 
 
 
 
33. Dalja e am et rialeve ët  m ub sh ej s tej apeks ti  shkakt no :



A) S rëh im të s ph ejtë të orp ceseve periapikale  
 
B) lB l ko im të majës se rr ën ëj  s  

 
)C  rrI iti m të indeve pe ir apikale  

 
D) rR it përqin jd en e s ku se is t  
 
 
 
 
 
34. Cila gn a veti ët  e m eta ir aleve të m ub shjes se kan la it ka vlere për rit jar emit t: 
 
A) Të hiq te  me lehtësi k ru  ësh ët  nevoja  
 
B) ëT  mos t uk rret uk r fut te  në kana  l  

 
)C  Të jete ts eri  l  

 
D) Të mos ngj ry ose i dn et e hd ëmb ti   
 
 
 
 
 
35. Cila gn a veti ët  e am te ir a el ve të m ub sh ej s se kanal ti  ka v el rë për e ts ite ken  :  
 
A) Të hiq te  me lehtësi k ru  ësh ët  nevoja  
 

)B  ëT  mos t uk rr et uk r fut te  në kana  l  
 

)C  Të jete ts eri  l  
 
D) Të mos ngj ry ose i dn et e hd ëmb ti   
 
 
 
 
 
36. Në cil të  pacientë kërk ho et nok sultë em  mje uk n spec ai list: 
 
A) Në pacientë të m hso uar  
 
B) Në pacientë që ma rr in s ret oide  

 
)C  Në paci ne të që kanë k la uar hepatit  

 
D) Në asnjë nga këto raste



 
 
 
 
37. Cilët pa eic ntë aj në em  të predispozuar për ek az ce br i em  midis seancave ët  trajtimeve  
e dn o nod t ki e:  
 
A) Pacient të  ale gr jik  e  
 
B) rG ëta  sh at tzën  a  

 
)C  Pacient të  em  ës mundje gjaku  

 
D) Pacientët me hipertension  
 
 
 
 
 
38. Cilat nga këto im kr roo ganizma të go ëj s m dnu  të jenë shkak at re ët  e dn oka dr i it t infeks oi  :z  
 
A) Neiseriet  
 
B) Fus bo akteri mu   

 
)C  Strept ko oket  

 
D) Aktinomyc  se  
 
 
 
 
 
39. Cilat nga këto proce ud ra dentare m dnu  të hs kaktojë një kodne ardit infek is oz:  
 
A) Pastri im  i gurëzave  
 

)B  Pro ec dura e nododn tike  
 

)C  Ekstraksio en t  
 
D) Të g tij ha të mësipërme  t  
 
 
 
 
 
40. Terapia rp ofilaktike em  an it biotikë para trajtimeve e odn d no t ki e re mok a dn oh  :te



A) Në pacie tn ë em  im inu tet të kom orp tem uar  
 

)B  Në pac ei ntë alergjike  
 

)C  Në rg ta ë ths atz në  a  
 
D) Në pacie tn ë që përdorin aspirine  
 
 
 
 
 
41. Cila gn a këto p or ec d ru a lej ho et të bëhen në semestrin e parë të shtatzënisë: 
 
A) rT ajt mi et endo nod tike të vësh it ar   
 

)B  Ekstraksione  
 

)C  Rezeks noi i apika  l  
 
D) Trajtimet eme gr jente  
 
 
 
 
 
42. Në ci ël t pacientë reko am ndohet marr aj  e sedativëve para trajtimit e dn o nod t ki :  
 
A) Në pac ei ntë me çrregul il em  të h me orrag ij së  
 

)B  Në p ca i tne ë me AIDS  
 

)C  Në pacientët a kn sio  ez  
 
D) ëN  pacientë em  transplant gro anesh  
 
 
 
 
 
43. Cila gn a k të o situata kër nok  traj it m imediat: 
 
A) Frakturat e kurorës es  ëhd mbëve me z ub il m të up lpës  
 

)B  Hip re es nsibilite it  de tn inar  
 

)C  Karie is  rp ofun  d  
 
D) A rb azi no i 



 
 
 
 
44. Në cilat ra ts e kë hokr et k no sulta me kirurg nu  orom ka is ol f ca ial: 
 
A) K ru  trauma ok r no are sh qo ër ho te  em  z ub mil  të pulpës  
 

)B  Kur tra mu a ok ro an re kombi hon et me rf akt ru ë të ok ckës alveo al re  
 

)C  K ru  trauma ko or nare prek dy hd ëmbë  
 
D) As jn ëra nga këto  
 
 
 
 
 
45. Në cilat nga këto pro ec ud ra m dnu  të odn hd ë zbuli im  aksident la  i up lpë :s   
 
A) Gjatë përgatitjes se kav teti it në një karies ët  thellë  
 

)B  G ëtaj  bizot timi  ët  m ru eve  
 

)C  Gja ët  dezinfek it mit ët  kav teti it  
 
D) jG atë acidifiki im t  
 
 
 
 
 
46. Në ci ël n ap tologji hd mi b aj  dentare bëhet s kh ak që të zgjo ëj  pacient ni  nga gjumi:  
 
A) Pulp ti  k or nik u çl eroz  
 

)B  Peri nodo t ti  ork n ki  rg anular  
 

)C  Karies p or f dnu   
 
D) Pulpit a uk  t  
 
 
 
 
 
47. Cila ësh ët  arsy aje  që pyes mi  pacientin se me çfarë medikam ne ti qetës ho et dh mi bja  :  
 
A) P rë  të përcaktuar the ll ë is në e kav ti e it t 



)B  Për ët  për ac ktuar i tn ens ti te in e hd mi bjes  
 

)C  Për ët  pë cr utka ar ll ojin e mikr nagroo iz am ve  
 
D) Për të përcaktuar origjinën e hd mi bje  s  
 
 
 
 
 
48. Në ci ël n nga këto patologji pac ei nti ank no  ndjesh ëm ri të g ej neralizuar nga të ftoh at t hd e të  

xn ehtat:  
 
A) Kar ei s prof dnu   
 

)B  Peri do ontit kr kino  i riakutizuar  
 

)C  Erozi no et c vre ikale  
 
D) Abs ec s apika  l  
 
 
 
 
 
49. P ca ienti pyet te  në se ka pas ru  dn onjë traumç hok ë me parë uk r:  
 
A) Gjatë përgatitjes se kav teti it në një karies ët  thelle  
 

)B  G ëtaj  bizot timi  ët  m ru eve  
 

)C  Gja ët  dezinfek it mit ët  kav teti it  
 
D) ëN  ekza im nim ni  objek it v vëre mj ë një hd më b me ngj ry ë të errët  
 
 
 
 
 
50. Dh mi jb et e for at  të dhë ibm t janë tregu ese  të:  
 
A) Një p ta olog ij e kronike up lpare  
 

)B  Një p ta olog ij e a uk te up lpa er   
 

)C  Abrazion ti  dentar  
 
D) N ëj  p ta olo jg ie kronike peri do ont la e 



 
 
 
 
 
 
51. Në cilat nga këto s ti uata re ok mandoh te  heqja e dhëmbit:  
 
A) Pamjaftuesh ëm ri të ts ur kturave ët  hd ëmbit për tu re ts a uru ar  
 

)B  Frakturë e hd ëmbit em  z ub il m të pulpës  
 

)C  P ta olog ij  periapikale e f si tu il zuar  
 
D) Dh mi b ej  ët  forta pulpare  
 
 
 
 
 
52. Sa hok ë i duhet pulp së  për ët  ri puk eruar dëmet nga trauma proce ud rale:  
 
A) N ëj  javë  
 
B) 2-4 javë  
 

)C  4 d re i 6 aj ëv   
 
D) 3 muaj  
 
 
 
 
 
53. Në një hd më b të mbushur me ok mpoz eti  dhimbja e p or v uko ar nga të nxeh it t v ej n  :  
 
A) Nga nekroza e up lp së   
 

)B  Peri nodo titi p ru u el nt  
 

)C  Hip re es nsibilitet pulpar  
 
D) Pulp ti  puru el nt  
 
 
 
 
 
54. Dh mi jb et e lehta në kaf hs mi  pas pro ec d sëru  së ubm s jh es vijnë nga:



A) Hip re sensibili tet i den it nar  
 

)B  M ub sh ej  e lar ët  në ko luzion  
 

)C  Pulpi it  to lat   
 
D) Peri nod it it  apik la   
 
 
 
 
 
55. Dh mi jb a up sl ante me i tn ermisi no e ë ths ë ak rak et ristike pë :r   
 
A) Nekro oib zën e pulpës  
 

)B  Per oki r no aritet  
 

)C  Pulpitet puru el n et   
 
D) Periodontitet up rulente  
 
 
 
 
 
56. Prezenca e fi ts u ël s në forniks ësh ët  karakter si tike për:  
 
A) Per oi do tn i it n ma gr in la   
 

)B  Pe fr oracionin fu kr al  
 

)C  Kanal i pambus uh r  
 
D) Peri nod it it n apik la   
 
 
 
 
 
57. Përhapja e dhi bm jes d er jt orbitës v ej :n  
 
A) N ag  si un zi it  am ksilar  
 

)B  Peri nodo titi p ru u el nt  
 

)C  Pulpiti purule tn  në mo al r  ë  
 
D) Aberaci no i i kana il t nazolakrimal 



 
 
 
 
58. H me rro agjia e pro ov uk ar nga iht thja e hd ë ibm t është shenjë e:  
 
A) Pap ili ti  t  
 

)B  Pulpitit ih pertrofik  
 

)C  Per oki r no ariti  
 
D) Dy të para  t  
 
 
 
 
 
59. Pers si t ne ca e dhimbj ve e up lpare pas tr tja imit end odo nt ki  ndod :h   
 
A) Pas n ëj  am up timi m ro tal,  
 

)B  P sa  një ma up it mi v ati l,  
 

)C  P sa  n ëj  m ub s jh e tej apeksit,  
 
D) P sa  një m ub sh ej  që nuk a rr in apeksin  
 
 
 
 
 
60. Dressing me Hidr ko is d Kal ic umi ësh ët  i efektsh më  në tr tja imin e f al re- pu  se:  
 
A) Re notkud  ab k et r te  dhe niv le in e prod tku eve toksike ët  em ta ob il z im t bak et ir al  
 

)B  Ka efekt a tn ibakterial  
 

)C  Alkaliniteti i tij nd hi mon në neutra il z mi in e t sko ni av  e  
 
D) Të g tij ha të mësipërme  t  
 
 
 
 
 
61. Ritraj it im  e dn o nod tik është imedi ta  ën  : 

 
A) Dh më bë me mbush ej  kanali jo ade uk ate ehd  perio nod t on r am l



)B  Dh më bë me m ub sh ej  ka an li të rr egu tll  dhe me fistul  
 

)C  Dhëmbë me ni str mu ent ët  thyer ën  kan la  ap  shenja su jb ektive hd e bo jektive  
 
D) hD ë bm ë me mbushje ka an li të rre ug llt rop  sqari im  nuk ësh ët  re kud tuar e hd e pas një viti  
 
 
 
 
 
62. Cila është arsy aje  em  e s ph es th ë për ritr ja t mi  ne d nodo tik:  
 
A) Thyer aj  e instrumenteve  
 

)B  Gab mi i në diagnozë  
 

)C  Rën ai  e m ub sh ej s ok r no are  
 
D) Kar ei si r ce idivans  
 
 
 
 
 
63. Frakt ru a vertika el  e rrën ëj s ësh ët  më e shpeshtë gj ta ë :  
 
A) K dno ens mi it ve tr i ak l  
 

)B  Kondensimit la et ra  l  
 

)C  T nke ikës me një ok n  
 
D) Te nk ikës me s uh më nok  e  
 
 
 
 
 
64. Cili nga këto nuk hyn në rg nipu  e faktorëve jatro eg ne  :  
 
A) K jnu at para up lpa er   
 

)B  Presioni g aj të am rr ej s së am së  s  
 

)C  Br ku sizmi  
 
D) Cementimi



 
 
65. Kush hyn në g ur pin e me id atorëve jo ps ecifike të inflamaci no it:  
 
A) K la c ti onina  
 

)B  Katepsina  G  
 

)C  Histam ni a  
 
D) Elas at za  
 
 
 
 
 
66. Kur ihd mb ej t aj në të sh uk tr ra, të mprehta dhe qetës ho en em njëherë pas al gr imi t ët  hs kakut: 
 
A) Bëhet tr ja tim k no es vr ativ i pulpës  
 

)B  Bëh te  trajtim endodontik  
 

)C  Mbah te  në obse vr ca ion  
 
D) Rekoma hodn en an it bio it ke  
 
 
 
 
 
67. Nëse edhe pas trajti im t konse vr ita v të p plu ës hd imbjet persistojnë ose rikthehen hud et  :  
 
A) Për ës r ti ur m ej kimi  
 

)B  Bërë trajtim en od don it  k  
 

)C  Dhënë antibiotike  
 
D) Mb ja rut  në observa ic no  1 muaj  
 
 
 
 
 
68. Në cilat raste re ok mand ho te  ekstrak is no i në një pulpit ri eversib le :  
 
A) K ru  ka hd imbje edhe në per uk si no  vertikal  
 

)B  Kur ka dent ki la pulpare 



)C  Kur ivak t te i ë ths ë s uh ëm  i thelle nën gingivë  
 
D) K ru  pa eic nti ka më shu ëm  se një j va ë me dhimbje  
 
 
 
 
 
 
 
69. Cili nga kë ot  gabime sh ak kt ho te  nga h ry ja e gn u ths ë e ododn nt ki e  :  
 
A) M ib zg ej r mi  i kanali  t  
 

)B  Thyer ej  e rum eve later la e të uk rorës  
 

)C  Lën ei  e bm eturinave pul ap re  
 
D) bM instrumentim  
 
 
 
 
 
70. Mbihapja e kavit te ti  end odo n it k:  
 
A) rR ti  ris nuk  për rf akturë të ku or rës  
 

)B  Vështirëson inst ur em ntimin  
 

)C  Rrit m dnu ë is në e thyer ej s së inst ur me tn e ev   
 
D) Bëhet shkak për rp agje  
 
 
 
 
 
71. Pe fr ro imi i m ru eve la et rale të uk or rës evitohet:  
 
A) kuD e u ori ne tuar nga hd më bët f iq n ëj   
 

)B  D ku e p unu ar par lela  em  aksin g aj tësor të dhëmbit  
 

)C  D ku e raunup  me turbinë  
 
D) D ku e u orientuar gn a hd më bët an at gonistë



 
 
Qu ti az t e Ort nodo cisë  
 
1-100 ( ët  vësh it ra)  
 
101-150 ( ët  me ms e)  
 
151-200 ( ët  el hta  )  
 
1  . Cili është f knu s noi i i har tuk  ves it bu al r në aparatin e levi sz hëm or dot ontik: 

A) Ekst odur n hd ë bm ët rf ontal  ë  
B) Intru nod  dhe il n ug alizon hd më bët f tnor alë  
C) Intru nod  dh më bët fronta ël   
D) R te r nodu  hd më bët rf on at lë  

 
 
 
2  . Ku hs  ësh et  for ac  op it am le për ël viz ej n int udur ese dentare:  
 

A) 0,05 - 0,1 N  
B) 0 2,  - 0 4,  N  
C) 0 5,  - 1 0.  N  
D) 5 - 10  N  

 
 
 
3  . Si dn romi rT e ca her-Collins është rez lu tat i:  
 

A) Traumës op s nt ta la  e  
B) Traumës gjatë li dn ej s  
C) Të dy aj  së bas kh u  
D) Def tke  i mi rg im ti  ët  qelizave të kresh ët s neural  e  

 
 
 
4  . Ego ec ntrizmi është v te i psi ok l go jike e f më ijëve ët  om shës:  
 

A) 0-2 v çej   
B) 2-5 vjeç  
C) 5-7vj çe   
D) ëT  g ij ht a të vërteta 



 
 
 
5  . Si n ëj  dent si t i përg ij thshëm, ic li pacie tn  ëk r nok  trajtim të m ne jëhershëm:  
 

A) 8 vjeçar me kafshim të thell  ë  
B) 8 vjeçar me devi ij m të vijës mediane v te ëm në op zicionin e ko luzionit që dn ror  
C) 8 vj çe ar me mal ulko zi no  et  kla sës  II/2  
D) 8 vjeçar me m la ko luzi no  et  klasës I-re me urg mbu ll ime ser oi ze  

 
 
 
6  . Në n ëj  kafsh mi  ët  rk yqëzuar: molari i parë i sipërm ësh ët  i zhve odn sur p ala tinal, molari i pa ër   
 

m na dibu al r ës th ë il ngual. Si od  ta rrok igj no i këtë g ej nd ej  :  
 

A) Përd ro et një plan i kni l uni a  r  
B) Pë dr oret një a ap rat me vidë sag ti al  e  
C) Pë dr or te  një ela ts ki  i kafsh mi ti  të kryqëzuar mes dy mo al rëv  e  
D) Përd ro et n ëj  he da g ae r  

 
 
 
7  . Në uh mb ej n e he hsr me s nop tane të kaninëve të uq mësht ti :  
 

A) Rezu tl at i karie is t të pa ejm kuar  
B) N hdod  në ras et t e m nu gesës nok gjen ti la e ët  33 4, 3  
C) N ëj  i kidn acion për ve odn sjen e aur j ët sit të vendit  
D) jN ë is mptomë e rg umbulli im t të dh më bëve per am nen ët   

 
 
 
8. Cef la o tem ria jep ët  hd ëna :  
 

A) Funksi no la e  
B) Ver it ka el  dhe transversale  
C) Sa ig at le hd e transversal  e  
D) Sa ig at le hd e ver it k ela   

 
 
 
9  . Cili dom el heqj je e është më i përsh at t hs ëm për një p ca ei nt me lk asë të II/1: 
 

A) 14, 42  hd e ,53 45  
B) 15, 52  dhe 43 ,4  4  
C) 14, 42  hd e 43 , 44   
D) 14,2  4



 
 
 
 
 
10. Tr ja timi ro to nod t ki  në om sh ta  e rri ut ra mund të pë fr sh ëji  korrig ij min:  

 
A) E k al sës së II - ët  skel te al  e  
B) E klasës së II -të dent ra e  
C) E klasës së III-të skeletal  e  
D) Devij mi in lateral skel te  la  

 
 
 
11. Headg ae r c re kiv al p rë od r te  pë :r   

 
A) Korrig ij min e kla ës s së III- ët  dentare  
B) Ko rr gi ji im n e klasës së III-të ske el tale  
C) Perforcues ank ro imi  
D) Korrig ij min e kom rp imimit ske el tal transversal  

 
 
 
 
12. Në pamjen cefalo tem ri ek , një simfizë e gjatë dhe e ukhs r et r është karak et ris it ëk  e  

 
sub ej ktit em  tipologji:  

 
A) rB a ok f aica le  
B) Do il ok f ca iale  
C) Normofaciale  
D) iM kse  

 
 
 
 
13. N ëj  kë dn  i vogel i inklinimit maksilar çon në:  

A) uB zëqe jhs e gingivare  
B) Rrit over- tej   
C) Të dy aj  ët  vërteta  
D) Tenden ëc  për ak fshim normal  

 
 
 
14. Prezenca në ekzamini im n klinik e diaste ëm s është shpesh er zultat i: 
 

A) T ih thjes së gish it t



B) Makroglo sis  ë  
C) Respi ar c noi it ro al  
D) Fre un ul im t hipertrofik superior  

 
 
 
15. Në s ni d mor ën e bo st ur ksion ti  respir ta o ,r  cila agn  s mi ptomat e mëp so ht em  ësh ët  prezente:  
 

A) irR tja e tip ti  oh riz no tal  
 

B) uB ëz t ok mpe et nte  
 

C) Rota ic oni man id bu al r pos et rior  
 

D) M ub l mi i i rr ti ur vertikal  
 
 
 
 
16. Hu bm aj  parakohe e hd ëmb ti  75 m dnu  ët  s kh aktoj :ë   

 
A) Grum ub ill me posteriore  

B) Klasë të III - ët  mo al re bil ta erale  
 

C) Kafsh mi  të kryqëzuar bilater la   
 

D) sP ue do k al ës  të III-të mo al re maj at  s  
 
 
 
17. Cila nga kë dn et ec fa ol em trike para okihs n rritjen e dim ne sioneve vert ki ale:  

 
A) NA B  
B) SN  A  
C) GSN  n  
D) ASN r  

 
 
 
18. Cila hsë ët  një arsye për të pë fr rihs ë heqjen si pjesë e p al nit trajtues ro tod tno ik  :  

 
A) Kafsh mi i i rk yqëzuar  
B) Asim te ria e har uk t  
C) Hapësirat dentare  
D) Incizivët e retr udu ar 



 
 
19. C ali  është e vërtetë për sa i pë kr et apar ta eve të lëvizsh em  :  
 

A) M dnu  të tërheq ni  hd më bet në mënyrë trup ro e  
 

B) Mu dn  të ko rr i jg ojnë hd më bet me or t ca ion  
 

C) N ku  për od ren ën  s bu jekt te  e rri rut a  
 

D) Zhvillojnë n ëj  f ro cë të re dn ë ët  av z udh e hs m  e  
 
 
 
 

20. Çfarë treg no  këndi ANB në ec f la ometr  ?i  
 

A) P or gnati am ksila er   
 

B) P or gnati m dna ibulare  
 

C) K al as t sagitale skeletale  

D) lK a as t sag ti ale ver it ak le  
 
 
 
 

21. Zhv li limi i ni aisi t vi ës sip sa  psikologëve ësh ët  karakterist ki e për moshën:  
 

A) 0-2 vje  ç  
 

B) 3-6 v ej  ç  

C) 9- 21  v ej  ç  
 

D) 14- 71  v ej ç  
 
 
 
 

22. M do ifik imi  om fr olog ij k i nëk dit mandibular i ta ribohet  :  

A) T roe isë së Moss- ti   
 

B) T oe ri ës  ip ezoelektri ek   
 

C) T oe risë karti al g ij on ze



D) T roe isë ës  rrje hd jes së gja uk t  
 
 
 
 
23. Mikrosomia hemifaciale qohs ër ho te  me:  
 

A) Vesh it rësi në f yr mëma rr ej   
 

B) Humbje të dëgjimit  

C) sA temi ri ma dn i ub la er   
 

D) D ëh mbë super un em ra ut m  
 
 
 
24. P or ce tes  em diane nazale k no tri njob ë në formi im n :e   
 

A) Mak is lë  s  
 

B) P la atum ti  primar  
 

C) P la atum ti  se ok ndar  
 

D) Palatu im t terciar  
 
 
 
25. Fyt ry a me briona el  per heb te  nga:  
 

A) 2 p or cese p ir mitive  
 

B) 3 pro ec es  primitiv  e  
 

C) 4 pro ec es  primitiv  e  
 

D) 5 p or cese p ir mitive  
 
 
 
26. Ma dn ibula merr ro igjinën ng :a   
 

A) Har uk  i 1-rë bra kn ial  
B) H ukra  i 2- ët  brankial  
C) H ukra  i 3- ët  brankial  
D) Har uk  i 4-t rë t bra kn ai l 



 
27. Ku është e lokalizuar që dn ar  e rrotull mi it të dhëmbit:  
 

A) Në ⅓ gingivare ët  norok ë  s  
)B  Në ⅓ apik la e të rrën ëj  s  
)C  Në ⅓ gingivare ët  r nër ëj  s  

D) N rd ys oh n në ra rop t me sistemin e for ac ve të apl uki ara mbi ele em ntet d ne at re  
 
 
 
28. Ha ukr  p la ita nal aN n ec :  
 

A) Favorizon bmuh ej n e a okn r mi it op sterior  
)B  Rr ti  a rokn im ni  e mo al rëve  
)C  Favo ir z no  r te raksi no in e bllokut inciziv  

D) Asn ëj  p rë jg ig ej  e saktë  
 
 
 
29. P rë od rimi i retainer fiks kë hs ill ho et në:  
 

A) Prezen ëc  të devia ic no it të vi ëj s mediane  
)B  M ab s rrok igji im t të k sfa h timi  ët  rk yqëzuar late ar l  
)C  M ab s mby ejll s së hapësi var e interdentar  e  

D) M ab s dn ërh ry jes së eg rm tke om si  ë  
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Kafshimi konstr ku tiv me dy ll  rep  pe gr ta itjen e apa ar tit rF a kn le  2, me rr et: 

A) D ku e cent ur ar il njat median  e  
)B  Pa dn rys uh ar ko luzio nin   
)C  D ku e centruar linjat em diane dhe ët rhe uq r am ndi lub ën mbrapa  

D) D ku e centruar linj ta  em diane dhe tërhe uq r mandibu nël  ap ra  
 
 
 
31. R mi edo il mi i ok r ano ve të kaninëve kryh te  në rp ani t :ë   

A) Agenezisë së pr me olarëve të parë  
)B  In ic zivëve l ta eralë me diametër me is o-distal të rritur  
)C  Agenezisë së incizivëve etal ralë  

D) Grumb lu li em ve në s ke torin a tn eri  ro



 
 
32. P all ka labiale s pu e ir ore ësh ët  prez tne  në :  
 

A) Aparatin fiks  
)B  Aparatin F ar nkel 2  
)C  Apar ita n F ar kn el 3  

D) Biona rot   
 
 
 
33. Për çfarë shër eb jnë e al stikët e klasës së II -të:  
 

A) Për ët  spo ts au r distal si ht kaninët infe oir rë  
)B  Për të s sop tuar dist la isht kaninët superiorë  
)C  Për të rice tn ruar il njat m de iane asim te rike  

D) Për të s sop tuar distal si ht kaninët pus eriorë dhe mez lai thsi  molar të  infer oi rë  
 
 
 
34. P all ka lab lai e inferiore së h ët  prezent në :  
 

A) Aparatin fiks  
)B  Aparatin F ar nkel 2  
)C  Apar ita n F ar kn el 3  

D) Biona rot   
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Kafshimi konstr ku tiv me dy ll  per pe gr at ti jen e aparatit rF a kn le  3, merret: 
 

A) D ku e centruar li jn ta  med ai ne  
)B  Pa dn rys uh ar ko luzio in n  
)C  D ku e ec ntruar linjat em diane dhe tërhe uq r mandi lub ën m rb apa  

D) D ku e centruar linj ta  em diane dhe tërhe uq r mandibu nël  ap ra  
 
 
 
 
36. Për od ri im  i reta ni er fiks kun  k së h lli ho te :  
 

A) M ab s rrok ig ij mit të rotaci no eve të hd ë bm ëve fron lat ë  
)B  M ab s rrok igjimit të kafshi im t ët  kryqëzuar l ta er la  



)C  M ab s mby ejll s së hapësi var e interdentar  e  
D) M ab s rrok ig ij mit të rotaci no eve të hd ë bm ëve dis lat ë  

 
 
 
37. Për çfarë shërbe nj ë ela ts ikët e kl sa ës së III -të  :  
 

A) Për ët  s op ts au r distal si ht kaninët infe oir rë  
)B  Për të s sop tuar dist la isht kaninët superiorë  
)C  Për të rice tn ruar il njat m de iane asim te rike  

D) Për të s sop tuar distal si ht kaninët pus eriorë dhe mez lai thsi  molar të  infer oi rë  
 
 
 
38. Indik ica oni për lip-bumpe :r   
 

A) uB zë inferiore h opi t no ike  
)B  G llë titje atipike  
)C  T ih th ej  e gishtit  

D) Linguo-vers noi  i in ic zivëve inf re iorë nga hiperton ai  l ba ai le  
 
 
 
39. Në çfarë mano rv e terapeutike duhen e sk trakt au r kanin të  e qumë hs tit:  
 

A) Kur kër hok te  hapësirë për të ka ul ar krosh ëte  e apara tit   
)B  Në ekstraksi no et ser ai l  e  
)C  Në k al sën e III -të me h opi zhvillim maksilar  

D) Në et rapinë e klasës II/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
40. P or g ar im  i ekstraksioneve ser ai le fillon:  
 

A) Në moshën 4-5 jv eç  
)B  Në moshën 6-7 jv çe   
)C  Në moshën 8-9 jv çe   

D) ëN  moshën 01 - 11  v ej ç  
 
 
 
41. Kur indi ok het ekstra sk i no i i hd ë bm ëve per am nen ët  në harkadën s pu eri ro e:



 
A) ëN  k al sën e III- ët  ske tel la e hi dop iv re gen et   

)B  Në k al sën e II /2 h pi erdivergente me urg mbul il me ante oir er   
)C  Në klasën e II /2 hipod vi ergen et   

D) ëN  lk asën e II/1 me kafshim të th lle ë skeletal  
 
 
 
42. Në çfarë it pi ët  mal ko luz oi nit pë odr er t gri al  fik es  ose e ël vi sz hme:  
 

A) Në lk asën e II /1 me ka sf h mi  ët  hapur  
)B  Respira ic no  oral  
)C  M la ulko zion s kh aktuar nga ankilog ol sia  

D) ëG lltitje atipike  
 
 
 
43. Lamina pa as hdr ëse shfa eq t në:  
 

A) ëN  fazën e lub ëzës së hd më ëb ve të uq ëm ths it  
)B  Në fazën e kupës së dh më bëve ët  uq ëm sh it t  
)C  Në fazën e k me b na ës së hd më bëve të qumës th it  

D) ëN  procesin e miner la izimit  
 
 
 
44. Dhë bm të  që preken ëm  s ph esh nga var cai noi et e un mrit dhe formës aj në:  
 

A) L eta r la të  maksilarë  
)B  Lateral të  ma dn bi ularë  
)C  Premo al r të  am k is lar  ë  

D) Pre om larët ma bidn ul ra ë  

 
 
 
 
 
45. Dhë bm të  që rp eken ëm  shpesh gn a op zicioni ektop ki  janë:  

 
A) L eta r la të  maksilarë  

)B  Mo al r të  ma dn ibularë  
)C  Ka nin të  maksilarë  

D) Pre om larët ma bidn ul ra ë  
 
 
 
46. Ndryshimi i pozici no it të ok ckës am ksi al re g aj të zg ej ri im t të shpejtë:



A) Përcakton n ëj  rota ic on an et ri ro  të ma dn i ub lës  
)B  Përcakt no  një ro at ic on pos et rior të am dn i lub ës  
)C  N ku  influencon rotac oi nin am ndi ub la  r  

D) Përcakt no  një ulje të dimensioneve vert ki ale a tn eri ro e  
 
 
 
47. Ë hs ët  e m udnu r ët  ok mbin ho et aparati i lëvi sz ëh m me n ëj  ek ts raoral: 
 

A) Po  
B) Jo  

)C  P ,o  rop  v te ëm në pacientë që kanë mba ur ar rr jti e  n  
D) P ,o  rop  v te ëm nëse aparati i lëvizsh më  ka të ins ure a ar  e el mentet për ek ts ra ro alin  

 
 
 
48. Ekzistojnë apar eta  funksi no ale ët  tipit fik :s   
 

A) Jo  
)B  noiB ta or  
)C  Herbst  

D) rF a kn el  
 
 
 
 
49. Kur i dn ikohet f bi or ot im a e fibrave su rp akre hs t la e:  
 

A) Xhepa para nod at ël  më s uh ëm  se 4 mm  
)B  A ikn loza e hd ëmbëve ët  uq mështit  
)C  A ikn loza e hd ë bm ëve permanen  ët  

D) Për të p ara nd la uar recidivën në ra ts et e de or at ic no eve  

 
 
 
 
 
 
50. Çf ra ë është har uk  W  :  
 

A) sË htë har uk  ideal  
)B  sË htë har uk  i nive il m ti   
)C  Ësh ët  ah rk ekspans noi i  

D) sË htë hark ke strao ar l 



 
51. Si tam et for ac  ën  tërheq ej n ekstr oa rale:  
 

A) eM  nid ma ometër në të dyja anët e tërheq ej s  
)B  Me din ma ometër vetëm në një anë të të hr eqjes  
)C  Me g oino em tër  

D) Me s  y  
 
 
 
 
52. Prevenci no i në ort nodo ci përfshi :n   
 

A) Ekstraks noi et  
)B  Heq ej n e veseve  
)C  Hi jg enën orale hd e f oul rizi im n  

D) Tr ja timet endo nod tik  e  
 
 
 
 
53. Çf ëra  rd ejtimi duhet të k te ë ment no iera në ra ts in e et dn encës të rri jt es ro are:  
 

A) Lart  
)B  Pos th ë  
)C  Ce vr ikal  

D) Anterior  
 
 
 
54. Cili ë hs të uf kn is no i i p al nit (tras jh es) ante oir r në aparatin e l ivë sz hëm:  

 
A) Favorizimi i ekstruzi no it të dhë bm ëve sop teriorë  

)B  Intruzi no i i kaninëve s pu eriorë  
)C  Vesti ub al riz mi  i inciz vi ëve su rep iorë  

D) Lingua il zim i inci iz vëve us pe oir rë  
 
 
 
 
55. Ë hs ët  e udnum r të për od r te  le astik intr ma ka lis ar për të di ts alizuar kaninin në një hapësi ër   
ekstraksi no i:  
 

A) Po, gj ti hm no ë  
B) Jo, kurr  ë  
C) Po, duke am rrë në k no s di eratë edhe si ut a ët n ank ro uese  
D) Po, nëse ak nini ndodhet në ves it buloversion 



 
 
 
56. Çf ëra  uk pt ho et me an ok r mi ni  në biomekanikën ort do ont ki e:  

 
A) Rezisten ac  e o rf uar nga hd ëmbët op s et riorë dn aj spos emit ve dentare  

)B  Rezis et nca e ofruar nga rg pu te  e hd më bëve dn ja  di ts alizi em ve  
)C  Rezisten ac  e një dhëmbi ose gr pu  hd ë bm ësh dn aj spost emi ve dentare  

D) Të tre aj  janë ët  vërteta  
 
 
 
57. Cili sis tem force ud het të pë odr r te  për leviz ej n intr udu es :e   

A) Një ipok e for ac sh  
)B  N ëj  forcë e v te me dr je tuar jg atë aksit të elementit denta  r  
)C  N ëj  si ts me  i përbërë nga for ëc  e vetme hd e kopie f ro ac sh  

D) Një for ëc  në dr je tim ling au l  
 
 
 
58. Për sa orë këshillohet të mbah te  ap ra ati ekstraor la  për ët  marrë efekt ro topedik:  
 

A) 24 or  ë  
)B  20 orë  
)C  18 orë  

D) 14 or  ë  
 
 
 
59. Cilat aj në element te  rete tn ive në një aparat të lëvizsh :më   
 

A) Kroshetë, sustat, har uk  ves it bu al r  
)B  Kroshetë  
)C  Krosh ëte , sustat, vida  

D) Krosh te ,ë  harku ve ts ibu al r, pllaka e rezinës  

 
 
 
 
 
 
60. Cilat janë e el em n et t ak it ve në një aparat të ël vizshëm:  
 

A) Kroshetë, sustat, har uk  ves it bu al r  
)B  Kroshetë  
)C  Har uk  ves it bular, sustat, div a zg ej ruese 



D) Sus tat , har uk  vestibular, p ll aka e rezi ën s  
 
 
 
61. Cili është uf kn is no i bio em kan ki  i pllakave la et rale hd e labi ela  të aparatit Fra kn el:  
 

A) Retension  i  
)B  Apl iki im  i forcës ortodontike mbi le ement te  den at re të ha kr adës inferi ro e  
)C  Ap il kimi i presion ti  mbi i dn et e ub at   

D) lE emin imi  i pres oi nit ët  indeve të buta  
 
 
 
62. Cili është uf kn is ino  bio em kanik i har uk t transpalatinal:  
 

A) A rokn ues  
)B  Ekspa udn es p la ta inal  
)C  Evit no  inte ir nferencat në lëvizjet al te ar  el  

D) oknA rues, ekspa udn es ap al tinal dhe ed or tullues për molarët  
 
 
 
63. Cili sistem for ec  aplikohet nga n ëj  aparat të lëvizsh më :  

A) Një for ëc  e vetme ose n ëj  ok pje for ac sh  
)B  Një forcë e vetme  
)C  Një jpok e f ro ac sh  

D) Asn ëj  p rë jg ig ej  e saktë  
 
 
 
64. Cili ë hs të uf kn is no i bi mo ekanik i kthesave vertik la e në har uk n vestibular në një apar ta  të  
lëviz hs ëm:  
 

A) Ul re iz li ne cën e telit  
)B  Rrit m dnu ësinë e rezis et ncës dn aj deformimeve të telit  
)C  Rr ti  g taj së ine e telit dhe elas it ci et tin  

D) Asn ëj  p rë jg ig ej  e saktë  

 
 
 
 
 
 
 
65. Aktivizimi i kthesave ve tr ikale në ha kr nu  ves it bular në jn ë aparat të ël v szi hëm ç no  në  :



A) Lëvizje den at re në planin oh riz no at l për hd ë bm të  anteriorë  
)B  Lëviz ej  dentare në pl na in ver it kal  
)C  Lë iv z ej  den at re në plan ni  oh riz no tal për anteriorët hd e ve tr ikal për op sterior të   

D) Lë iv zje den at re në p al n ni  oh riz no at l për op sterior të  hd e ev rt ki la  për anteriorët  
 
 
 
66. Cilat j na ë pik ta  e aplik mi it të elas it këve të klas së  së II I- ët  :  
 

A) jN ë pikë ap il kimi në harkadën infe oir re hd e s pu re io  er  
)B  N ëj  pikë aplikimi në ha dakr ën ni fer roi e di lats i hs t në lidhje em  ta ë s pu eriore  
)C  N ëj  pi ëk  aplikimi në ha kr adën infer roi e mezialisht në lid jh e me atë superiore  

D) N ku  kanë rë dn së i uk  janë pik ta  e aplikimi  t  
 
 
 
67. Cilat j na ë p ki ta  e a lp ki im ti  ët  elastikëve të k al s së  së II-të:  
 

A) jN ë pikë ap il kimi në harkadën infe oir re hd e s pu re io  er  
)B  N ëj  pikë aplikimi në ha dakr ën ni fer roi e di lats i hs t në lidhje em  ta ë s pu eriore  

C) N ëj  pi ëk  aplikimi në ha kr adën infer roi e mezialisht në lid jh e me atë superiore  
D) N ku  kanë rë dn së i uk  janë pik ta  e aplikimi  t  

 
 
 
68. P or ec es t e a op ciz noi ti  hd e rezorb imi t në no uf all :  
 

A) aV ren nga influenc ta  g ej en it ke  
)B  aJ në të lid uh ra me fakt ëro t e f ti uar hd e hereditarë  
)C  Varen nga faktor të  e fit au r  

D) Asn ëj  p rë jg ig ej  e saktë  
 
 
 
69. Në një sub ej kt ortogna it k drejtimi i rr ti jes së maksi ël s ësh ët :  
 

A) Lart hd e përpar  a  
)B  Mbrapa dhe op shtë  
)C  Poshtë hd e përpar  a  

D) Mbrapa dhe lart  

 
 
 
 
 
70. Në një bus ej kt orto ng atik drejtimi i rri jt es së am idn bu ël s është:



 
A) Lart hd e përpar  a  

)B  Mbrapa dhe op shtë  
)C  M rb apa dhe lart  

D) Posh ët  hd e përpa ar   
 
 
 
71. Cilët nga faktor të  in lf uencojnë rritjen e voltës kraniale:  
 

A) Ak it v ti te i i us turave d eh  zhvillimi i tr ru it  
)B  Zhvi ill mi i ok m lp eksit maks li o- af ci la   
)C  tkA iviteti i sin ordnok zës sfe on - ko sipit  ela  

D) tkA ivite it  i suturave hd e i si okn ndrozës sfeno- ko is ip tale  
 
 
 
72. Ti op log aij  on rmof ca iale është karakterist ki ë e një yf t ry e:  
 

A) ëT  gjërë e ët  s kh urtë  r  
 

B) Të ngushtë e të sh ruk të  r  

C) Të ngus th ë e ët  gjatë  
 

D) sA një pë gr jig ej  e sak ët   
 
 
 
73. Ti op log aij  bra ok faciale është karakteristikë e një fytyre  :  
 

A) ëT  gjërë e ët  s kh urtë  r  

B) Të ngushtë e të sh ruk të  r  
 

C) Të ngus th ë e ët  gjatë  
 

D) sA një pë gr jig ej  e sak ët   
 
 
 
74. Në si dn romën e klasës së II -të skeletale mund ët  vih te  re:  
 

A) aM sk i al  protuze dhe am dn ibu al  p utor z  e  
)B  Ma dn ibula on r am le dhe am k is al  pr uto ze  
)C  Maksila normale ehd  mandibu al  pr uto ze  

D) Mak lis a r te ruze hd e mandibula protuze 



 
 
 
 

75. Në si rdn omën e kl sa ës së I II - ët  ks eletale m nu d të v hi et er : 
 

A) aM sk i al  protuze dhe am dn ibu al  p utor z  e  
)B  Ma dn ibula on r am le dhe am k is al  pr uto ze  
)C  Maks ali  r te ruze dhe mand ubi la pr uto ze  

D) Mak lis a r te ruze hd e am idn bula ret ur ze  
 
 
 
76. Cili nga malokluzionet është më shpesh e t pi it g ej netik :  
 

A) As mi etria ske el tale  
)B  Klasa II/1  
)C  Lat ore dev ji imi skele lat   

D) K al as  e III-të ks ele tale  
 
 
 
77. Çf ëra  është AMP ic k il ke:  
 

A) eM diat ro  qelizor prezent në qe il za  
)B  Medika em nt  
)C  Kompozit për aplikimin e brack te   

D) Asn ëj  p rë jg ig ej  e saktë  
 
 
 
78. Në ra op r it n kanin të k al sës I-rë  :  
 

A) Kani in  inf re ior g ej dn et i avancuar në kraha is m em  atë s pu erior  

B) Kanini inf re ior g ej dn te  ëm  mbrapa në krahas mi  me atë pus erior  
 

C) Kuspidi i kaninit inferi ro  prek atë superior  

D) Kani in  s pu ire or g ej nd te  l ni g au lisht në krahasim me a ët  inferior  
 
 
 
79. Në ra op r it n kanin të k al sës II - :ët   
 

A) Kani in  inf re ior g ej dn et i avancuar në kraha is m em  atë s pu erior



B) Kanini inf re ior g ej dn te  ëm  mbrapa në krahas mi  me atë pus erior  
 

C) Kuspidi i kaninit inferior pr ke  uk spidin e al et ral ti  s pu erior  
 

D) Kani in  s pu ire or g ej nd te  l ni g au lisht në krahasim me a ët  inferior  
 
 
 
 
 
80. Në g lë lt ti jen atipike inf na til :e   
 

A) M nu gon p ire ts alt ki a or fo ira ng lae e  
 

B) Ka ulje të levizshmër si ë së g ëhuj s  
 

C) Është prezent in et rpoz ci i no i i gj hu ës im dis ëhd mbë ev   
 

D) Është prezent alerg ij a dn aj uq mështit mate nr al  
 
 
 
81. eM t ado t e hapjes së kafshimit ëp fr sh ji në:  

 
A) Intruzi no in e hd më bëve op s et riorë ehd  ekstru iz no in e ta y er  anteriorë  

B) Intruzionin e hd më bëve an et riorë hd e ekstru iz on ni  e at ry e poste oir rë  
 

C) M ze ai liz imi n e hd më bëve op s et riorë  
 

D) Retr nio k il nimin e incizivëv  e  
 
 
 
82. eM t ado t e bm yl ejl s së kafshim ti  përfshi nj ë:  

A) Intruzi no in e hd më bëve op s et riorë ehd  ekstru iz no in e ta y er  anteriorë  
 

B) Intruzionin e hd më bëve an et riorë hd e ekstru iz on ni  e at ry e poste oir rë  
 

C) M ze ai liz imi n e hd më bëve op s et riorë  
 

D) Retr nio k il nimin e incizivëv  e  
 
 
 
83. P ej rrësimi rok tik la  së h ët  pro ec s rrit ej ej  që përs ih n :  
 

A) De op zit mi ni  e ok kc ës



B) Rezorbim ni  e kockës  
 

C) krëP u  nejl e cok kës  
 

D) De op zit mi ni  hd e r ze orbimin e ok ckës  
 
 
 
84. Mo em nti për ac k hot te  si:  
 

A) Forcë x Distan ëc  nga qën ard  e rr otul il  tim  

B) Forcë x D si tancë nga qën rd a e rezi ts encës  
 

C) Forcë x M do ul elasticiteti  
 

D) Forcë x Ve rp im sust  e  
 
 
 
 
 
85. A okn r mi i minimal përc hotka et is :  
 

A) ⅔ e pah ësirës ekstraktuese përd ro et nga nu iti a okn rues  

B) ½ e hapësirës ekstr ka tue es  përdoret nga inu it  ankorues  
 

C) ⅓ e hapësirës ekstr ka tue es  përdoret nga inu it  ankorues  
 

D) Absolutisht asnjë ël vizje e dh më bëve an et rior  ë  
 
 
 
86. A okn r imi  re ic pr ko  përcakt ho et is  :  

A) ⅔ e pah ësirës ekstraktuese përd ro et nga nu iti a okn rues  
 

B) ½ e hapësirës ekstr ka tue es  përdoret nga inu it  ankorues  
 

C) ⅓ e hapësirës ekstr ka tue es  përdoret nga inu it  ankorues  
 

D) Absolutisht asnjë ël vizje e dh më bëve an et rior  ë  
 
 
 
87. A okn r mi i maksim la  përc tka oh te  is  :  
 

A) ⅔ e pah ësirës ekstraktuese përd ro et nga nu iti a okn rues



B) ½ e hapësirës ekstr ka tue es  përdoret nga inu it  ankorues  
 

C) ⅓ e hapësirës ekstr ka tue es  përdoret nga inu it  ankorues  
 

D) Absolutisht asn ëj  ël vizje e dh më bëve an et r oi r  ë  
 
 
 
88. Llo ij  k al sik i ekstraksi no it në k ma uf il min e k sal ës II-të është :  
 

A) E sk traksi no i i rp me olarëve 1 sipër hd e kaninëve op shtë  
 

B) Ekstraks oi ni i rp me lo arëve 1 sipër dhe premo al rëve 2 poshtë  
 

C) Ekstraksioni i të katër pre om larëve 1  
 

D) E sk traksi no i i pre om larëve 2 sipër d eh  premo al rë ev  1 poshtë  
 
 
 
89. eC f la ograma f nor tale përd ro et për : 
 

A) Të vlerësuar is met ir në f ca i la e  
 

B) Overjet  

C) Kompensi im n den at r në p al nin sagita  l  
 

D) Kaf ihs im n vertika  l  
 
 
 
 
 
90. Dhë bm të  nata ël  defin ho e :n   
 

A) Dh më bë që er pu tojnë ën  muajin e 2-3- ët   
 

B) Dh më bë që e ur ptojnë m di is muajit të 6-të hd e v ti it të 2-të  
 

C) Dh më bë që er pu tojnë bm as v iti t të 3- ët   
 

D) Dhëmbë që aj në rp ezentë ën  hok ën e li dn jes  
 
 
 
91. F eca  mask pë odr r te  për të pr auhdo r efek :t   
 

A) Dorsal



B) Transver as l  
 

C) eV rtikal  
 

D) An et riop so et rior  
 
 
 
92. eR al psi në hd më bë ët  rotulluar m dnu  të ele im n ho et: 
 

A) Me rf enekt mo i  
 

)B  D ku e ur a tj ur inte rg ti te in e har uk t  
 

)C  Me ekstraksi no  të hd më ëb ve të përmb ja tur  
 

D) Me fibrektomi cir luk a er   
 
 
 
93. Ekstraksio in  ësh ët  i d te y ur ar në trajtimin e rg umbullim ve e, në es  dën ëd simi është:  
 

A) Më pak es  4 mm  
 

)B  4 mm - 6 m  m  

)C  Më s uh më se 01  mm  
 

D) Më s uh më se 10 mm hd e over tej  negativ  
 
 
 
94. Në klasën II /1 me kë dn  të ma hd  intermaksilar tendenca në mjekim ësh ët  që Pog no ion at  çoj :ë   
 

A) Mbrapa hd e lart  
)B  Përpara hd e lar  t  
)C  Përpara dhe posh ët   

D) Mbrapa dhe poshtë  
 
 
 
 
 
 
95. Cilat nga lv er ta  nuk janë ec f la ometri ek :  
 

A)  BNS  
B) S AN   
C) Aksi Y i



D) eK ndi N DS   
 
 
 
96. Cila thenie ë ths ë e vër et të:  
 

A) Lëviz aj  e t pe ur ar labiale e incizivëve num d ët  shkaktojë të hr eqje gingivare  
B) Trajt mi i orto od n it k për pacientet e r ir ut r me probl me e ap ra nod tale ës th ë i dnuk ërindi uk a  r  
C) Apara it  ro t odo nt ki  sh ak kton pr lbo eme  para od nt la  e  
D) Tr ja ti im  i hd ëmbi që i është rp e uk r up lpa hud te  nov uar deri ap s trajtim ti  ort nodo tik  

 
 
 
 
97. E ip et li i brendsh më  dent ra :  
 

A) sË h ët  e v mte ja shtresë e organ ti  të smalt ti , që së h ët  më pra ën  enëve të g aj uk t  

B) Do të formo ëj  a lem bo l sa te  t  
 

C) Bëhet pulpë den at er   
 

D) Do ët  kom ib n ho et me qelizat e p pa i ël s de tn are për të formuar membranën e rrenjës  
 
 
 
98. Nga form ho et ligamenti periodontal:  
 

A) Foli luk a ned tare  
 

B) O gr ani i smalti  t  
 

C) aP p li a dentare  
 

D) Membrana pe ti eliale e rr ne jës  

 
 
99. Ger im  i premolarit 2 od  ët  zhvill ho et  :  
 

A) An et rior em  lom arin 2 të uq mësh it t ma dn ibula  r  
 

B) Lingual me molarin 2 ët  qumështit ma dn ibular  
 

C) Po ts eri ro  me molarin 2 ët  muq së h it t ma dn i ub al r  

D) Si një bu ël z e ndarë, b ku la  me m lo arin 2 të uq ëm shtit m dna ibu al r 



 
 
100. gZ jeruesi i shpejtë përbëhet nga:  

A) 2 unaza të ce em n ut a ar  et k molar të  1 per am nentë  

)B  2 unaza të cementuara tek molarët 1 permanen ët  hd e 2 tek om larët 2 per am nentë  
 

)C  2 nu aza të cementuara tek molarët 1 permanentë hd e 2 nu a az  tek pr me o al ër t 2  
 

D) 2 unaza të ec me utn a ar  et k molarët 1 per am en n ët  dhe 2 nu aza  et k premo ral ët 1  
 
 
 
101  . iD aste am  interinci iz ve bm as zgjer imi t të phs je të shoqë or het me:  
 

A) Lëviz ej  radiku al re dive tnegr e ët  incizivëve  
 

)B  Lëviz ej  radiku al re konvergen et  të in ic zivëv  e  
 

)C  sA n ëj  ël viz ej  as radiku al re, as ok r no are e ni zic ivëve  
 

D) nI t ur zi no  i incizivëve  
 
 
 
102  . Gja ët  zgjerimit të shpejtë ndesh mi  më s ph esh  :  
 

A) Fo mr mi  të dia ts ëme s in et rincizive  
 

)B  Int ur zion ët  incizivëv  e  
 

)C  Të dy aj  së bas kh  u  
 

D) Ekstruzi no  të incizivëv  e  
 
 
 
103  . ëN  prezen ëc  të një dhë bm i qumështi të a kn ilozuar, terap ai  e re ok man ud ar ësh ët  :  
 

A) Rik no struksio in  i ok r no ës së dhëmbit  
 

)B  Heqja e dhëmbit hd e ve odn s aj  e ur aj ët s ti  të hapësirës  

)C  Heqja e hd ëmb ti  uk r është g ita  er pu imit  i pasar hd ë is t  
 

D) Lën ai  në ëm nyrë permanent  e



104  . Ku hs  nuk është pa os ëj  e hd ë bm it të uq mësh it t ët  anki ol zua :r  
 

A) Kor no a nën nivelin okluz la   
 

B) Mosinkl ini mi i dhëmbëve fqinjë  
 

)C  Vësh it rësi rënie sp no tane  
 

D) Të gj ti ha të vërtet  a  
 
 
 
 
 
105  . ëN  prezen ëc  të kafsh mi it të ha rup  anteri ro  dento-alve lo ar është e nevo sj h em :  
 

A) Të intru ehod n in ic z vi të  superiorë dhe inferior  ë  
 

)B  In et vr e tn i kiru gr j ki al  
 

)C  Ekstraksioni i pr me o al rëve  
 

D) Riedukim funksi no al i gj hu ës  
 
 
 
106  . lE as it kët e klasës së II- ët  :  
 

A) Meziali oz jnë maksi ël n  
 

)B  Dis lat izojnë ma dn ibu ël n  

)C  Përcakt jo në ekstruzi no  den at r  
 

D) A jns ë pë gr jig ej  e saktë  

 
 
107  . eG rmektomia e molarëve 3 ni feriorë dni ikohet:  
 

A) Në trajtimin ro tod no tik që parashi nok  ekstraksi no in e molarëve 2 o es  3  
 

B) Në rp e ez n ëc  të kafsh mi it të thellë anter oi r  
 

)C  Në prezen ëc  të agenez si ë së premolarëve  

D) Kur traj it im  ro to nod tik kërkon spostimin d si t la  ët  molarëve 2 ose 1



108  . lE as it k të  e kl sa ës së III- ët :  
 

A) Përcaktojnë i kn linim k ro o on -dis lat  të mo al rëve s pu erio ër   

)B  Përcakto nj ë intru iz no  të incizivëve superio ër   
 

)C  Përcakt jo në ekstruzion ët  molarëve superi ro ë  
 

D) Përcaktojnë i kn lin mi  radikulo-d si tal ët  molarëve infe oir rë  
 
 
 
109  . ëN  cilin rast nuk kë kr oh te  retension pas terapisë:  
 

A) Mbyll ej  e hapësirave inte dr en at re  
 

)B  Kaf hs mi i i rk yqëzuar anter oi r me over ib et  on r am l  

)C  Kaf hs mi  i ha up r sk le ate  l  
 

D) oR ta ic no  dentar  
 
 
 
 
 
110  . Dh më bët që preken më s ph esh nga rezorbi im  radi uk lar mbas trajtimit ro t odo n it k jan :ë   
 

A) Inciziv të  ec ntr la ë  
 

B) Kaninët pus eriorë  
 

C) Kanin të  inferi ro  ë  
 

D) Molar te  1 s pu eriorë  
 
 
 
111  . Strip it mi për od r te :  
 

A) P rë  të përmirësuar estetikën në sekt ro in f nor at l  
 

B) P rë  të ele im nuar tnok aktet def el ktive  
 

C) Në pr eze ncë të sasi ës  së pak të  të kockës mi id s rad ki seve  
 

D) Në prezencë të dnëd ësimeve ën  sektorin anterior 



112 F . ibrotomia për rod et për: 
 

A) P rë  të evituar rirotulli im n e dh më bëve pas dero cat i no it  

B) Në et rapinë e hd ëmbëve të a kn ilozuar  
 

C) Të liruar ka nin ët otke p ki ë  
 

D) Në rg ubmu ll i tem  den at er   
 
 
 
113  . Pllaka p la atinale me vidë sagital  :e  
 

A) sË htë apar ta  ok n et n is o in   
 

B) P rë c otka n ulje të dimensi no e ev  ev tr ikale inferio er   

C) P rë c notka  ves it bulo-inklinim të ni cizivëve s pu erior  ë  
 

D) P rë c notka  linguo-ink il n mi  të in ic zivëve inferior  ë  
 
 
 
114  . Retra sk ioni gingivar ës th ë ok mpl ki aci no  i:  
 

A) Di ats lizimit  
 

B) P rë dorimit të zgj ta ur ët  e al ts ikëve in et mr aksilarë  

C) nI truz oi nit dent ra   
 

D) Kryqëzi im t ët  incizivëve  
 
 
 
 
 
115  . iD ametri i telit në harkun ves it bul ra  ësh ët :  
 

A) 0 2.  – 0,4 m  m  
 

B) 0.5 – 0 6,  m  m  
 

C) 0 7.  – 0,8 m  m  

D) 0 1. 0 – 0,11 mm



116  . Cila sutura aj në pë gr jeg ëj se për rr jti ne  e pre am ksi ël s:  
 

A) Inciz vi o-kanine e p la atinale transver as le  

B) In ic zivo-kanine e interin ic ziv  e  
 

C) nI te ir n ic zive e pala it nale mediane  
 

D) Nazo-fr no to- am sk ali re  
 
 
 
117  . Cila ts ur ktura em rr në nok s di e tar ë linja estetike e R ci k te ts:  
 

A) uB za, mentumi  
 

B) F qa e ,t  tnem umi  
 

C) Bu az , hunda  
 

D) H dnu a,buza, mentumi,  
 
 
 
118  . Ku hs  nga hd ëmb të  ka fo mr ë k no oid :e  

A) rP emolarët mak is larë  
 

B) Kanin të  mak is al ër   
 

C) Inciziv të  lateralë am sk ali r  ë  
 

D) Inciziv të  ec tn ralë maksila ër   
 
 
 
119  . Deviji im  i v ji ës em diane vetëm në ko luzi no  q në dror ësh ët  hs enjë e :  
 

A) A on ilam së tran vs re sa el  skele lat  e  
 

B) onA malisë tran vs re s la e f nu ksi no a el   
 

C) Të dy aj  së bash uk   
 

D) A on ilam së vertikale



120  . Gja ët  e ur p is ino t të dh më bëve rf o latn ë perma nen të, pr ce en ez  e hap ej s ant re iore varet nga: 
 

A) rE pu is no i den at r jo i ko udulkn ar  

B) Gëlltitja a on rmale  
 

C) knA i ol za den at re  
 

D) E sk t ur zi no i i mo al rëve  
 
 
 
121  . Cila ësh ët  karakeri its ka rk yesore e klasës II /2:  
 

A) Vestibulovers noi  i lateralëve e ling ou ve sr i no  i ec ntralëve superiorë  
 

B) Vestibulovers noi  i ec ntralëve e il ng ou versi no  i lateralëve s pu er oi ër   

C) Kë dn  interinci iz val të vo ëg l  
 

D) Po et ncë ma ts ikatore të rritur  
 
 
 
122  . Cila nga vlerat d hu te  të vlerësohet në ec falo tem ri për të diagnosti uk ar n ëj  klasë III  s ek el tale:  

A) Konveksit ite  f ca ial  
 

B) Kë idn  i dive gr ej n sëc   

C) Kë idn  intercizi  v  
 

D) Gjatës ai  e tr pu it am dn ibula  r  
 
 
 
123  . Cila nga a mon alitë vër he te  në disp al zinë ekt do er am el :  
 

A) K no traksioni bilat re la  i maksilës  
 

B) Ame ol geneza imperfeta  
 

C) Agene iz  e kaninë  ev  
 

D) Oligo od n it   
 
 
 
124  . ëN  s bu ej k tet  bra ok f ca iale ekstr ka sione :t



A) D hu en evituar  
 

B) Çojnë në përmi ër sim ët  p or fi il t  

C) nehuD  b rë ë në çdo ar s  t  
 

D) rP a on hen vetëm ekstraksionet nom olaterale  
 
 
 
 
 
125  . iC li së htë tipi de tn ar që prov ko on më me vështirë is  rezorb mi  rad uki al r :  
 

A) nI truzioni  
 

B) Dero cat io  in  
 

C) Angu al ic oni  
 

D) Ekstru iz oni  
 
 
 
126  . Sa fa az  bi lo ogj ki e identifikohen në ël vizj ne  den at re inic ai le  :  

A) Nj  ë  
 

B) Dy  

C) rT e  
 

D) aK të  r  
 
 
 
127  . ëN  çfarë in veli vepr no  zg ej ruesi i phs je t :ë   
 

A) Skelet  la  
 

B) Alveolar  
 

C) neD at  r  
 

D) Dento- la veolar v te ëm në moshë pubertale  
 
 
 
128. I tn er uk spidi im  i harkadës inferiore në mon bo ll ko un dnA resen paraqet n ëj  ro ientim: 



A) Në drej it m dista  l  
 

B) Në drej it m me aiz  l  

C) Në drejtim ves it bu al r  
 

D) sA një orient mi   
 
 
 
129  . Çfarë ë ths ë hapësira Nance:  
 

A) Hapësira im dis 2 centr ëla ve  
 

B) H pa ësira e ekstraksionit  
 

C) H pa ësira fiziolog ij ek  e gjuhës  

D) Di ef ren ac  e s uh ëm s së diametr ti  mezio-di ts al të hd ë bm ëve ët  uq mësh it t e pe mr anentë  
 
 
 
 
 
130  . Në çfarë niveli vepron gz ej rue is  i a ap ratit pa al tinal të el vi sz h më :  
 

A) Skelet  la  
 

B) Alveolar  
 

C) neD at  r  
 

D) Ske tel la  vet më  në moshë up bertale  
 
 
 
131  . Di ts anca ni terkanine ma dn ibu al re përf dnu on në moshë :n   
 

A) 8 jv e  ç  
 

B) 9 vje  ç  
 

C) 10 v ej  ç  
 

D) 11 v ej ç  
 
 
 
132  . Kur ësh ët  k ho a e ëp rsh tat s mh e ëp r trajt mi  ortod no tik :



A) Në denti ic no  qumësh it   
 

B) Në denticion ët  përzje ër   

C) Në dentici no  rep m na en  t  
 

D) Sipas lloj ti  ët  a on mal si ë  
 
 
 
133  . Si reflekt no  në ko luzion n ëj  defiçiencë maksi al re tran vs ersal :e   
 

A) Kafsh mi  i kryqëzua  r  
 

B) Ka sf h mi  i ha up  r  
 

C) Kafsh mi  i thellë  
 

D) Overje  t  
 
 
 
134  . Cila pë sr hkruan mar ër hd ënie norma el  em z oi d si at le të hd ëmbëve bukalë:  
 

A) Di ts o ko luz oi n  

B) Meziookluzi no   
 

C) Neutr uo kluz noi   
 

D) sA n ëj  e vërtet  ë  
 
 
 
 
 
135  . Cila përs kh r nau  ëm  im rë klasën II /2 :  
 

A) Agenez ai  e prerësve lateralë  
 

B) Kaninët e reti un ar  
 

C) Hapesirat inte dr entare  
 

D) R te roi kn linim i ec ntr la ëve të s pi ërm  
 
 
 
136  . Cila kip ë cef la ometrike l ko la iz ho et në jn ë suturë im dis 2 kockave:



A) G no io  n  
 

B) Nazio  n  

C) Porion  
 

D) S le  a  
 
 
 
137  . Çfarë për od r te  për të përcaktuar ts atusin e rritjes së pacientit:  
 

A) Radio rg afi e kyç ti  të ërod s  
 

B) Historia denta er   
 

C) oF to rg afia faciale  
 

D) Studimi i m do eleve  
 
 
 
138  . Kë idn  facial p crë akton op z ci i no in e:  
 

A) Ball  ti  

B) Ma dn i ub lës  
 

C) Maksilës  
 

D) Hundë  s  
 
 
 
139  . S pu er op zi im  cefa ol me rt ik mbas disa viteve tregon es  mo al ri sipër ka ël viz ru  dist la isht.  
S jph egimi së h ët  :  
 

A) Korrig ij mi i një kafsh mi i të rk yqëzuar op steri ro   
 

B) Rr ti je norm la e  
 

C) Trajt imi  i am lokluzionit ët  klasës së dy ët   
 

D) Tr ja ti im  i malokluzion ti  të k al sës së tretë



140  . Ku hud te  të apli ok hj te  n ëj  for ëc  e vet em  që hd më bi të translat ho et:  
 

A) Në apek  s  

B) Në ma gr no  ni ic zivale  
 

C) N pë er qën rd ën e rrotu mill it  
 

D) ëN per qën rd ën e re iz s et ncë  s  
 
 
 
141  . Për çfarë lloj ël vizje ej  hd ë bm ësh kun  për od ret aparati i lëvizshëm:  
 

A) Lëviz ej  labi la e e incizivëve  
 

B) Lëviz ej  il n ug ale e incizivëve  

C) E sk trud mi i pa is v i hd ë bm ëve sop terio ër   
 

D) Translat imi  i kaninit  
 
 
 
142  . Kroshe ët  ud h ne  në aparatin e lëvi sz hëm spes e sustat e aktivizuara zhvendosin aparatin:  
 

A) Thën ai  dhe arsyeja janë ok rrekte hd e të lid uh ra  
 

B) Thënia dhe arsyeja janë ok rrekte hd e oj  ët  il d uh ra  
 

C) Thënia është ok rr ek et  ehd  sra yeja jo  

D) Thënia kun  ësh ët  ok rr ekte hd e arsy aje  po  
 
 
 
143  . Kur një z no ë aqe il zore f ro m ho te  në ligamentin e hd ëmbit mbas forc së  orto nod tik ,e  ajo hiqet  
gn a :  

 
A) Rezo br imi dir ke t  

 
B) Rezorbimi fr no t la   

C) Rezorbimi i në hdn eshëm  
 

D) Rezo br imi ni te nr



144  . iC li ësh ët  n ëj  avan zat h i aparateve f nu ksi no ale:  
 

A) Të lehta të mbahen pastër  

B) N ku  kër hok te  ko po erimi i p ca ient ti   
 

C) iS guro nj ë rezu atl et  të phs ejta  
 

D) Dh më bët m nu d ët  pozi ic hono en me as k ët is  ët  ma hd e  
 
 
 
 
 
145  . iC li së htë efek it  i sus ët s Co ff in në aparatin e ël vi sz hëm  :  
 

A) Të pen og jë zgjer imi n e incizivëve  

B) Të pr do ho ëj  el vizje d si tale të ëhd mbëve op steriorë  
 

C) Të zg ej r jo e ha nukr  den at  r  
 

D) Asnjë e as kt  ë  
 
 
 
146  . ëN  c li in prej ma kol lu iz no eve për od ret ëm  sh ep sh ekstraksi no i serial:  
 

A) K al sa e parë me dë dn ësime të kud shm  e  
 

B) Klasa e parë pa dëndësime  
 

C) K asal II/1  
 

D) Kl asa II/2  
 
 
 
147  . iC li apar ta  pë odr ret për të tr ja tuar malo lk uzi no in skel late  të lk asës ,III  me def eiçi ncë  
maksi al re:  
 

A) ihC n c  pu  

B) Face mask  
 

C) Rregulla ot ri i f nu ksionit  
 

D) H ae dgear me të hr eq ej  sipër



 
 
148  . Çfarë duh te  ok rr igjuar para r te r nio klin mi it ët  in ic zivëve am sk i al r :ë   
 

A) Kaf ihs im  i rk yqëzuar  
 

B) Kaf ihs mi i thellë  
 

C) Over ej t-i  
 

D) Hapësirat inte dr enta er   
 
 
 
149  . Ku hs  nga a on am litë nuk duh te  të rok rigj ho te  në denti ic onin e hershëm mi sk :  
 

A) Kaf ihs im  i kryqëzuar anterio  r  

B) Kaf ihs mi i k yr qëz rau  op s et rior  
 

C) D ai stema që dn ror  e  
 

D) H bmu ja e gja ët si ës  së ha ukr t  
 
 
 
 
 
 
 
150  . Ku hs  nuk ësh ët  konseguen ëc  e er spu ionit ektopik em iz al të molarit 1 maksilar  :  
 

A) Humb aj  para kohe e molarit 2 ët  uq mësht ti   
 

B) Ret ni imi i rp me o al rit 2  

C) Humbja e g aj tës si ë ës  har uk t  
 

D) Kafsh mi i i kryqëzuar sop et rior  
 
 
 
151  . Çfarë ësh ët  një çift forcash:  
 

A) 2 forca jo të ab rabarta ën  të jn ë tj in dr je tim  
 

B) 2 forca ët  bara rab ta në të një tj ni  dr je tim  
 

C) 2 forca oj  të barabarta në dr je time të dnuk ër at  



D) 2 for ac  ët  barabarta në dr tje i em  të dnuk ërta  
 
 
 
152  . iC li ëp r khs ruan rela ic onin oh rizon lat  të inci iz vëve ët  is përm hd e të po hs mët :  
 

A) revO ej t  
B) Infraokluzion  
C) Kafsh mi i i thellë  
D) Kafsh mi i i rk yqëzuar  

 
 
 
153  . Një nga et rmat nuk i përket ankor mi it në ortodonci është:  
 

A) Cervi ak l  
B) Sp ni la   
C) Re ic pr  ko  
D) Stacionar  

 
 
 
154  . Çfarë profi il  ka një p ca ient me k al së III  sk tele al :e  
 

A) K no kev s  
B) oK akn  v  
C) Të rd ejtë  
D) Asnjë e as kt  ë  

 
 
 
 
 
 
 
155  . ëT  gjitha pikat cef la o tem ri ek  janë ib l eta rale pë vr eç:  
 

A) Kufirit të op sh mët  ët  m dna ibu ël s  
B) Orbital  
C) eS la  
D) Por noi   

 
 
 
156  . Çfarë ë ths ë z no a aqelizore:  
 

A) jN ë g ej ndje on rmale që odn dh në dentic noi  të shëndetshëm



)B  N ëj  sipërfaqe e rezorb mi it të brë dn sh më  të rrënjës  
)C  N ëj  z no ë presi ino  pas aplik imi t të for ëc s o dotr on it ke  

D) Mungesa e fibrave gingivare pas fib or to im së  
 
 
 
157  . Gja ët  zgjerimit të shpejtë çfarë treg no  d ai s et ma që dn r ro e:  
 

A) gZ ej rimi ësh ët  s uh ëm  i shp je të hd e duhet ngadalësuar  
B) gZ ej rimi ësh ët  shumë i nga ad l ët  dhe hud et shpejtuar  
C) Po nd hdo  v mëte  zg mirej  den at r  
D) Sutura em s-palatinale ë hs ët  ah pur  

 
 
 
158  . iC li ësh ët  hapi i parë në ve sodn jen e apar ta eve fikse:  
 

A) gZ ej jhd a e tipit të ec mentit  
B) gZ ej dh aj  e masës së saktë ët  nu azave  
C) Ndarja e dh më bëve ku od  ët  ve odn sen nu a az t  
D) Shty jt a e nu az së  me anë të kafsh timi   

 
 
 
159  . Humbja e hapësirës së lirë dnum  ta k ht je ë një rast ët  lehtë në ët  vësh it rë. Molarët e pa  ër  

ep rm na en ët  mandi ub al rë t nar slatohen më lehtë d si ta il sht nga l pi - ub mper:  
A) E para e vër et të, e dyta e ga ub ar  
B) E para e ga ub ar, e dyta e vërtetë  
C) Të dy aj  ët  vërteta  
D) Të dy aj  ët  ga ub ara  

 
 
 
 
 
 
160  . Ku hs  ka nëq ë lam okluzi no i i korrigj au r nga për od r imi  i h ae dg ae r ec vr ikal tek molarët  
maksilar :ë   
 

A) N ëj  01  v ej çar me klasa I hd e em  m nu gesë ok gn ej n ti la e të rp emolarëve 1 ma dn ibularë  
B) Një 01  v ej çar me kafshim të kryqëz au r a tn erior knuf si no a  l  
C) ëjN  11  v çej ra  me klasa /II 1  
D) Një 35 vj açe r me kl sa a II /  2



161  . iC li term od  të përs kh ruan et  ankorimi ,n  uk r pas ekstraksi no it të rp me o al ir t1, post re iorët  kun  
duhen lejuar të vijnë përpara:  
 

A) Mak is mal  
B) niM mi al  
C) I uredom ar  
D) R ce ipr  ko  

 
 
 
162  . iC li tip i lëviz ej s së hd më bit është i af ët  të s kh aktojë ok mprimim ët  lig ema ntit per tnodoi al  
g ëtaj  ijg thë n ëj  ane ët  hd ëmbit:  
 

A) E sk t ur dimi  
B) Intruzioni  
C) R or tu ll imi  
D) T ar nslatimi  

 
 
 
163  . Naz oi ni në cef la ometri gje dn te  në ab shkimin e:  
 

A) Kockave na az le ehd  frontale  
B) Kockave m ka silare dhe met op rale  
C) Kockave am sk ilare hd e nazale  
D) Kockave naz la e dhe t me op rale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
164  . Cila kun  d ku te  qartë në ec falometri: 
 

A) Kufiri i bazës kraniale  
B) Kariesi dentar  
C) Pr ifo li i ni d ve e ët  bu at   
D) Profili i indeve të forta  

 
 
 
165  . Cila ësh ët  d ku aj  e za ok n hs em  e incizivëve të sipërm në g ej dn ej  q te së ie:



A) N ku  kud en  
B) 2-3 mm  
C) 4-5 mm  
D) E g tij hë ok r no a e dhëmbit  

 
 
 
166  . Një individ me mandi ub l ët  vo ëg l od  ët  ketë:  
 

A) Profil nok ka  v  
 

B) Profil katër ëk dn ë  hs  
 

C) Profil ok vn ek  s  
 

D) Profil të drejtë  
 
 
 
167  . Cila linjë për od r te  për ët  pë fr aqësuar baz në  rk ania el  an et riore:  
 

A) oG -Po  g  
 

B) N-Pog  

C) S-N  
 

D) Horiz no at l aj  e fra kn f ru ti  t  
 
 
 
168  . Ku është lokalizuar që dn ra e rezistencës e hd më bit me një rr ë jn ë:  
 

A) Në n ëj  p ki ë në roruk ë, mid si  ba khs mi it sma tl -ce em tn  dhe am gr os in ic zivale  
 

B) Në një pikë në rrënjë, midis kr se ht së  la veolare hd e apeksit  
 

C) Në apeksin e rr jnë ës  
 

D) Në marg no  i cn iziv la e  
 

B(   
 
 
 
 
 
169  . Një for ëc  e drejtuar në që dn rën e rezis et n ëc s së ëhd mbit do të rezultojë në:



A) Lëviz ej  t ur op r  e  
 

B) Intruzi no   

C) rR otullim  
 

D) Pjerrësim  
 
 
 
170 gZ . ej r mi i skelet la  i ha ukr t të sipërm kryhet më mirë m :e   
 

A) Tel zg ej r eu s  
 

B) Elastik të  e kafsh mi it të rk yqëzua ,r  mb ja tur 24 orë/ditë  
 

C) gZ ej rues të s ph ej ët  palatinal  
 

D) gZ ej rimi pa tal ni la  kun  m dnu  ët  kryhet  
 
 
 
171  . Një pseu ood kluz oi n i klasës III -të ekz si t no  kur  :  
 

A) Man id bula është a is em trike  

B) Ma dn i ub la hd e am k is la janë progn ta ike  
 

C) Ma dn i ub al  n ro male dhe maksila prognatik  e  
 

D) sË h ët  prezente një zhve dn os ej  funksion ela  a tn erio er  e ma dn i ub lës  
 
 
 
172. N ëj  pac ei nt me ANS  ët  rritur hd e SNB on rm la , çfarë ma kol luzioni ka:  

A) Klasa I-rë  
 

B) salK a II -të  
 

C) K asal  III-të  
 

D) Klasa IV-tërt  
 
 
 
173  . Dh më bët kanë te dn en ëc  të da il n më s ph ejt në am sk ilë se sa në am dn ibul. Dhëmbët ka ën   
tendencë ët  d ila n më shpejt në djem se sa në vajza:



A) E ap ra e vërtet ,ë  e dyta e ga ub ar  
 

B) E para e ga ub a ,r  e dy at  e vërt te  ë  

C) Të dy aj  të sakt  a  
 

D) Të dy aj  ët  ga ub ara  
 
 
 
 
 
174  . esP  duh te  të vendoset ret ia ner në f dnu  të trajt mi it ortod no it :k   
 

A) Për adn lim ni  e rg mu bu ll imeve shkaktuar nga om larët 3  
 

B) Për dn alim ni  e kthi im t të hd më bëve në op zicionin e tyre ro igjina  l  

C) Për zg ej ri im n e zonës inak n-kanin  
 

D) Për lëviz ej n e hd ëmbëve kur kun  ar ir h te  me aparate fikse  

 
 
175  . Çfarë ndo hd  k ru  hd më bët lëvizin si rezultat i f ro cave or tnodot ike:  
 

A) Q ile z ta  rim do elojnë l gi amen it n peri tnodo al hd e ok ckën alveola er   
 

B) Kocka alveo al re zgjerohet për akom do i im n e dh më bëve që ël vizin  
 

C) Kor no ta  e hd ëmbëve ël iv zin, por rr ënjët që dn or jnë në op zi ic on ni  e t ry e origj ni al  

D) Dh më bi od  të lëvizë v mëte  1mm, es pse g aj uk  i enëve ap ki a el  kun  toleron të ti ll ë distan  ëc  
 
 
 
176  . Çfarë termi ju është hd ënë mo al rëve 1 permanentë :  
 

A) Krenaria e vjetër  
B) Shtylla e har uk t  
C) Çelësi i ko luzion ti   
D) Determi un e is  g ej netik  

 
 
177  . Cila prej termave nuk duhet përs kh ur ar në ël viz ej n ort odo ntike të d ëh m ib :t   
 

A) Pjerrësuese



B) In rt uduese  
 

C) vA ul is ve  
 

D) T ar nslatuese  
 
 
 
178  . Në l ivë zj ne  orto od n it ke të dhëmbit:  
 

A) Kocka hiq te  nga zona e t ne is no it hd e de op zitoh te  në zon në  e presi ino t  

B) Kocka hiq te  nga z no a e presi no it dhe de op iz hot et në z ëno n e et nsionit  
 

C) Kocka hiqet si nga zona e te sn i no it dhe z no a e pres noi ti   
 

D) Asnjë e as tk ë  

 
 
 
 
 
 
179  . Teori ët  për ël iv zjen e dhëm ib t i përf hs ijnë ët  gj ti ha pë vr çe  te siro ë:  
 

A) Të defleksionit ët  kockes la veolare  
 

B) Iz ko inetike  
 

C) Piezoel ke trike  
 

D) Presion-tensioni  

 
 
180  . Në ic lën ok ckë sk le etale shtrihet pika bazion në cef la ometr :i   
 

A) Oksipitale  

B) Sfenoidale  
 

C) T me porale  
 

D) Zigo tam ike  
 
 
 
181  . Aksi Y njih te  është  :



A) Indikativ për drejti im n e m do le it të rritjes fa ic ale  
 

B) Indikativ për sasinë e model ti  ët  rr it ej s faci la  e  

C) sË h ët  e palid uh r me rri ejt n  
 

D) Aksi i tij ësh ët  paralel me rr i jt en e pacientit në g ëtaj is   
 
 
 
182  . Një pacient me zg ej rues të s ph ejtë ju th to ë në let ef no  se midis 2 dhëmbëve të parë ka një  
hapësirë  . iC la od  të jetë pë jgr ig jj a juaj:  
 

A) Mos vaz nodh i zg ej r imi n em  këtë aparat  

B) Vaz dh no i gz ej r mi in em  këtë aparat  
 

C) D hu et tju sh ho  menjëherë  
 

D) Kthe in  vi nëd  në drejtim të dnuk ërt  
 
 
 
183  . Çfarë infor cam oi ni nuk dnum  ët  merret nga cef la ometria:  
 

A) Relacioni vertikal  
 

B) Rela ic oni na terio op ts er oi r  

C) Rela ic oni transversal  
 

D) Relacioni i i dn eve të tub a  
 
 
 
 
 
184  . Në es  s hoh mi  një vajzë 21  vj çe  me headgear të si rëp m, lic i është lam okluzioni i saj : 
 

A) K al sa III me kafshim të ha up  r  
 

B) Klasa III  em  kafshim të the ll ë  

C) Klasa II  me kafsh mi  ët  thel ël   
 

D) K al sa II  me kafshim të hapur



185  . iC li po ciz ion është ëm  i rëndësish më  në dia ong zën e kafshim ti  të rk yqëzuar na terior:  
 

A) Pika e tnok aktit të p ra ë në re al ic no  që dn ror  

B) Pozici no i i za nok shëm  
 

C) Zhve dn os aj  laterale  
 

D) nI ter uk spidimi am ksimal  
 
 
 
186  . Një klasa II /1 uk  nuk rp i tet  rr itje e m të je shme, ortod no ti v dne os at  trajto ëj  kud e he uq r dy  
pr me olarët 1 sipë .r  Rezultati do të jetë:  
 

A) Molarët klasa ,I  kanin të  klasa II   
 

B) Molarët k al sa ,II  kaninët klasa I  
 

C) Molarët klasa ,I  ka nin ët k al sa I  
 

D) Molarët klasa ,II  kaninët klasa  II  
 
 
 
187  . Cila kun  dnum  të v el rësoh te  nga om d le et e st du mi ti :  
 

A) S sa ia e overjet-it  

B) Grum lub temil  e harkut  
 

C) Lok ila zimi i dhë bm ëve të paer tpu uar  

D) Lok ila zimi i kafs ih im t ët  kryq zë uar  
 
 
 
188  . Kur n ëj  dh më b i nënshtr ho te  pje rr ësi im t, as  z no a presi no i ka në ligamentin peri nodo tal:  
 

A) Asnj  ë  
 

B) Tre  

C) jN  ë  
 

D) Dy 



 
 
189  . Cila kun  është patjetër e pranishme në k al sa II/1 skeletale:  
 

A) Marrëdhëniet e om larëve klasa II   
 

B) Kaf ihs mi i thellë  
 

C) Over ej t i rritu  r  
 

D) SNB i ma  hd  
 
 
 
190  . Baz noi  është pikë me os re në kufirin anterior të foramen am g mun . pnS  ësh ët  pjesë e kockës  
p la ta inale:  
 

A) E para e vërtetë, e dy at  e gabua  r  
 

B) E para e gabua ,r  e dy at  e vër et të  
 

C) Të dyja të vër et ta  
 

D) Të dyja ët  gabuar  a  
 
 
 
191  . Një ëf mijë ka mandibul prognatike uk r hd ë bm të  janë në ko luzi ,no  op r n ëj  p or fil të dre tj ë kur  

hd ëmbët aj në lehtë sis ht të dn ara  . C li a është d ai g on za e um dn shme:  
 

A) Kaf ihs im  i kryqëzuar anterio  r  
 

B) K al sa III sk ele tale  
 

C) Dh mi bje f aica le  
 

D) Z vh e dn os ej  anteri ro e f sknu i no ale  
 
 
 
192  . iC li m la ko luz noi  qohs ër ho et më s ph esh me trau am  të incizivëve am ksilarë:  
 

A) K al sa II /  1  
 

B) lK a as   I  
 

C) K al sa II /  2  
 

D) K al sa I II /1



 
 
193  . iC li shkakton yrdn sh mi  në që rdn ën e rez si tencës së hd ëmbit:  
 

A) Ndryshimi nga let  i rrumbull ka ët ën  k ddnë er jtë  
 

B) N rd ysh imi  në g ëtaj is në e r ër n ëj s së hd ëmbit  
 

C) Sh it mi i momentit dhe for ec s së apl uki ar  
 

D) Që dn ra e rez si t ne cës së hd më bit nuk n rd sy oh n uk ërr   
 
 
 
 
 
 
 
194  . Që dn ra e rez si et ncës së hd ë bm it varion sipas ëm nyrës ës  ap il kimit të forcave. Që dn ra e  
rrotullimit të hd ëmbit kun  rdn yshon pavarës si ht es  si apli hok te  for ac :  
 

A) E para e vërtetë, e dy at  e gabua  r  
 

B) E para e gabua ,r  e dy at  e vër et të  
 

C) Të dy aj  ët  ga ub ara  
 

D) Të dyja të v rë et ta  
 
 
 
195  . Cila është tem oda ëm  e im rë për të gjy uk ar mosh në  skelet ki e:  
 

A) tS adi i zhvil il mit den at r  
 

B) Tabe al t e gj ta ësisë hd e peshës  

C) Karakt re i ts ik ta  sek no ad re seksuale  
 

D) Radio rg afia e ky iç t të d ro ë  s  
 
 
 
196. Cila pr je  dh më bëve kun  dnum  ët  lëvizë në ëm n ry ë ort nodo tike:  
 

A) D ëh mbi i ankilozuar  
 

B) Dh më bi permanent



C) Dh më bi i uq ëm shtit  
 

D) D ëh mbi i re it un ar  
 
 
 
197  . Çfarë l ol j pë gr jig ej  të indeve jep lëvizja orto nod tike e hd ëmb ti  :  
 

A) P is kologjike  
 

B) Inf al matore  
 

C) P ta ologjike  
 

D) Neurologjike  

 
 
198  . Cila ësh ët  seguenca për ekstraksion serial:  
 

A) Laterali i qu ëm shti ,t  kan ini  i uq mësh tit , p er molari 1  
 

B) Mo al ri 1 i qumës th it, kan ini  i uq mështit, premolari 1 
 

C) K nina i i qumësh it t, mo al ri 2 i qu ëm shtit, pr me o al ri 1  

D) Kanini i muq ështi ,t  mo al ri 1 i q mu ështi ,t  pr me o al ri 1  
 
 
 
199  . iC li është k nu dëri dn ikaci no  për ekstra sk ion serial:  
 

A) M do eli skel te la  i klasës I-rë  
 

B) D tne i ic oni miks  

C) Kaf ihs mi i thellë  
 

D) Dëndësim te  e rënda  
 
 
 
200  . Kujt i referohet ankor mi i në ort nodo ci: 
 

A) Rez ni ës që për od ret p rë  ngjitj ne  e br ki eta ev   
 

B) eR zistencës dn ja  lëviz ej ve ët  padëshi ur ara ët  dhëmbëv  e  
 

C) eC em tn it që pë dr or te  për ngjitjen e unazave 



D) Lëviz ej ve ët  hd më bëve nga ap ra ta i ort do ontik  
 
 
 
 
 

eP dodo itn   
 
 
Pro .f Lin id ta hX e nm ic  a  

Py  ët ejte l  athe  

1.Kar ei si e ov lutiv në hd ëmbët e qu ëm sh it t l ko aliz ho et: 

A) Në sipë fr qa te  di ts al ët  lom arit të par  ë  

B) Në sipërfaqen di ts ale të om al rit të dyt  ë  

C) Shtrihet ën  dent ni  ë  

D) S qoh ë hor et em  si rdn o im n e septumit  

 
 
2.Kar ei si i biber no it zhvill ho te  te f më ji ët në moshën :  

A) 1-2 vjeç  

B) 2-3 v ej ç  

C) 3-4 v ej ç  

D) 4-5 vjeç  

 
 
3.Kar ei si i biber no it khs akton:  

A) I kn l ni mi  vesti ub lar ët  m xa i ël s  

B) I kn linim li gn au l të mand bi ulës  

C)A on mali koc ok re  

D)A mon a il  ok c ok re dhe okluzioni  

 
 
4 M. lo ari i parë permanent preket ëm  shpesh nga kariesi për arësye se  :  
A) aK  fis ru a ët  th le la 



B) Ka sma tl  të p tama uruar  

C) Hig ej na jo e mirë sepse ka tned i ic no  ët  përzier  

D) Të tre faktorë  t  

 
 
5 A. plikimi i këllëfëvë ët  prefabri uk ar aplikohen në hd më bët e qu ëm hs tit: 

A) Në mo al r të kar ui a  r  

B) Në molar të ed v lati izua  r  

C) Në ned ti on gene siz  i pn e fr tce a  

D) Në mo al r të dev ti alizuar hd e të destruktuar  

 
 
6.Për ac ktimi i materialit për m ub sh ej  në dhëmbët e qu ëm sh it t me karies bëhët sipas kriterev :e   
A) Kr eti ri biologjik  

B) Kritere m ke anik  e  

C) Mos ah  e fë im jës dhe siR ku i kar ei is t  

D) Të tre kr ti eret  

 
 
7  . Sipas sistem ti  të mun ër mi ti  të hd më bëve 32  në kn upton:  
A) oM al rin e parë majtas op shtë  

B)Premolarin e dytë d aj ht at s sipër  

C)Kaninin majtas is për  

D)Kaninin djat th as po hs të  

 
 
8. I idn  i p ima ner ila zuar i hd ëmbit është:  
A)S am l it   

B) eD ntina  

)C Pu pl a  

D)Cem ne ti



9  . Ph i përshty em s në uk sh et  on rmale ësh ët  :  
A)6.8  

B)7  8.  

C)5  5.  

D)7  

 
 
10.S sa ai  e përshtymë së prod uh ar në 42  orë është  :  

A) 006 -800ml  

B)1 000 -15 00  ml  

5)C 00 - 51 00 ml  

D) 51 00- 002 0 ml  

 
 
11. S ali tn et si mjet p or f ali ktik apl ki ohen n :ë   
A) Dhëmbë të sa op dalë në fisura ët  cekët  a  

)B  Dhë bm ë të sa dop alë em  fisuar të thella  

)C  Dhëmbë të sa dop alë të dyshi tm e em  karies  

D) Dhëmbë ën  moshën e a lod se hëen ec :s   
Pë gr ij gjia e sakte ësh ët   

12. Përshty am  e kryen funksionin ba tk eri ic t nëpë mr jet:  
A) uM ic në  s  

)B Laktoferinës  

C)Ami al zës  

D)Lizozimës  

Pë gr jg aji  e saktë ë hs t  ë  

13. Cila gn a këto forma të ep ri do ontitit kronik un k ta hok et në dhëmbët e qu ëm sh ti i: 
A) Peri nodo tit rk onik rg a un al r  

)B  Peri nodo t ti  kr no ik granu ol matoz  

)C Peri do no tit rk onik gangre on z  

D P) eriodont ti  kron ki  fibroz



 
14.M ub li im  indirekt i up lpës në dh më bët e qumshtit ndi hok et sipas s at deve fiz oi logjike: 

A) Në s at nid  e par  ë  

B) ëN  stadin e dy ët   

)C  Në stadin e tretë  

D) K ru  hd më bi od  të qënd or ëj  për n ëj  hok ë të g taj  ë  

 
 
 
 
15 iC. tal  gn a këto hs ë jn a k il nike përcakt no  si dn romën e es ptu tim :  

A) Pr ke ja e molarëve nga kariesi në is përfaqt aprox mi ale  

)B  Infamac noi  të papilës dn ë dr h më ob re  

)C  Infl ama ci no  në ob rdin gingivar ët  dhë bm it  

D) Të tre shen aj t k il nike  

 
 
16. Në rastin e pulpiteve në hd ë bm të  e uq msh it t me nekrozë ët  pul sëp  me patol go ji pulpare ën   
s at din e tretë k ime  traj :mit   

A) Pulpot mo i  

)B  Trajtim hd e bm ushje kana el hs   

)C  M ej k mi  Biol go ij k  

D) Extraksi no   

 
 
17 iC. il  nga am terialet për od ret me s ku ses për mbu il im n indirect në dhëmb të  e muq sh tit   

A) Ca O( H)2  

)B  E A.B.  . Cement  

)C  kO sid-Zi kn -Euge on l  

D) lG a ss ionomer



18.Materi la te  që për od ren rëp  traj it min e karies ti  në hd më bët e uq ms th it në k al sën e dytë te  
Blakut aj në:  

A) lG a ss ionomer  

)B  Rezin mok pozite  

)C  Amalgam  

D) Të tre materiale  t  

 
 
19. Në t ar jt mi in e sipë fr aqes okluzale në hd ëmbët e përhe sr h më  për prof ali ksi, ic li nga këto  

am terial për od r :te   

A) S ali nt  e  

)B  Restaurim prevent vi e me rezinë  

)C  Glassi no omer  

D) Lake me Flu ro   

 
 
20 iC. il  ës th ë disavantazhi i ce em nt gla ss i ono em reve ën  Pe odod n it  :  

A) Adezi  v  

B) sE tet  ki  

)C  L nohsë  Fl ou  r  

D) I prekshëm errozi no i  

 
 
21 iC. il  ështp disavantazhi i am la gam ni  në traj it min e kariesit në pe odod n it :  

A) I th ej shtë në për od rim  

)B  E onok im  k  

)C  Kë kr on retension mekanik  

D) I Fort  ë  

 
 
22. ic li nga ma ret ia el t për rod et për mbulim dir tke  të up lp së  në hd ëmb të  e qumsh it t:  

)A  Ca(OH)2



)B  sO id-Z kni -Euge on l  

)C  I do oform  

D) Dykal  

 
 
23. Cili nga em dik ema n tet  ka dhënë rezult ta e të s kh ëlqyera në up lpot mo inë pulpare në dhëmbët  
e uq mshtit:  

A) Form ko rezoli  

B) M.T A.   

)C  Ca(OH)  2  

D) Gluta lr dehidi  

|  

24. P lu pek ot mia në hd ëmbët e uq mshtit apli hok et:  

A) Në s at din e ap rë fiziologjik  

B) ëN  stadin e dy ët   

)C  Në stadin e tretë  

D) Në asnje ir n prej s at deve ët  mës pi ërm  e  

 
 
25. Cili nga material te  është i suksessh më  në trajti im  e mbuli im t ni direkt në dhë bm et ep rmane tn   

em  rënjë të paf ro muar:  

A) Oksid-Z kni -Euge on l em  for ic m të shpejtë  

)B  Ca(OH)  2  

)C  Dy lak   

D) M.T.  A  

 
 
26.Kur r ae lizohet mb ly lja e rr ën ëj s së kaninit maxilar permane tn  : 

A) 01 - 11  V çej   

)B  13- 41  V çej   

)C  11- 21  Vjeç 



D) 9- 01  Vj çe   

 
 
27.Kur realizohet mby ll ja e rr ënjës ës  om al rit të dytë permanent: 

A) 01 - 11  vje  ç  

)B  11 - 31  v ej  ç  

)C  31 - 41  v ej  ç  

D) 41 - 51  vje  ç  

 
 
28.Kur r ilae zohet mby ll ja e rr ënjës së la et r la it per am nent:  

A) 9- 01  v ej  ç  

)B  01 - 11  v ej  ç  

)C  11 - 21  v ej  ç  

D) 21 - 31  vje  ç  

 
 
29. Në mjeki im n indirekt në hd ëmbët per am nent me rrënjë të paf ro mua ,r  kontrolli radiologj ki  d  o  
te bëhet:  

A) bM as 01  id ët ve  

)B  Mbas 02  id ët v  e  

)C  Mbas 09  d ëti ve  

D) bM as 04  id ët ve  

 
 
30. Në ci ël n nga k të o mo hs a traumat e dhëmbëve ët  uq msht ti  aj pin d më tim ët  rëndë të dhëmbit  
permanent: 

A) 1 v ej ç  

B) 2 vje  ç  

C) 3vjeç  

D) 4 v ej ç 



31. Cila gn a prote ni at e posh ët shënuara ë hs të enzi ëm : 

A) He om g ol bina  

)B  M oi gl bo ina  

)C  Insu il n  a  

D) Trips ni  a  

 
 
 
 
32. Gingi ov  sto tam i it  Herp te ik në fëmi ëj  arrin pikun e paraqi jt e klinike në moshat:  

A) 6 muaj  

)B  01  mua  j  

C) 2-4 v ej  ç  

D) 5 v ej ç  

 
 
33. E rr ozio in  i smaltit në fëm ëji  shaktohet nga: 

A) Fl ro a bakteriale e vak ite it t ora  l  

)B  N ag  di te a e pa us r em  prod ku et  a ic ed   

)C  gN a Bruksizm  i  

D) Eks op zmi në një m ej d si  me ca di e  

 
 
34. Në ampu it min iv at l në hd më bët per am nent c ili  nga këto medik ma ne te për rod te :  

A) C (a OH 2)   

)B  Kreoz to -j odo form  ë  

)C  Trikrezol-for am linë  

D) skO id-Zi kn -Euge on  l  

 
 
35. sO teklas et t janë q le iza:  

A) E bm ri no ale 



)B  Të si ts emit limf ta ik  

)C  Të sistemit Im nu itar  

D) Të siste im t ret ki ulo-endo et lial  

 
 
36. Të g tij ha q ile az t aj në me origjinë em ze kn imale, em  për aj sh it :m   

A) sO et ko al stet  

)B  Fi orb bl sa tet  

)C  Mast q ile za  t  

D) Q ile za Malase  s  

 
 
37. Për od ri im  i feni dl onton nio ës në fë im jë s kh akton  :  

A) Hip re p al zi Ging vi a er   

)B  Atrofi Gingiva er   

)C  Ulceraci no e papilare  

D) Rezorbim ksok or  

 
 
38. Kush e pë cr akton for im im n e gurit de tn a :r   

A) D hu an  i  

)B  Prezen ac  e pllakës bakter ai le  

)C  Gingivi it   

D) Par odo n it ti ma gr in  la  

 
 
39.L ma ina ud ra ës th ë:  

A) Pare it  i aj ths ëm i n ëj  sik it  maxi al r  

)B  Imazhi radio rg af ki  i koc ek s alveo al re rp opium  

C) Pareti i jas th më  i odont mo ës  

D) Epit le i ku rem r origjinë s am lti den at r



 
04 - oM al ri i ap rë p re mane tn  s pu erior par qa te :  

A) 7 Kuspide  

B) 4 Kuspide  

)C  5 Kuspid  e  

D) 3 Kuspide  

 
 
41. Doza po timal e përditëshme e fl ou r ti  në një fëmijë dy vjeç ë hs të: 

A) 1  gm  

)B  ,0 75 mg  

)C  2,0 5 m  g  

D) 0,75 d  c  

 
 
42. Fl ou ir  në kr pi ën e gje ll ës për për od rim duh te  ët  ej t :ë   

A) 90 p.p.m.  

)B  52 0 p.p.m.  

)C  04 0 p.p.m.  

D) 003  p .p. m.  

 
 
43.Veprimi ef ki as i fluorit hsë të në periudhë :n   

A) E bm ri no ale  

)B  Në periudhën e formi im t të k oro n së  së dh më bit  

)C  Në periudhën e fo mr mi it ës  rr enjës  

D) P re i hdu a post e ur ptive  

 
 
44. Tr ja timi i një period no titi kronik i fi ts iru zuar në hd më ëb  qumësh it  mund të realiz ho et:  

A) Në dy s ae nca 



)B  Në një senc  ë  

)C  rT e seanca  

D) aK tër seanca  

 
 
45. Në Hipopla iz në e smal tit  në pjesën ba az le priz tam  e tij i g jej më në d er jtim:  

A) T na gencial  

B) Radia  l  

)C  Horizontal  

D) Pingul em  bazën  

 
 
46. Doza po amit le e pë dr ti ësh em  e F oul r ti  për një fëmijë g aj sh ët  vjeç ë ths ë: 

A) 1 dc  

B) 1m  g  

C) 1 gr  

D) 0 5, 0 m  g  

 
 
47.Ku gje dn te  up lpa e organ ti  të ms altit:  

A) Në sulkusin gingivar  

)B  Në kavite it n intern të hd më bit  

)C  Në jp esën ok r no era  te me brionit dentar  

D) Në sipë fr aqen e ms al it t para se ia  të dal  ë  

 
 
48. Cili nga mikroe el em ntët e më sop ht më  gje dn te  në i dn et e forta ët  hd ëmbëve të qumështit më  
shumë se në dh më bët permanen :t  

A) Mo il db e  in  

)B  Str cno iumi  

)C  V na adiumi  

D) aM gneziumi



 
49. Mikr bo i pë gr ej g ëj s për form mi ni  e pllakës bak et riale ë ths ë:  

A) Strept koko u salivar  

)B  Strept ko o uk  M iti  s  

)C  S rt ept koko u tuM ans  

D) Lakt bo ac li i ac odi fili  s  

 
 
50. D ai g on az  e një up lp ti  në dh më b të  e uq m së ht ti  përc hotka et nga të hd ën ta :  

A) Anamnez  a  

)B  Testi termi  k  

)C  Te ts i K il nik  

D) Të treja së bashku  

 
 
51. lemA bo al ts et qeli az t formuese të s am l it t janë:  

A) Sferike  

)B  Të shesht  a  

)C  iC l dni rike  

D) Në formë ylli  

 
 

25 -.Cili ësh ët  uf kn sioni primar i up lpë :s   

A) Sens iti v  

)B  P uhdor es i dentinë  s  

)C  M orb jtës  

D) Ushqye  s  

 
 
53.Në up lpi it n akut pu ur lent hd imb aj  qet së ohet n :ag   

A) ëT  nxeh at t 



B) Të ft tho a  t  

)C  Prov hoko et nga mas it kacio in   

D) N ku  idn hok et nga asn ëj  ng mimca  termik  

 
 
54. Lig ma enti para nod t la  ka f knu si  :no  

A) bM ësh et të  s  

B) Formu  se  

)C  sU hqyes  

D) Të gjitha funk is no et  

 
 
55. P all ka bakteriale ës th ë s kh aktare e:  

A) Sëm dnu jes Karioze  

)B  Së dnum jeve Pa odar nta el   

)C  E Sëm dnu ej s ka oir ze hd e para nod tale  

D) J pe  dëmt mi  të klus us ti  gingiva  r  

 
 
56. Dh mi jb a në kariesin a rp xo imal në dh më bët e për eh rshëm karakterizohet  :  

A) S nop at ne  

)B  P or vo uk es  e  

)C  E Vazhdueshme  

D) Pulsant  e  

 
 
57. Në matriksin organik të smaltit c li a nga kë ot  rp oteina nuk ëb n pj se ë:  

A) Enameli hn ë  

)B  Ameloge nin  a  

)C  Dentinë iS la ophopro et ni a ( SD PP)  

D) Ame ol blastina 



 
58 iC. al  është per ui dha p rë  m no it ro imin me kujdes të sup el ment ve e ët  fl ou r ti  në fëmijë:  

A) 0-4 vjeç  

B) 4-6 vje  ç  

C) 6-7 v ej  ç  

D) 7-9 vjeç  

 
 
59 iC. tël  gn a këta faktorë lu ja në rol në eti olo gj ni ë e traumave den at re:  

A) Soc ai l  

)B  Ana ot mik  

)C  P ta olog ij  k  

D) Të tre fa tc orët  

 
 
60. Në pilpotominë parci la e sipas CVEK në raste trau am sh sa mi il metra është heqja e up lpës me  
f er z :ë   

A) 0,5 m  m  

)B  1 mm  

)C  2 mm  

D) 1,5 m  m  

 
 

thsëv ët ejteyP i  ar  

61. Në traumat e ëhd mbëve an et rior, cili është spl ni imit f( iksi im ) më i mirë:  

A) Me ok m op zit  

B) Me rB acket  s  

C) Me Tita  n  

D) F el ksibël 



62. Për od ri im  i k lis itolit kontraindi hok te  në mosh ta :  

A) 1-2 vjeç  

B) 3 vje  ç  

C) 4 vje  ç  

D) 5 v ej ç  

 
 
63. Cili nga k të a ir ir gues në traj it min e pulpektom si ë të hd ëmbëve ët  uq msht ti  dëm ot n foliku il n e  

hd ëmbit permanent  :  

A) Uji Steri  l  

B) aN  CO l 01  %  

)C  NaOCl 5  %  

D) EDTA 17%  

 
 
64. Sa ë hs të od az  t sko ike mg për kg peshë tr pu ore  :  

A) 6 mg/Kg ep shë tr ropu e  

)B  5 mg/Kg ep shë tr opu r  e  

)C  2 mg/Kg peshë t ur p ro e  

D) 1 mg/Kg ep shë tr ropu e  

 
 
65. Për të përcaktuar mo al rin e dy ët  ët  thsmuq it i fn eri ro  ët  m ja të formu al  së htë:  

A) 75   

B) 7  7  

C)  57  

D) 53   

 
 
66. Mb te iru nat Malase ss  gj dne en në:  

A) Gj hu  ë  

)B  Në ha ëp sir në  peri odo n  lat



)C  Në g al udn tal  Saliva er   

D) Në up lpën dentare  

 
 
67. Në rastin e jn ë luks sa i no i ët  ok mp il kuar me dëm it m s kh ëpu ët s të ni dit period tno al cilat janë  

ok mlika ic one :t   

A) Rezorbim zëve dn ë us es  

)B  A kn ilo ëz   

)C  Rezorb mi  inflamator  

D) Të tre dëm it m te  aj në të mundëshme  

 
 
68. Nga ic lat fi rb a është i përbërë lig ema tn  la veolo-de tn ar:  

A) E al ts ik  e  

)B  Ko al gene  

)C  Mus uk al r  e  

D) Epitel ai  el  

 
 
69. Përqi jdn a e mal ulko zi no it is  rezult ta  i uh m jb es së hd më bëve të thsmuq it k no is de or he  t  

A) 20%  

)B  40  %  

C) 06  %  

D) 90%  

 
 
70. Ko nor a e mo al r ti  të parë të qumshtit superior paraqet: 

A) 4 uk sp di  e  

)B  5 kuspide  

)C  3 kuspid  e  

D) 2 uk sp di e



71. Pran ai  e cipave ej sh li e et k hd më bët e q hsmu tit ësh et  nga:  

A) Dieta jo ok rekt  e  

)B  Hig ej na orale oj  e mirë  

)C  Flora orale jo on rmal  e  

D) Anemi hi kop ro im ke  

 
 
72. Në fëmijë, ging vi ostomatiti herp te ik gn a n ëj  gingivost mo ta it nekrot ki  nga çfarë dall ho et:  

A) Temperatura  

)B  Dhi bm ej  te gingiv se  am gr in la e  

)C  Prezenca e ulçerës të dh mi hsb em  të m oku zëz dhe gjuhës  

D) Ne rk ozë të papilës inte tnedr ale  

 
 
73. Kush ësh ët  dhëmbi ëm  volu im on z në hd më bët e përhershëm:  

A) loM ari I parë inferio  r  

B) Mo al ri I parë s pu erio  r  

)C  Mo al ri I dy ët  s pu erio  r  

D) loM ari I dytë inferio  r  

 
 
74.Kërkesa për vitaminë D (e gr os et r no ) p rë  fëm ji ë është:  

)A   IU 001  

)B  750 U  I  

C) 400 U  I  

D) 2 05  U  I  

 
 
75. Ku gj dne en qelizat e er ti uk lo- ts eliat :e   

A) Në sa mokr ë  

)B  Në Epulit 



)C  Në nodo tomë  

D) Në gro anin e s lam ti  t  

 
 
76. Shenjat e ap ra të zhvillim ti  të dhë bm it d ku en në :  

A)Në aj vën 4-5 me b ir no a el   

B)Në jav në  6-7 me oirb nale  

C)Në jav në  7-8 me bri no ale  

D)Në javën 8-9 embr noi a el   

 
 
77.Nga s uka si dentar od  ët  zhvi ll ho et :  

A)Cementi  

)B  Kocka la v loe a er   

)C Liga em n it  para od ntal  

D)Të tre ni d te  e ëm sipërme  

 
 
78. eR zorb imi  i kani in t mak lis ar të uq msh it t fill no :  

A)Në m hso ën 5 v ej c  

B)Në m hso ën 7 vje  c  

)C  Ne moshen 8v ej c  

ëN)D   cejv 9 nëhsom  

 
 
79.Në ano am litë e hd ëmbëve am kro hd e mik or doncia hyjnë në proçesin e:  

A)F ro mim it të dhëmb ti   

B)Hist do iferencimit te dh me b ti   

C)M ro fodiferencimit të dhë bm it  

D)A mon la i poz ci oi in



80.A lem ogenez si  mi perfe tk a paraqitet ën  f ro ëm n:  

A) Hyp po al zik  e  

)B  Hyp ko alcifi uk ar  

C)Hypomaturuar  

D)Në ët  tri for am  t  

 
 
81. midnufrëP i  i for mim i t t ë rr n ës sëjnë jë l t raliskam ilareta ë pë hr e hsr ëm ëthsë  m hso a  :  

A)9 jv e  c  

B)11vjec  

C)10vjec  

D) 21  jv ec  

 
 
82 iR. z ila za patologjike takoh te  në:  

A)Kista  

B)Ne po lazma  

C) sO teomelit  

D)Ne et  tri for am  t  

 
 
83. Si dn or mi Turner ësh ët  i s akh ktuar nga:  

A)Dëmtimet traumatike të dh më bëve të uq ëm shtit  

B)P ta o ol gjitë kronike të mo al rëve të uq ëm hs it t  

C)Nga për od rimi i a tn bi iotikeve në moshë të vogël  

D) gN a mungesa e C  a  

 
 
84. Hidr ko si apatite paraqitet në formën:  

A)Ca8(P 4o )6(OH)2  

B C) a(PO4)6(OH)2



C)Ca2(PO4 (6) O )H 2  

D)Ca10(PO4)6 O( H)2  

 
 
85 R. ezi uk  i dom e ur ar i kar ei sit është:  

A)1 lez noi  i ri në vit  

2)B  r ët enoizel ej  a në vit  

C 3)  l ize one ët  re aj  në vit  

D)4 lezione të reja në vit  

 
 

.68 Indikacionet për ru ja tjen e hd ëmbëve të uq mësh it t janë:  

A)Pac ei nti khsab ëpu eun s  

B)Pranimi i terapise nga prindërit  

C)Agenezi e hd më bëve permanent  

D) Të treja në nok sidera ët   

 
 
87. K ho a e dal ej s së molarit të parë të uq më ths it ësht  :ë  

A)0-16 um ajsh  

B) 21 - 81 mua sj h  

C)3- 01  muajs  h  

D)2v ej c  

 
 
88.S sa i ët  dhëmbëve s pu re mun erat tak ho en në  :  

A)Në s dni ro im n Melke sr on oR senta  l  

B)Në distosi clei od -cranica  

C)Në s dni ro im n P ei rr  oR b  ni  

D)Në si dn ro im n eJ ge sr



89 R. ezi uk  i larte i kariesit hsë të:  

A)2 le iz one të re aj  në iv  t  

B)3 lezi no e ët  reja në vit  

C >)  se3 në vit  

D)>se4 në vi  t  

 
 

90 iC. il  nga këta hd ëmbë paraqet 2 rrënjë hd e 3 nak a el  :  

A)Mo al ri s repu ior  

)B  Mo al ri inferior  

)C Premolari superior  

D)Pr me olari inferior  

 
 
91.Në dh më ëb t e trumat zi uar të pë hr erëshëm të paka cl ifi uk ar me eks op zim të gjerë up lpë do të  

ëp r od r mi :  

lubM)A mi  erid kt  

A) Pul op tomi (parci la  ose ot tal)  

B) Pulpekt mo i  

C) Të gjit ah  kanë um n sëd i  

 
 
92. N  ë iplup it n kr ino k ak kizalprepih  ihd mbje  :  

A) S nop at ne  

B) Të vaz udh eshme up lsante  

C)Dh mi b ej  pas ts imulit ter im k  

D)Të g tij ha të gabuara  

 
 

N.39 ë para tnod  p kun ë hsfr i teh  :  

A)Gingiv  a  

C)B ementi 



C)Dentina  

D)Liga em tn  para nod tal  

 
 
94. Ka ir esi s uh em  i s ph je te( ka u it is ma) është karak et ris it ke për :  

A) Dhëmbët e uq mësht ti  ët  om shës 3-5 vj ce   

B) Në hd ëmb të  e sist me it dentar mik  ts  

C) Në dhëmbët e përhershëm të om s ëh s 51 -1 8v ej c  

D) Në m so h ta  mbi 05  vje  c  

 
 
95. Në dhë bm ët e uq ëm sh it t em  nekroze pulpare të sh qo ëruar me pa lot og ij  para nod tale  

dhimbja ë hs të:  

A) Gjatë mas it ka ic oni  t  

B) Nga të ft ho it  t  

N )C g ët a  thexn it  

D) R ae og n nga et sti le ektrik  

 
 
96. Në mjeki im n bio ol gjik ët  pulpës në hd më bë ët  pë hr ershëm ci al  nga ap stat ka s ku ses të lar ët   

ejm k mi i  :  

A) C (a OH 2)   

B E) uzhenat  

)C  MTA  

D) Cement kar ob ksilat  

 
 
97.Dhë ibm  i parë i uq mësh it t që del ën  arkadën dentare në normë ësht :ë   

A) In ic zivi centr la  s pu eri ro e  

B) In ic zivi c tne r la  inferior  

C) Kanini ni ferior  

D)In ic z ivi  lateral inferior



 
98.D oh ma up lpare e dhë bm ëve ët  uq mështit për uk nd er tj  hd më bëve pe mr anent është:  

A) sË htë më vog lë  në ët  gj ti hë diametrin e saj  

)B  sË htë më g ej ër  ën  të gj ti hë diametrin e as j  

ëthsË )C  e ëm  jg erë vetëm në proks timi te ni  e siperfaq se  ok ul z la e  

 ëm ëthsË )D ev lëgov t  më në aid met nir  m ze io – dist  la  

 
 
 
 
99. Në rastin e n ëj  frakture dentare ekstraksio in  ësh ët  i ind uki ar në:  

A)Frakturë ët  tret së  apika el  të rr ënjës  

B)Fr tca ru ë të tr te ës së mes em  të rrën ëj s  

C)Frakture trasvers ela  të rrën ëj  s  

D) rF akturë ok mp tel  të ok r no  së  

 
 
100  . Agene iz a e një hd ëmbi permanent ëm  fre uk ent është:  

A P) r me lo ari pus erior  

B) Premo al ri inferior  

C) Inci zivi inferi  ro  

D)Kanini s pu ire or  

 
 
101  . Për të përcaktuar em  numurim me 2 shif ar  k na inin e uq ëm shtit sipër në të djathtë f ro mu il mi  
i drejtë ësht :ë   

A) 53   

B)5  3  

C)2  3  

D)31 

 
 
10 .2 Dhëmbi i parë permanent që d le  në a kr adën dentare ësh ët  në on rmë: 



A)Mo al ri i parë supe oir r  

)B Incizivi ec ntral inferior  

)C  Mo al ri i parë inferior  

D)In ic zivi parë s pu erior  

 
 
10 .3 Për një dioa ng ozë radiologj ki e të kariesit ap kor simal në molar të  e muq ështit aj në  

ëp r ac ktuese  :  

A)Rx ort po anor ima ke të a kr adave dentare  

2)B  Rx e odn ar el  bite-ëi gn   

xR2)C  e odn r la e ep ri-a ip kal  e  

D)2Rx e odn ra el  – ulko zal  e  

 
 
104  . Që dn ra e rr otullim ti  të n ëj  dhë bm i odn d eh :t   

A)Në apeks të rrënjë  s  

)B  Në ½ ët  rr ënjë  s  

)C  Në që dn ër ët  ok r no ës k il nik  e  

D) N ku  është n ëj  pikë fi sk e, varet nga id s at nca e for ëc s nga qëndra e rez tsi encës  

 
 
105  . Ku hs  ësh ët  khs aku i n ëj  eks rt aks noi i den at r të një hd ëmbi permanent?  

A)Kariesi i rg ades se dyte  

B)Kar ei si dest ur ktues me shkatë rr im të norok ës em  rezorbim ok ckor periradi uk lar  

)C Pu pl it akut  

D)C emi ntoma apikale  

 
 
10 ’Ç.6 farë kuptohet me” Diz nodo t ai zi ?”   

A)Mung se a e n ëj  dhëmbi në arkadën de tn are  

B)Me pro eç s inflam ta or perik oro nar  

C)Një ç’rregull mi  ko luzioni 



D)Një dalje dentare e ev sh it rë me s mi pto am tologji të s ph re uh r klini sik th   

 
 
10 .7 Kush ësh ët  per ac k imit  më i përs th ta shëm i “epulis”: 

A) Një kist me l ko a il iz m sopra gingival  

)B  Një proçes inf mal ator ep rikor no ar  

C)Një tum ro  beninjë i para od n it t  

D)Një tumor m ila nj ok njukt vi al  

 
 
10 .8 Denti mon a ësh ët  një i dn  patologjik që inst la oh te  në ng ra ik m të :  

T)A ë i dn i ok t c ok r  

T)B ë i idn t kujnok tivar  

)C Të ind ti  epithelial  

D)Të ni d ti  dentar  

 
 
10 .9 Ngjyra g ir  e e rr të  ën  hd më b të  me gangre ën  pulpare ësh ët  s kh ak nga:  

A) gN a pigmente të a osb r ub ara gn a s tlam i  

B)Nga tr sa f imro im  i eh mogl bo in se   

C)Nga trasparenca e denti sën  së z ub t  ru  

D)Pr udo kt i degrad mi it ët  metabolizmit bak et ir al  

 
 
110. Në rg a un lo ëm n apik ela  nuk janë present:  

A)Le ku u ic tet po il morfo nuk ael er   

)B L mi fo ic te  t  

C F) ibr bo lastet  

D)O nod tob etsal t  

 
 
111. M nu g ase  epikave të ok n at ktit ndërmjet dh më bëve përcakt ho et:



A) rB ku sizmi  

B)Atrofi gingiv la  e  

C)Kar ei si i tn erpr ko s ami l  

D)K no at kt okluzal i parakohshëm  

 
 
112 -Per nodoi titi ap ci la  rk onik up ru el nt së htë karakterizuar  

A)Tumefaksion i l ko la izuar  

B)H me oragji gingivale  

)C  Hapje f si tuloze  

D)D ih ejm  s op tn ane  

 
 
113. lK asifikimi i Blakut paraqet:  

A)Ve dn in rp eçiz te kariesit  

)B Faza ët  dn rys mh e të evolu ic on ti  të kar ei sit  

)C  Kavitete te kariesi  t  

D)His pot atolog ij ne e ak rie is t  

 
 
114. P ir zmat e smaltit janë:  

A)Par la el me is pe fr aqen e kor no ës  

)B Perpe dn i uk lar me siperfaqen e ok r no ës  

)C Të ni k il nuar 54  rg adë ku rdn je t is perfaqes së norok ës  

D)K no ec ntri ek  me ak is n qën ord r të ok or nës  

 
 
115  . ëN  cil ta  raste kun  ësh ët  i indikuar për od rimi ë vaz oko nstukto er ev  ën  anas et zinë lokale:  

A)Gravidanca  

B)Hiper it or idiz im   

C)Glome ur lonefrit



D)Ulçera doud ena el   

 
 
116 F . ago tic oza ësh ët  jn ë aftësi e:  

A)Eritroc ti eve  

)B Linfoci et ve  

C)Le coku itet neut or file  

D)Fibr bo lastet  

 
 
117  . rpev rëP ët mi  natsbus sëlic  ëc hdodn  ofsart r mim i i rbif i tinejgon  ën  rbif i  :n  

A)C  a  

B)Protromb ni a  

C)Trombina  

D)Se otor nina  

 
 
118  . Dekstrani që ka një rol rp imar ën  formim ni  e pllakës kab ter ai le është:  

A)Një polisa ah rid i is n tet izuar gn a disa bakterie s op r go ej ne  

B)Një po il saharid i s ni t te izuar gn a d si a strepto ok k në prezencë të saharo ëz s  

C)Një polisaharid i sintetiz rau  gn a disa stafil oko k  

D)Një polisa ah rid i is n tet izuar nga d si a laktoba ic le  

 
 
11 .9 Në kar ei is n e rg adës së 3-të at k jo më:  

A)Kariesi që i ni ter se on v te ëm s am itl t  

)B  Ka em ra up lpare e ha up r hd e up lpa e inf al muar  

)C Pu pl a ka hu rubm  vitalit te in  

D)Kariesi prek s lam tin hd e den it nën  

 
 
120 F . or lum a d ne tare në vazhd mi  55  45  35  25  15  përfaqës no :



A)Denticionin e qumështit në harkadën pus erio er  të am jtë  

B)De tn icionin e uq mështit në ha kr ad në  s pu eriore të d aj thtë  

C)De tn ici no  i qu ëm shtit në h ra kadën inferiore djath at s  

D)Dede tn i ic no  pe mr a en nt në harkadën s pu re i ro e d aj thtas  

 
 
Py ejte  s  ët ëmuh v thsë i  ar  

121  . Ki ts e folikulare janë:  

A)Kiste nga inkluzioni epi ht ile al  

B)Kis et  fallco  

C)Kis et  o nod t go ej ne deriv eu s nga dni et for um ese të hd më bit  

D)Kiste ma gr inale  

 
 
12 .2 Strep ot koket e florës b ka teriale ët  kavit te it o ar l para iq ten  :  

A)Në përq ni dje më të vog lë  pë rdnukr ejt stafil koko eve  

B)Në përqindje më ët  madhe për dnuk rejt sta if l koko eve  

C)Në përqindje të n jëj ët  em  staf li okoket  

D)Në pë qr ind ej  të n ëj tj ë em  lakt bo a ic let  

 
 
123.Lin ae  ne no atal dn an:  

A)O gr anin e smaltit gn a papil al  denta er   

B)Ndan dentine e mineralizuar para lin jd es nga ajo pas li dn ej s  

C)Ndan sm la tin e m ni er la iz nau  para l ni djes nga ia  I miner la izuar pas lind ej s  

D)Ndan cemen it n ca le ralu  gn a ia  celular  

 
 
124  . Abraz noi i kuneiform v ej n nga:  

A)Hi op pla aiz  e s am l it t  

B)Hipokalçifik mi i I smaltit



C)Vepri im  mekanik  

D)Faktor heredi at yr   

 
 
125  . Cilët janë elementët fizi lo ogjikë ët  hd ëmb ti  të paformuar për ët  formuar rrënj të  dhe apeksin:  

A)I dn i pu al  r  

)B Indi p plu ar hd e ni di kon kuj it v  

)C Indi epithelial  

D)I dn i ec mentoi  d  

 
 
12 .6 Në m ub il nim  indirekt në hd ë bm ët e pafor um ar k tno rol il  k il nik hd e rad oi logjik bë eh t pas:  

A)1muaji  

B)3mujsh  

6)C mu ja sh  

D)8mu sja h  

 
 
12 .7 Për od rimi i silan et ve ndi nok  në:  

A)Paranda mil i i thyer ej ve f( rakturës) së uk r sëro  :  

)B Parandalimin e k ra iesit në fisur ta  e pr me olarëve hd e mo al rëve  

)C Parandalimin e kariesit në kolet  

D)Paranda mil in e kariesit në sipë fr a eq t ap kor simale  

 
 
12 C.8 ili nga fakt ro ët e virul ne c së  së streptok ko ut mu at ns s kh akton deminer ila z mi  të i dn eve  

ed n at re:  

A)S ni teza e poli em reve extr ca e ul lar  

)B S ni et za e po il merëve intracelular  

)C Fa tk o ir  ac odi ge in k  

D)A ic lotod erancë



12 .9 Në et stin me naty ër  m ki robiol go jike për për ac ktimin e i idn v di ëve em  risk karioz mun ri i  
laktob ca ileve ësht :ë  

A) ≥ 08 . 000  për ml  

B) ≥ 01 . 00 0për ml  

C) ≥ 21 . 00 0për ml  

D) ≥ 51 . p000 ër lm   

 
 
13 .0 Në ëhd mbët permane tn ë me rrënjë të paf ro muar në mbulimin indirekt formohet:  

A)Dent ni ë primare  

B)De tn inë sek dno are  

C)De tn inë tercia er   

D)Dent ni ë skle or it ke  

 
 
13 .1 Kur për rod im MTA në m ub limin di ker t të up lpës formi im  i urës den it nare form ho et:  

A)6 j ëva   

B)3 aj vë  

C)2j va  ë  

D)8jav  ë  

 
 
132.M ta urimi i ëhd mbit hd e ev odn s aj  e li hd jes c eme nto-dentinare ndo hd  pas daljes së hd ë ibm t  
për:  

A)2 jv et  

B)2,5vjet  

C) v3 jet  

D)3,4-4vjet  

 
 
13 .3 Në ëhd mbët per am nent em  rrënjë të paf mro uara ic li m kide ema nt ësh ët  ëm  i s ku se ss h :më   

A)F ro m ko rezol 



B)Glutardeh di a  

C)M.T.  A  

D)Ca(OH)2  

 
 
 
 
13 .4 Apeksogen ze a r ae liz ho et me:  

A)Mbu il m ni  direkt të pulpës  

B P) ul op tomia  

)C Pu opl tomi parciale dhe e the ll ë  

D)Të 3 opsione  t  

Pe gr ij g aj  e saktë është  

13 .5 S at d te  e for im mit ët  rr ë jn es aj në:  

A)8  

B)1  0  

C  6)  

D)7  

 
 
13 .6 Ap il k imi  i MTA në rt ajt imi n e hd më bëve em  rrënjë të paf umro ar realizon formimin e apexit  
për:  

A)5-6muaj  

B)3-4muaj  

C)2-3muaj  

D)5-8muaj  

 
 
13 .7 Dhëmb të  permanent dalin në arkadën dentare pasi rrënjët e t ry e aj në formuar :  

A)1/3 e rrënjë  s  

2/1)B  e rrës  

C 2) /3 e rr ës 



D)K ru  është formuar ve ët m ok r no a  

 
 
138.F dnu i i n ëj  ka iv te it  është i s at b li izuar për tra tj im qn s është ën  for ëm :  

A)Ob il k  

)B  Sferoida  l  

)C Përpe dn i uk lar me forcat përtypëse  

D I)  va ël zua  r  

ësh ët   

13 .9 Dentina e zbutur ën  n ëj  proçes karioz të ht ellë në molar permanent hiqe :t   

A)Me freze turbine  

B)Me frezë çeli uk  në for ëm  k ino ke  

)C sE kav ta or  

D)Me frezë ci il ndrike  

 
 
14 .0 Ve odn s aj  e varnisheve dn ërmjet kavitetit dhe ubm shjes shërben pë :r   

A)Bën he mr etike ubm shjen  

B)Mbr no  up lpën nga s mit ujt fi iz kë hd e k mi ikë  

C)L je no  një kavit te  të ç’rregullt  

D)E nëb  m ub sh ej n ëm  të që dn ru se hme  

 
 
14 .1 Kanini sup re ior ka një g ëtaj si:  

A) 81 - 02 mm  

2)B 0- 32 m  m  

C)25-30mm  

D)30-35mm  

 
 

41 2.Munge as  e lic ës vi at im në khs akton h pi oplazi ët  sma tl it: 



A)V ti   E  

B)Vit  A  

C)Vit B  6  

D)Niacina  

 
 
14 .3 Prizmat e sma tl it j na ë me di ma te re :  

A)7mikron  

2)B -6m ki r no   

1)C 2m ki r no   

D) 01 mikron  

 
 
144  . Kor no at e incizizëve central permanent janë komp el t të mineralizuara:  

A)1-2v ej ç  

B)2-3v ej ç  

C)3-4v ej ç  

D)6-7v ej ç  

 
 
14 .5 Në c li në  m so hë f li lon er zo br mi i i om al rëve ët  qumështit: 

A)3-4v ej ç  

B)4-5v ej ç  

C)5-6v ej ç  

D)6-7v ej ç  

 
 
146.Mbas traumave prova e vit la i tet ti  do ët  bëhet:  

A)Mbas 42  orëv  e  

B)Mbas 30 id ët ve  

C)Mbas 01  id ët ev



D) bM as 3 mua sj h  

 
 
14 C.7 l ro e ix dina hs ë br en per:  

A)Dizifek it m te kanaleve radi uk lar  

B)Në terap ni ë e kariesit den at r  

C)Në ok ntro ll  et  pla ec s bakter lai e  

D)Për pastrim rp oteze  

 
 
148  . Anes et iz a loka el  infil rt ative me li od k ia ne zgj ta  :  

A)5- 01  mi  n  

03)B - m06 in  

01)C - m51 in  

D) 51 - 03 min  

 
 
149.Fakto ir  më i rë dn esishëm p rë  shërimin e frakturave:  

A)Dis op n ii bilite it t l ko al për kalcium  

)B  Nd iki mi local i gja uk  t  

)C  Mungesa e tr pu ave ët  uh aj  

D) Formimi i para hshok ëm i i dn it kartilag  

 
 
15 .0 Gj hu a në formën e am nafe rr ave paraqi et t ne fëmije:  

A)Var çi el  

)B  Skarlatin  e  

)C Difteri  a  

D)Fr htu i  

 
 
15 .1 Shën aj  e ap re klin ki e në n ëj  gingivit së h ët  :



A)Gj oka s ej  s op ntane  

B)Ndrysh mi i i fo ëmr s së ub zëve gingiv la e  

C)Gj oka sje në pre jk e me so dn ë  

D)Prezenca e eks du atit  

 
 
152.Meka in zmi antikarioz i fl ou rit shprehet:  

A)Mbi pështymë  n  

B) bM i smalti  n  

)C  Mbi up lpë  n  

D) M ib  p all kën bakteri  ela  

 
 
15 .3 Sis et im  ed ntar i qumshtit ok mple hot t n  :ë  

A) 02  mua  j  

3)B 0 muaj  

C)  04  

D) 05   

 
 
154  . - Embri ino  i kaninit të pë hr ersh më  fil nol  ët  zhv li hol te  në : 

A) Në jav në  e 51  të jet së  intra tu erine  

B)Në aj vën e 02  të jetës intrau et r ni e  

C)Në aj ven e 22  të jetës intrau et r ni e  

D)Në aj vën e 25 ët  jet së  intrau et r ni e  

Përgjig ej  e as tk ë  

155.Mb te u nir ta  Ma al sses mund të derivojnë:  

A) Nga Guajana He vr in  g  

B) Gj në den ën  rg anulo ëm n a kip ale  

C) Nga l ima na dentare 



D) Të gj ti ha apcionet j na ë ët  m dnu shme  

 
 
156.Lë dn a i on gr anike në dh më ëb  ka më s uh m :ë   

A) Fluorapat ti   

B) Hi ord ksiapatit  

C) Car nob ata patit  

D) Oktacalçiumfosfat  

 
 
15 C.7 ilat nga k të o s mi pto am  vjen si rezultat i një int ko is kimi a uk t prej Fluor ti :  

A) iD a rr e  

B) Hy op ten is on  

C) Të vjell  a  

D) Ko ts ipacion  

 
 
15 .8 T“ e nk ika Ba ss ” është një tekn ki e:  

A) Për al jr en e hd ëmbev  e  

B) Evident no  pllakën bakter ai l  e  

C) eT nk ikë ëp r ki ur rg ij  pa nodar tal  e  

D) Te nk ikë ëp r pastr mi  in et rdenta  l  

 
 
15 .9 Un teti i Dh më b-Para od nt është i dn ërtuar për të rp itur f ro ac t:  

A) Horiz no at le  

B) Later la  e  

C) Vertikal  e  

D) Horiz no at el  hd e laterale  

 
 
160  . Koagu il mi i pu pl es r ae lizoh te  ëm  s ph ejt në ma up timin vital në hd më bë em  rrën ëj  të  
ap formuar me : 



A) C (a OH 2)   

B) ZnO  

C)Yag Lazer  

D) Form ko rezol  

Pe gr ij g aj  e as k et  esht  e  

16 .1 N ëj  fë ëjm  11 vjeç me peri do ontit kr no ik të fistulizuar et  hd ëmb ti  85 tra tj mi i od  të jetë:  

A) mitupmA  v lati   

B) Per up nim nak a el hs  dhe m ub shje kanalesh  

C) Ekstra sk i no   

D) mitupmA  m ro at l  

 
 
16 eR.2 i pn al n it mi në avu sl oi n ët  një dh më bi permanent ka s ku ses nga ok ha e qëndrimit të  

hd më bit jashtë alveo ël s:  

A) > o3 re  

B) < 1-2o  er  

C) <4 o  er  

D) < o3 re  

 
 

163 C. li i ësh ët  mj te i më i sak ët  në përcaktimin e vital ti te it në rastin e traumave të dh më bëve:  

A) Ap il kimi I gutaperkes se xn eht  ë  

B) Tes it  le ektrod ai gnostik  

C) Kloret li  i  

D) Copë akulli  

 
 
16 .4 Në tolp ësimin e kar et lës në pacient em  trauma së htë e rë dn ë sis hme:  

A) Anamneza  

B) iminimazgE  kinilk



C) Matja e vita il tetit hd e Rad oi rg af ai   

D) Të tri obsi no e  t  

 
 

165. Në ic lë nga l ni jat e fraktures radikulare kryhet ekstr ka sion :i   

A) L ni aj  oh riz tno a el   

B) Longitudinale  

C) Sagi at el   

D) Kor ono -radi uk lare  

 
 

166 R. ezorbimi i rr ënjes ët  një hd embi uq msh it  huq et:  

A) Apek ot m  i  

B) Pulpotomi  

C) Rizaliz  a  

D) Rezektomi  

 
 

167.Dal aj  me v no esë e pr me o al rëve si s kh ak ëm  i shpesh ët  ësht :ë  

A) Her ide tar  

B) S më dnu je sist ime ek   

C) Ekstrak is no  I mo al rëve të uq msh tit  në moshën 4-5 v çej   

D) A kn li o  az  

 
 
168  . Cilat nga patolog tij ë jo den at re është përfshirë në opcion te : 

A) Patol go ji kario ez   

B) Pa ot logji tr ua m ta ike  

C) Pa ot logji e ATM- ës   

D) Patol go ji p lu op -paradon at le 



169.Me cilën nga met do ta  arrih te  mjekimi dent ra  am xim la  në f më ij :ë   

A) Aneztezi local  e  

B) Pa ane ts ezi local  e  

C) M sa ka na az el  me rP otoz ti  zA oti  

D) Anes et zi te përg ij ht ëshme  

 
 
170.M do eli ën  fo mr ë pyke karakte sis tike ë ths ë:  

A) Në kariesin aproksimal  

B) Kariesin e fis ru ave  

C) Ka ir esin ce ivr ac  l  

D) Kariesin radikualar  

 
 
17 .1 Në nek or zën e up lpës me patol go ji ap radonta el  rk o kin e shën aj  kryes ro e klini ek  ësh ët  :  

A) S kh at rë im të ok ronës ës  dh më bit  

B) Papila inte dr en at re hipreplazike  

C) Parulis në di ts ance nga ob rdi gingivar  

D) Lëviz ej  e dh më bit jo konstante  

 
 
172  . Cila nga opcion te  er aliz no  matjen e kariesit d ne tar:  

A) Prev ela nca  

B) Inciden ac   

C) Indekse  t  

D) Të tre osi eno t së ba khs u  

 
 
17 .3 Në faktorët riskant de om rg afikë në e ip d ime ologjinë e kariesit lic i ës th ë ëm  përcaktues :i   

A) oM sha  

B) Gji in a



C) Sta ut si s co ial eko on mik  

D) Raca dhe etnia  

 
 
17 .4 Në i dn e sk et për përcak it im n e karies ti  ic li është in ked is  për hd ë bm et e uq msht ti :  

A) D FM T  

B) D FM S  

C) Def  s  

D) fd t  

 
 
17 .5 Traumat në hd ëm ëb t e uq msh it t t ka o neh  ëm  phs esh:  

A) 2 vjeç  

B)  3  

C)  4  

D)  5  

 
 
176. Identifikimi pë nje r si k të ulet karioz tek fëm ji a per ac ktohet nga : 

A) Hi ts oria f ma i jl are  

B) Gjëndja e mire shëe dn etës ro  e  

C) Për od ri im  I rr egul tl  I flu ro ure  ev  

D) Të tre os enoi t së ba khs u  

 
 
17 .7 T re apia e gz ej hd ej s për n ëj  shok anafilakt ki  parashik no  për od rim të :  

A) Kor it ok s et ro di eve  

B) Adren la inen  

C) P al zm  a  

D) Izop er n la ni a



17 .8 Në cilat kushte të më op shtme num gon fluidi gingivar në:  

A) G ni giva inflama ot re  

B) Trauma ko lu az le  

C) Gingiva e shë odn shë  

D) Në noicaripser  ro a  l  

 
 
17 .9 Vas luk arizi im  i i dn ve e para od ntale sht ho te  në :  

A) S th ho et në rastin e b ur ksiz im  t  

B)Sht ho et në ra its n e kerkesave f nu ks anoi le  

C)Paks ho et në ras it n e kë kr esave f nu ksi no la e  

D)N ku  ës th ë i kusht zë uar gn a kërkesat f nu ksi no la e  

 
 

adoteM.081  etni r ec p it ev  tiseirak ët timitjart e  në f më ji ë hozilaer e :t  

A) Silant  e  

B) Aplik mi  i ev rniceve të fl ou ir t  

C) Pastrimi i p ll a ëk s bak et ri ela   

D) Të tre ob ic no e aj në ët  sa tk a  

 
 

181.Në fë im jë gingivit si  u cl ero- nekro it k ka si v dne  selektiv : 

A) Gingiv në  e lëv zi shme  

)B  Siperf qa en e brë dn s mh e të ub zës  

C) Mu ok zën Palati en   

D) Papi al  i tn erdentale  

 
 

182.Te ts i më i mire për sc er e in ng për hemofilinë ësh ët  koha:  

A) K ho a e rp otrombi  sën  

)B  K ho a par ic ela  e Trom pob al stinës



C)  ahoK e noicalugok i  t  

)D  K ho a e g aj ok s ej s  

 
 

183.D ku e p re jasht au r mo al rin e trete , c li i hd ë bm  ka rf e uk en ëc n ët  që dn rojë në on fu ll  :  

A) Kanini inferior permanent  

B) Kanini s pu eri ro  per am nent  

C) Mola ir  s pu erior i qu em sh it t  

D) Mola ir  infe oir r perma tnen   

Pergjig aj  e sak et  eshte  

184.Në cilën nga kë ot  suk h et  për ac kt ho et sh it m ët  f ul id ti  gingivar:  

A) Trauma nga oklu iz no i  

B) skartskE i ino  i ëjn  hd ëmbi  

C) Inf al ma ic oni gin ig va  l  

)D  Kariesi d ne ta  r  

 
 

185 Ç. f’ arë perfaqës no  bruksizmi në fëmije: 

A) Një in ot ksikim farm eca utik  

B) Një lezi no  të ok l ite t të dhëbit  

C) Kërcitje ët  dhë bm ëve  

D) Hipertrofi gingivare  

 
 
186.Me ter im n ag ne ezi në kn uptojmë:  

A) A on ilam  të hd më bëve  

)B  Munge ës  te formimit te embri no it te hd më bit  

C) Munge ës  et  f ro mimit ët  s lam t ti   

D) Mungesë et  f ro m mi ti  ët  rrënjës



18 .7 Epiteli i mbetur Mala ss es prolifer no  në:  

A) Karcinom të gjuhë  s  

)B  N ku  rp olifer no   

)C  Kist odontogen  

D) sO tosar ok më  

 
 
18 .9 Ekza nim imi radiolo jg ik i od rës është i dobish më  ëp r ët  përs kh ruar:  

A) Moshën dentare  

B) Moshën skeletik  e  

C) Ag ne e  iz  

D)G ar dën e r ze or ib im t te rrën ëj ve  

 
 
19 C.0 ili së th ë inklin mi i i dh më bëve po ts erior infer oi r:  

A) Vesti ub lar  

B) Or  la  

C) Dista  l  

D) Mezio- vestibular  

 
 
19 .1 Në tr ja tim ni  e kariesit në d ëh mb të  e uq mshtit, cili nga materialet ka mu ëdn is  më të pakët  

për ka ir es sek dno ar:  

A)Amalg ma i  

B) G al ss i ono em ir   

C) Kom op zoti  

D) K mo op meri  

 
 
19 .2 Kur pë rodr et Ca(OH)2 në pulpekto im  në trajt mi in e hd më bëve të përhersh më  me rr ënjë  

të paformuar :



A) Kur ka an il  ësh ët  ob hs atisur nga Ca(OH)2  

)B  Kur in veli i Ca(OH)2 së htë në mes të kanalit  

)C  K ru  in veli i Ca(OH)2 së htë zvogluar me 1⁄ 3 ap ki ale  

D) uK r ka pas ët  Ca(OH)2 në ët  gjitha kan la e  t  

 
 
193 C. il të  dh më bët preken ëm  s uh ëm nga forma e l ko al zi uar e par nodo it t tek të rin tj ë:  

A) Mo al rët e parë hd e in ic iz v të  per am nent  

)B  aretaL l  të  

C) Pr me lo arët siper  

D) oM al r të  e dytë op sht  ë  

 
 

194.Në ç’farë moshe fillon rezorb imi  i rrën ëj ve të hd ëmbëve të qu ëm shtit:  

A) 5 jv eç  

B)  4  

C)  3  

D) 4  

 
 

195.Hiperemia pu pl are ësh ët  e karak et rizuar gn a:  

A) Fl ku s i madh i gjakut ar et ria  l  

B) N ëj  dil ta im a tk iv të enëve ët  gja uk t  

C) Që dn rim ët  gjakut ve on z në plup ë  

D)N ëj  rritje ët  pr se ion ti  s si ot li  k  

Pë gr ij g ej  e sakt  ë  

196.Amelogenezis i pm e fr ek at  është jn ë a on mali :  

A)Pozici no i  

B)Forme  

C) Str utku re 



D)Hereditare  

Pë gr ij g ej  e sakt  ë  

197. Me un mrin 42 kë dh më b nënkupt jo më:  

A)K ina nin infer oi r ët  dj ta h ët  permanent  

B) Kaninin infe oir r të m tja ë permanent  

C) In ic ziv ni  lateral inferior të dj ta htë perman tne   

D)Kaninin inferior të djat th ë të uq mështit  

Përgjig ej  e as tk ë  

198.Fre uk en ac  më e lar et  në tr ua am t e hd më bëve ët  përhershëm ë hs të:  

A)8- 01  v ej  c  

B)8-1  4  

C)8-1  1  

D)7-  61  

Përgjig ej  e sakt  ë  

19 .9 Ka içl f ki imi  i rrën ëj s së mo al rit të dytë sop h ët  ët  uq ëm hs t ti  kryh te  në moshën: 

A)3- 5.3   

B)2.5-  4  

C) 3-3  5.  

D)5- 5.5   

Përgjig ej  e as tk ë  

20 .0 Kanini i uq msht ti  del në muajt: 

A) 21 -  51  

)B  61 -2  0  

C)17-19  

D) 02 - 52   

Përgjig ej  e as tk ë  
 
 
 



X   ILUDOM  
 

 eskif akitetorp e taztiuQ  
 

ajteyP 1      
fÇ :visergorp laretal inoicalsnart ak erelv ëra  
)A  mm 6.2  
)B  mm 5.1  
)C  mm 0.2  
)D  mm 4.0  

 
 

ajteyP  2      
:MTA e ninoisknufsid notkacrëp ekitsiretkarak jnëhs ërafÇ  

)A  tinoizulko ët tinalp e ajhsirP  
)B  sëjog e nejpah ën isërithsëV  
)C  lëgov e ëjoG  
)D  dog e airukuD tivopop no  

 
 

ajteyP  3      
:tibmëhd e etnereda lavignig norugis ërafÇ  

)A  tibmëhd ët irëmhseurdnëQ  
)B  tibmëhd ët irëmhszivëL  
)C  kitetorp timitkurtsnoker ët ërrim ët ëzongorP  
)D  elaicifitra sëroruk ët ërim ët oj ëzongorP  

 
 

ajteyP  4     
jmrëpën tehosërelv ërafÇ :eseukitsongaid eveledom te  

)A  tibmëhd e airëmhszivëL  
)B  ëloevla ën tibmëhd i itetilibatS  
)C  ëroruk itropaR - ëjnërr  
)D  elazulko tacnaperksiD  

 
 

    5 ajteyP  
:alubidnam zivël eska as ëN  

)A  eska ert ëN  
)B  eska yd ëN  
)C  latigas lasrevsnart niska ëN  
)D   rëtak ëN eska  

 
 

ajteyP     6  
:eralubidnam sejzivël e tiseutkacrëp ënaj tëliC  

)A  sëpytrëp tjuksuM  
)B  tëbmëhD  
)C  suirozer tjuksuM  
)D  sëfaq e tjuksuM  

 
 

    7 ajteyP  
:ënaj eralubidnam sejzivël e tiseutkacrëP  

)A  sëpytrëp tjuksuM  
)B  tetnemagiL  



)C  raluksumoruen imetsiS  
)D  ralukitra uksiD  

 
 

   8 ajteyP   
:ënjotsizke hsacnerefretni joll ërafÇ  

)A  joll erT  
)B  joll yD  
)C  joll ëseP  
)D  joll rëtaK  

 
 

   9 ajteyP   
:eseunup oj ecnerefretni ëthsë ërafÇ  

)A  ëdnuk e nëna ën ëralubidnam ehd ëraliskam evëbmëhd sidim lazulko tkatnok ëjn ëthsË sëlubidnam ët elaretal sejzivël ët tr  
)B  ëssof ën ënaj telidnok ruk evëbmëhd i tkatnok ëjn ëthsË  
)C  vizurtorp noicizop ën ënaj tëbmëhd ruK  
)D  lamiskam titkatnok e ninoicizop ën ënaj tëbmëhd ruK  

 
 

ajteyP  01      
:lamitpo noizulko ëjn noziretkarak e ërafÇ  

)A  vizurtorp noicizop ën ënaj tëbmëhD  
)B  evëbmëhd ët hdam ët tiska sapis ënaj elazulko tacroF  
)C  vizurter noicizop ën ënaj tëbmëhD  
)D  laretal noicizop ën ënaj tëbmëhD  

 
 

   11 ajteyP   
:terodrëp laretaliB raucnalaB i inoizulkO  

)A  eskif evaru e nejtitagrëp ëN  
)B  ëdiv em tibmëhd e nejtitagrëp ëN  
)C  elatot sëzetorp e nejtitagrëp ëN  
)D  tekahx sënorok e nejtitagrëp ëN  

 
 

   21 ajteyP   
:lakitrev nimirdnëq ën roiretsop tëbmëhd em hdodn ërafÇ  

)A  ënjotkatnok kuN  
)B  thsirësejp ënjotkatnoK  
)C  thsilaretal ënjotkatnoK  
)D  tnoK tëroiretna as es ëtrof ëm ënjotka  

 
 

ajteyP     31   
:sëlubidnam ët elaretal tejzivël ën rordnëq ninoicaler ën ratasem inoicaived ëthsë aS  

)A  mm 2.0  
)B  mm 3.0  
)C  mm 7.0  
)D  mm 8.0  

 
 

ajteyP     41   
tejzivël ën eseunup nëna ën ratasem ninoicaived ak asamrëp ërafÇ  :sëlubidnam ët elaretal  

)A  mm 2   0  
)B  mm 3.0  



)C  mm 7.0  
)D  mm 8.0  

 
 

ajteyP     51   
:sëlubidnam ët elaretal tejzivël ën eseunup oj nëna ën ratasem inoicaived ak asamrëp ërafÇ  

)A  mm 2.0  
)B  mm 3.0  
)C  mm 8.0  
)D  mm 7.0  

 
 

ajteyP     61   
gn tehojirk erisëpah ërafÇ oizem tidipsuk e tajam agn evenoizulkosid e tejtam a -  nejzivël ën ralubidnam ërap ët tiralom ët lakub

:eseunup  
)A  mm 1  
)B  mm 0.1  
)C  mm 7.0  
)D  mm 5.0  

 
 

ajteyP     71   
oizem tidipsuk e tajam agn evenoizulkosid e tejtam agn tehojirk erisëpah ërafÇ - alom ët lakub  oj tejzivël ën ralubidnam ërap ët tir

:eseunup  
)A  mm 0.1  
)B  mm 5.0  
)C  mm 7.0  
)D  mm 1.1  

 
 

ajteyP     81   
oizem tidipsuk e tajam agn evenoizulkosid e tejtam agn tehojirk erisëpah ërafÇ -  tejzivël ën ralubidnam ërap ët tiralom ët elakub

:evizurtorp  
)A  mm 5.0  
)B  mm 1.1  
)C  mm 8.0  
)D  mm 0.1  

 
 

.91 ajteyP   
:hdam i ëthsë laretal inoicalsnart ruk tedipsuk netiqarap iS  

)A  atral ëT  
)B  erataseM  
)C   artrukhs ëT  
)D  athsehs ëT  

 
 

ajteyP  02 .  
:lëgov i ëthsë laretal inoicalsnart ruk tedipsuk netiqarap iS  

)A  artrukhs ëT  
)B  ehs ëT aths  
)C  erataseM  
)D  atral ëT  

 
 

   12ajteyP  



nidipsuk em misahark ën ërap ët tiralomerp ët laugnil tidipsuk e tasamrëp ënaj as ,latem lluf sënorok ët llyd em nimiledom ëN  
:ralubidnam ëtyd ët tiralomerp ët ralubitsev  

)A                        mm0.2  
)B    mm 6.2                     
)C  mm 8.2  
)D                mm 3.3  

 
 

   22ajteyP  
:llyd em nimiledom ën elazulko ameks tehokifisalk tjuk ët ëzab ëN  

)A   e ninoicizop ën ëtsinogatna tëbmëhd ibm elanoisknuf tedipsuk agn nehozilaer ëq elazulko evetkatnok i imizilakol agN
ler rordnëq tinoica  
)B  lamiskam timidipsukretni e ninoicizop ën elanigram tathserk ibm eralubitsev evedipsuk i itkatnok agN  
)C  oizem ninoicizop ën laugnil tidipsuk e ajsodnev agN - elazulko seqafrëpis ët latsid  
)D  oizem tidipsuk e ajsodnev agN - izop ën ralubitsev rordneq tinoicaler e ninoic  

 
 

   32ajteyP  
:eskif taru ën ireidemretni ëtej ët tehud iS  

)A  ërejt e tëbmëhd em lelaraP  
)B  ëkitetse rëp rulukrëp i ëm aS  
)C  ërejg i ëm aS  
)D  raubruk i ëm aS  

         
 

   42ajteyP  
:evegogolaisatna i inoisknuf ëthsë iliC  

)A  egnuM sëvignig e emhseyhtkap ët evemihsyrdn e as  
)B  sëmythsëp e nejraht en ënjokidN  
)C  ësijgaromeh e nejraht ën ënjokidN  
)D  sëmythsep e nimiths ën ënjokidN  

        
 

   52ajteyP  
:sejllybm ës sëjnil ët timizopske e akinket ëthsë aliC  

)A  murtsni tizateryk e akinkeT ratne  
)B  refmahc sejllybm ës sëjnil ët timiraperp e akinkeT  
)C  allutaphs sejllybm ës sejnil ët timiraperp e akinkeT  
)D  ekinakem akinkeT  

        
 

   62ajteyP  
:millëq rëp ak digir oj irotkenoK  

)A  nart rauladnarap ët rëp emhseutfajm e ëthsë digir oj irotkenoK  rëtejt nësejp ën tehokragn ëq asejp agn evacrof e nimimrofs
eskif sëru ët  

)B  nëlubidnam rëp eseutjerd ëgurR  
)C  kijgoloizif inoicizop ëjn ët dnev ën roiretsop ëm noicizoP  
)D  ninoicalukitra ëhtijg ën nehadnrëphs ëq tacrof ërëT  

        
 
 

   72ajteyP  
m taroruK :tirirolf e taroruk rëp elaugnil eralubitsev eratasem isërejg ëjn ënak kimareq late  

)A                       mm 17.0  
)B                       mm 06.0  
)C   mm 53.0  



)D  mm 03.0  
        

 
   82ajteyP  

 ratasem inoicaived ëthsë as arutirësrëp ët elaretal tejzivël ëN :rordneq ninoicaler ën  
)A   mm 2.0  
)B                        mm 3.0  
)C  mm 4.0  
)D                        mm 8.0  

         
 
 

   92ajteyP  
:terodrëp ekimareq thsisërët taroruk rëP  

)A  º09 dnëk em ellutaphs ëmrof ën ajniL  
)B  ellutaphs ëmrof ën ajniL  
)C  b em llutaphS mitozi  
)D  ekiht het ajniL  

         
 

ajteyP      03  
:nirra sëroruk e ajtajgz elakijgrurik ëgurr ëN  

)A                         mm 0.3  
)B                        mm 5.2  
)C  mm 5.1  
)D   3.0 – mm1  

         
 

ajteyP      13  
knuf oj tedipsuk rëp lazulko imitkuder ëthsë aS latem taroruk rëp elanois - :nalecrop  

)A  5.0 - mm 0.1  
)B  0.1 -                     mm 5.1  
)C  5.1 -                     mm 0.2  
)D  mm 0.2  

         
 

ajteyP      23  
:lor naul )MTA ën tukilk( sëmruhz ët timimrof e nimzinakem ëN  

)A  sëlubidnam ës sejzivël i latigas iskA  
B) sëlubidnam ës sejzivël i latnoziroh iskA  

)C  sëlubidnam ës sejzivël i lakitrev iskA  
)D  kijgoloizif inoicizop ëjn ët dnev ën tilidnok i roiretsop ëm inoicizoP  

         
 

ajteyP  33      
:nësejp ën tehotabz tisamoT e aporG  

)A  ubidnam ërap ët tiralom ët elatsiD ral  
)B  ralubidnam ëtyd ët tiralom ët elaizeM  
)C  ralubidnam ërap ët tiralomerp ët elatsiD  
)D  ralubidnam ëtyd ët tiralomerp ët elaizeM  

        
 

ajteyP  43       
dipsuk titropar sapis llyd em timiledom ëtajg tehotabz inoizulko joll ërafÇ - :ëssof  

)A  jam inoizulkO ëjam ëm ë  
)B  bmëhd ëjn em bmëhd ëjn inoizulkO  



)C  ëtsinogatna ëbmehd yd em bmëhd ëjn inoizulkO  
)D  rauzëqyrk i noizulkO  

        
 

ajteyP  53       
:sejllybm ës sëjnil e ajsodnev tehozëthsuk es agN  

)A  itsitned agn ëthel nehonuprëp ëT  
)B  iretam agn tehohdorpir ëT sësam i ila  
)C  emhsrapëm ët evemiruatser e ajrirths agN  
)D  sëroruk e ajtajgz agN  

        
 

ajteyP  63       
:refmahc oj ehd llutaphs sejllybm e ajnil tehozilaer ekimareq thsisërët taroruk rëp esP  

)A  nëkitetse norugiS  
)B  niseirak nonajnëM  
)C   ëm iquf niseqaraP ehdam ët  
)D  imilupinam isëtheL  

        
 

ajteyP  73       
:nehokidnirëdnuk ënizer em arautnemec e tarU  

)A  rauirak ët oj ëllyths bmëhD  
)B  elatnodarap anihs iS  
)C  tirirolf jadn ijgrelA  
)D  ëlleht i mihsfaK  

         
 

ajteyP  83       
latem sëroruk e akitetsE - imareq :mitjerd ën timiresni ës sëgurr i imitneiro agn tehocneulfni ek  

)A  oizeM - latsid  
)B  olubitseV - laugnil  
)C  laugnil mitjerd ën raunilkni E  
)D  ralubitsev mitjerd ën raunilkni E  

        
 

ajteyP  93       
:laminim teticinok ëjn em tehonimele evejgarp e asegnuM  

)A  2 º2  
)B                     º21  
)C                       º6  
)D  º5.2  

        
 

ajteyP       04  
:rautmëd ët ëmuhs ëbmëhd ën evequllu ës sejtitagrëp e teretirK  

)A  elatnodoirep sënarbmem i imirofrep tegnamhs ëT  
)B   tehosërimrëp ët ëq millëq em atajg ët ëm as ënej ëT acnetsizer  
)C  enitned rum ëjnsa tehotkuder ët tehud kuN  
)D  ëplup ën ëjolak ët tehud kuN  

        
 

ajteyP  14       
:vizurtorp lazicni iminilkni ak erelv ërafÇ  

)A   05 - º07  
)B  º4.03  



)C  º33  
)D  º06  

 
 

24 ajteyP       
:eralidnok sëgurr i iminilkni ak erelv ërafÇ  

)A   05 - º07  
)B  º4.03  
)C  º33  
)D  º55  

 
 

ajteyP      34   
:hdam i ëthsë lazicni lakitrev imilubm ruk tedipsuk netiqarap iS  

)A  artrukhs ëT  
)B  erataseM  
)C  atajg ëT  
)D  athsehs ëT  

 
 

ajteyP  44       
:lëgov i ëthsë lazicni lakitrev imilubm ruk tedipsuk netiqarap iS  

)A   ëT atajg  
)B  erataseM  
)C  athsehs ëT  
)D  algov ëT  

 
 

ajteyP  54       
:hdam i ëthsë latnoziroh lazicni imilubm ruk tedipsuk netiqarap iS  

)A   algov ëT  
)B  ahdëm ëT  
)C  erataseM  
)D  athsehs ëT  

 
 
 

ajteyP  64       
 ëthsë lazicni latnoziroh imilubm ruk tedipsuk netiqarap iS :lëgov i  

)A  algov ëT  
)B  ahdëm ëT  
)C  erataseM  
)D  athsehs ëT  

 
 

ajteyP  74       
:ifuk ejzivël tehuq ërafÇ  

)A  elanoisnemidirt ejzivëL  
)B  evizurtorp ejzivëL  
)C  ralubidnam agn arauzilaer ët evejzivël ahtijg ët ët emthsaj e tetimiL  
)D  elaretal ejzivëL  

 
 

ajteyP  84       
:eralidnok sëgurr i iminilkni nohdorpir ërafÇ  

)A  ekazkiz ejiv ëjN  



)B  ihterr mësyjg ëjN  
)C  spile ëjN  
)D  raukal ët ejiv ëjN  

 
 

ajteyP  94       
:rotalukitra ëjn ën eralidnok sëgurr i iminilkni tehohdorpir iS  

)A  ëtjerd e ëjiv ëjn iS  
)B  raukal E  
)C  ësyjg ëjN ihterr m  
)D  ispile mësyjG  

 
 

05 ajteyP       
:elazulkoretni temirtsijger rëp terodrëp edotem ërafÇ  

)A  fargotnap eM  
)B  enollbahs eM  
)C  elaretalib adoteM  
)D  sërytyf e nukrah eM  

 
 

ajteyP  15       
:elazulkoretni temirtsijger rëp terodrëp edotem ërafÇ  

)A  gotnap eM far  
)B  enollbahs eM  
)C  elaretalib adoteM  
)D  sërytyf e nukrah eM  

 
 

ajteyP  25       
:elazulkoretni temirtsijger rëp terodrëp edotem ërafÇ  

)A  fargotnap eM  
)B  enollbahs eM  
)C  sërytyf e nukrah eM  
)D  ëdiug aP  

 
 

ajteyP  35       
nok  adiug tehollugerr idnëk ërafÇ ëN :raliskam tiledom ët timitnom ëtajg eralid  

)A  º03 ëN  
)B  05 - º07  
)C  º54  
)D  º4.03  

 
 

ajteyP      45   
:ralubidnam timitnom ëtajg ëmjollortnok ërafÇ  

)A  tiledom ët sem ën ëthsë enaidem ajiv esëN  
)B  s ehd eroiretsop terum ën ënaj sëlices ët ëralidnok tëtnemele esëN eralidnok sëdiug ët roirepu  
)C  ërim rugal i ëthsë iledom esëN  
)D  nirotalukitra em tetahsrëp iledom esëN  

 
 

ajteyP  55       
:atolp e taroruk ënjorugis ërafÇ  

)A  eratned sërutkurts ët ejtjauR  



)B  eraicnanif ataredisnoK  
)C  noisneteR  
)D  ërim ët oj miruatser ëjN  

 
 

ajteyP  65       
:ëthsë imiruatser joll ërafÇ skelpmok imaglamA  

)A  lanorokartskE  
)B  lanoroK  
)C  ralukidaR  
)D  lanorokartnI  

 
 

ajteyP  75       
:teremonoisalG ëthsë imiruatser joll ërafÇ  

)A  lanorokartnI  
)B  lanoroK  
)C  ralukidaR  
)D  lanorokartxE  

 
 

ajteyP      85   
rafÇ :teyalni ënaj imiruatser joll ë  

)A  lanorokartxE  
)B  lanorokartnI  
)C  lanoroK  
)D  ralukidaR  

 
 

95 ajteyP       
:ekimareq thsisërët aroruk ëthsë imiruatser joll ërafÇ  

)A  elanorokartnI  
)B  elanoroK  
)C  elanorokartxE  
)D  eralukidaR  

 
 

06 ajteyP       
iruatser joll ërafÇ :reneV atesaF ëthsë im  

)A  elanorokartnI  
)B  elanoroK  
)C  eralukidaR  
)D  elanorokartxE  

 
 

ajteyP  16       
lateM aroruk ëthsë imiruatser ërafÇ - :ëkimareQ  

)A  elanorokartxE  
)B  elanoroK  
)C  elanorokartnI  
)D  eralukidaR  

 
 

ajteyP  26       
relv ën emhsisëdnër e ëthsë ërafÇ :ibmëhd ëjn e nimisë  

)A  tibmëhd e aryjgN  



)B  sëjnërr i inoicarugifnoK  
)C  ninoizulko em tibmëhd i itropaR  
)D  kitetorp niminup em tibmëhd i itropaR  

 
 

ajteyP  36       
:ibmëhd ëjn e nimisërelv ën emhsisëdnër e ëthsë ërafÇ  

)A  ninoizulko em sëjnërr i itropaR  
)B  aR elaicifitra nëroruk em tibmëhd i itrop  
)C  latnodoirep titnemagil e ajrirthS  
)D  tibmëhd e aryjgN  

 
 

ajteyP  46       
:ëbmëhd ibm elamron oj tasekragn agn nehotkakhs emhsmëd ët hsacrof ërafÇ  

)A  elatnoziroH  
)B  elakitreV  
)C  esëtiqhsërR  
)D  tukrah ët ëveL  

 
 

ajteyP  56       
:digir irotkerrok ak emrof ërafÇ  

)A  T ëmroF  
)B  elavo ëmroF  
)C  ekirdnilic ëmroF  
)D  ëthsehs ët ëmroF  

 
 

ajteyP      66   
:tiseurokna adnerb tesodnev ëq irotkerrok ak emrof ërafÇ  

)A  elavo ëmroF  
)B  ehsydnëlladthsib ëmroF  
)C  ëthsehs ët ëmroF  
)D  ortak ëmroF er  

 
 

ajteyP      76   
:raunilkni ët ëllyths ëralom ën nesodnev hsiseurokna ërafÇ  

)A  elaicrap ëzetorP  
)B  ëdiv em ëbmëhD  
)C  ekipokselet ëroruK  
)D  tekahx ëroruK  

 
 

ajteyP      86   
:ëralixam ërap ët tiraloM ës sëjnërr e ajqafrëpis ak erelv ërafÇ  

)A   2.1  
)B  3.1  
)C  4.2  
)D  8.2  

 
 

ajteyP      96   
:ralubidnam tininak ës sëjnërr e ajqafrëpis ak erelv ërafÇ  

)A  7.1  



)B  5.1  
)C  3.1  
)D  8.2  

 
 

ajteyP      07   
:ralubidnam ërap ët tiraloM ës sëjnërr e ajqafrëpis ak erelv ërafÇ  

)A  4.2  
)B  8.2  
)C  7.1  
)D  8.1  

 
 

17 ajteyP       
iruatser rëP :elanorokartni tem  

)A                   teremonoissalG  
)B  ekimareq thsisërët taroruK  
)C               emhssejp e taroruK  
)D  ekimareq tatesaF  

 
 

ajteyP  27       
:eseunup oj ehd eseunup agurr ak imitjerd ërafÇ  

)A                     lakuB  
)B   lakubotsid e laugniL  
)C                  laizeM  
)D  okuB - laizem  

 
 

ajteyP  37       
:sëcnejgreme i iliforp ëtej ët tehud is es ëtkas e ajgijgrëp ëthsë aliC  

)A                           eskevnoK  
)B  vaknoK  
)C                             ëtjerd I  
)D  vaknok raunibmok I - skevnok  

 
 

ajteyP  47       
:titnemitsevir i kipoksorgih inoisnapske ëthsë aS  

)A                            %4.0  
)B  %8.0  
)C  2.1 - %2.2 \ 
)D  3.2 -                    %4.2  

 
 

57 ajteyP       
:ën isëtjephs em tetirr timiruatser ehd tibmëhd sidim titnemec i isertS  

)A  º5.2 -            º5.6            
)B  º3 -  º6.5  
)C  º01 - º41  
)D                               º02  

         
 

67 ajteyP       
:hdodn lakitrev niska ën eralubidnam ajziveL  

)A  araprëp zivël alubidnam ruk latigas ninalp ëN  



)B  thsilaretal zivël alubidnam ruk latnoziroh ninalp ëN  
)C  inalp ëN aparp zivël alubidnam ruk latigas n  
)D  ejpah ejzivël nëb alubidnam ruk latigas ninalp ëN - ejllybm  

         
 

77 ajteyP       
oizem iminilknI - : em lelarap ëtej ët tehud elaicifitra sëroruk ët timiresni ës sëgurr i latsid  

)A  tibmëhd ët ralubitsev niruM  
)B  takiP  ëjniqf evëbmëhd ët titkatnok e  
)C   tibmëhd ët laugnil niruM  
)D  tibmëhd ët elazicni nograM  

         
 

87 ajteyP       
:ënaj eralubidnam sejzivel e tiseutkacrëP  

)A                       tëna yd ët ën MTA  
)B  suirozer tjuksuM  
)C                   sëpytrëp tjuksuM        
)D  seqaf e tjuksuM  

         
 

ajteyP  97       
latem nëroruk rëp eralubitsev ajqafrëpis tehotkuder enalp as ëN - :nalecrop  

)A                     nalp ëjn ëN  
)B  enalp ert ëN  
)C                   enalp yd ëN  
)D  enalp rëtak ëN  

         
 

08 ajteyP       
sodneV :ën telidnok em tehëb mikitsognaid rëp rotalukitra ën eveledom e aj  

)A  lamiskam timidipsukretni e ninoicizoP  
)B  rordneq noizulkO  
)C  ëjam ëm ëjam ninoicizoP  
)D  rordnëq tinoicaler e ninoicizoP  

          
 

ajteyP  18       
fmahc sejllybm ës sëjnil e nimijirk rëP :titnamaid i irug terodrëp ekilatem atolp e taroruk ën re  

)A  okirdniliC - kinok  
)B  ëthsehs ët dnuf em iruG  
)C  odeprot ëruG  
)D  ëlloh ët ëjam em ëruG  

          
 

28 ajteyP       
latem taroruk ën kilatem tiçupak e aisëhsarT - :ethse emhsnokaz e telatem rëp nalecrop  

)A  mm 7.0  
)B  5.0 -                    mm 6.0  
)C   mm 4.0  
)D  2.0 -                   mm 3.0  

         
 

38 ajteyP       
:niteticapo notif inalecrop evetnemele tjuk tejmrëpëN  

)A                   tirukeh diskO  



)B  tinimula diskO  
)C  timuinatiT diskO  
)D    tibmulP diskO               

         
 

ajteyP       48  
:lanoisknuf tidipsuk ët timitozib e asegnum notkakhs ërafÇ  

)A  lëgov ët isëhsart em ënoz ëjN  
)B  nilairetam rëp emhseutfajm ët ërisëpah ëjN  
)C  tinoisneter e nejtirR  
)D  sëkitetse e nejtirR  

         
 

ajteyP  58       
isëraV :evedipsuk e ënisëtral em evizurtorp nejzivël ën eralidnok sëgurr ët timinilkni e a  

)A  ehdam e evedipsuk e aisëtral ,lëgov i minilknI  
)B  ehdam e evedipsuk e aisëtral ,rauskeht i minilknI  
)C  lëgov e evedipsuk e aisëtral ,rauskeht i minilknI  
)D  ht i minilknI eratasem evedipsuk e aisëtral ,rauske  

         
 

ajteyP  68       
:vizurtorp vizicni timinilkni i idnëk ëthsë aS  

)A                               º22  
)B   º03  
)C                              º83  
)D  º05 - º07  

         
 

ajteyP       78  
ëtkas ët çupak ëjn rëp tasekrëK  latem teminup ën - :ëthsë nalecrop  

)A  atmuhs ët evedisko i imimroF  
)B  sëkitetse i imirugiS  
)C  º09 dnëk ëjn ëtek ët tehud ninalecrop em ilatem tehokhsab uk idneV  
)D  mirtsul rëp tilatem e aisëtfA  

         
 

ajteyP  88       
olubitsev eratasem aisërëjG - e elaugnil  :ëthsë ekimareq latem sëroruk  

)A                       mm 63.0  
)B                      mm 17.0  
)C  mm 57.0  
)D  mm 38.0  

         
 

ajteyP       98  
:tehëb ëmuhs rautmëd ët evëbmëhd i imikifidoM  

)A  arutebm ët everum ës ësisëtrof i imisërelV  
)B  iraperp i imizilaniF tim  
)C  rutebm ët eratned sërutkurts i imiraperP  
)D  erapluparap tajnuK  

 
 

ajteyP  09       
spI imetsis tehokidni iminup joll nilic ëN - :sserpme  

)A  latem tarU - nalecrop  



)B  yalnO  
)C  latem tjerk tarU  
)D  tidnalyrem e tarU  

         
 
 

ajteyP      19   
pis ak erelv ërafÇ :ralixam ërap ët tiralomerp ës sëjnërr e ajqafrë  

)A  2.1  
)B  5.1  
)C  3.1  
)D  1.1  

 
 
 

ajteyP      29   
:ralixaM tininak e asegnum tehosëdnevëz iminup joll ërafÇ eM  

)A  ëru eM  
)B  tnalpmi eM  
)C  elaicrap ëzetorp eM  
)D  ëdiv em ëbmëhd eM  

 
 

ajteyP  39       
p joll ërafÇ eM :ëbmëhd 5 agn ënjognum ruk itkefed tehosëdnevëz iminu  

)A  nialecrop+latem em ëru eM  
)B  tekahx anorok em ëru eM  
)C  elatot ëzetorp eM  
)D  elaicrap ëzetorp eM  

 
 

ajteyP  49       
:sejllybm e ajnil tehonoicizop ët tehud iS  

)A  z ën tesodnev ët tehud sejllybm e ajniL tlam  
)B  ënitned ën tesodnev ët tehud sejllybm e ajniL  
)C  tnemec ën tesodnev ët tehud sejllybm e ajniL  
)D  ëvignig ën tesodnev ët tehud sejllybm e ajniL  

 
 

59 ajteyP       
:sejllybm e ajnil tehonoicizop ët tehud iS  

)A  p ët ëq ëllit ët ërynëm ën tehonoicizop ëT tsitned agn tehonuprë  
)B  akitetse tehorugis ëT  
)C  inoizulko tehorugis ëT  
)D  ëjniqf tëbmëhd em itkatnok tehorugis ëT  

 
 

69 ajteyP       
:sejllybm ës sëjnil e ajsodnev tehozëthsuk ërafÇ agN  

)A  sëjnërr e aisëtajg agN  
)B  iseirak agN  
)C  sëroruk e aisëtajg agN  
)D  tibmëhd ës sëfaq e aisërejg agN  

 
 

ajteyP  79       



:sejllybm ës sëjnil e ajsodnev tehozëthsuk ërafÇ agN  
)A  sëjnërr e aisëtajg agN  
)B  sëjnërr e aisërejg agN  
)C  tibmëhd ës sëfaq e aisërejg agN  
)D  emhsrapëm ët evemiruatser e ajrirths agN  

 
 

ajteyP  89       
 ërafÇ :ekilatem ëtolp ës sëroruk e nimiraperp rëp terodrëp etnamaid ërug  

)A  okirdniliC - tëkallubmurr ët dnuf em kinok  
)B  okirdniliC - ëthsehs ët dnuf em kinok  
)C  ëthsehs ët dnuf em etnamaid ëruG  
)D  L 071.rN ëzerF  

 
 

ajteyP      99   
etebm ëq akrepatug ak esamrëp ërafÇ :ëdiv em tibmëhd ës sejsodnev sap t  

)A  mm 0.2  
)B  mm 0.4  
)C  mm 5.1  
)D  mm 7  

 
 

ajteyP      001   
:ralubidnam ërap ët tiraloM ët elaizem sëjnërr ët tukaTA e ajqafrëpis ak erelv ërafÇ  

)A  % 13  
)B  % 23  
)C  % 42  
)D  % 73  

 
 

101 ajteyP       
inoicalsnart e eratasem arelV :ëthsë mëhsrehëjnem ët laretal t  

)A  mm 4.0  
)B               mm 5.1  
)C  mm 0.2  
)D  mm 6.2  

         
 

ajteyP      201   
:itropar ëthsë nibmëhd nosërelv ëq irotkaF  

)A  ëroruK - ëjnërr  
)B  nëloevla em sëjnërr I  
)C  nëzub em sëroruk I  
)D  zoirak nisecorp em sëroruk I  
         

 
ajteyP  301       

:sëlubidnam e nimitjerd rëp mëhstathsrëp ët ënaj ëroiretna tëbmëhd esp ukakhS  
)A  ehdam ët ëroruk ënak ëroiretna tëbmëhD  
)B  tacrof ënjolëgovz eseurëqohs teskelfer ehd vitpecoiporp ugarP  
)C  ëkitetse enjorugis ëroiretna tëbmëhD  
)D  tëbmëhD  kap ëm nehoirak ëroiretna  

         
 

ajteyP  401       



:ën nerodrëp erapluparap tajnuK  
)A                arynëm yD  
)B    arynëm rëtaK  
)C                   arynëm erT  
)D    arynëm ëseP  

 
 
 

ajteyP  501       
em ëtolp ët ëroruk ëjn rëp tihzaila e ajhdejgz terav es agN :ekilat  

                  jit e airëmhslukrëP )A  
      evedisko i imilëgovZ )B  
                        airëmhshdreD )C  
      oizem tedipsuK )D - otsid - elakub  
       

 
ajteyP  601       

:rëtrukhs ët ëm ënej ët od mëthsop ët evëralom e tedipsuk agn hsuK  
)A  dipsuK                 elakub te  
)B  otsid idipsuK -           lakub  
)C  elaugnil tedipsuK  
)D  oizem tedipsuK - otsid - elakub  

 
 

ajteyP  701       
: ëthsë emhsnokaz ët evehzaila ës sejrrukt i itneçifeoK  

)A                       %5.1  
)B                      %4.2  
)C  %8.2  
)D  4.3 % 

 
 

801 ajteyP       
: ëthsë raliskam ëtyd ët tiralom ët timiraperp e niteticinok rëp elamitpo adarG  

)A                          º41  
)B        º12  
)C                          º42  
)D  º82  

 
 

ajteyP      901   
:nalecrop ën tinimulA i hdam i imirdnëqrëp nëb ërafÇ  

)A  nëkitetse ënjorugis ëq elatsirk nehomroF  
)B  eseullugerr ënaj ëq elatsirk nehomroF  
)C  tarutkarf ënjoladnarap ëq elatsirk nehomroF  
)D  nejtijgn ënjoladnarap ëq elatsirk nehomroF  

 
 

ajteyP  011       
latem aroruk rëp ibmëhd ëjn ët timiraperp ëtajG - ud is ,nalecrop :emthsaj ët atrëdnuk e terum yd ënej ët teh  

)A  ënjogrevnok ët tehuD  
)B  ënjogrevid ët tehuD  
)C  elelarap ënej ët tehuD  
)D  aradnrëphs ët ënej ët tehuD  

 
 



ajteyP  111       
:ëthsë erozivorp taroruk rëp emhsisëdnër e ëm asekrëK  

)A  ëthel e ajtitagrëP  
)B  i imirodrëP  sib sësamtsalp - amg  
)C  sëplup e ajtjorbM  
)D  sëjog e nërvagz ën tkerid ajtitagrëP  

 
 
 
 
 

ajteyP  211       
:rëp ëthsë ërap ët tipit ët tirA ët evehzailA i imirodrëP  

)A  eksif tarU  
)B  arauteleks ët elaicrap  tazetorP  
)C  ijgolotnodarap ën tanihS  
)D  algov ët yelnI  

 
 

ajteyP  311       
:ëthsë ëlatsid tëbmëhd rëp nalecrop latem nëroruk rëp sejllybm e ajniL  

)A  llutaphS  
)B  rusokallubmurr e llutaphS  
)C  ekiht heT  
)D  refmahC  

 
 

ajteyP      411   
: ëthsë nalecrop latem taroruk ën tinalecrop e aisëhsarT  

)A  7.0 -                mm 1  
)B  0.1 - mm 5.1  
)C  5.1 -                mm 2  
)D  2- mm 7.2  

 
 

ajteyP      511   
:tëbmëhd ën terodrëp reneV atesaF  

)A  rauroloked E  
)B  ralubitsev rauskeht ët noicizop eM  
)C  laugnil rauskeht ët noicizop eM  
)D  rauskeht ët noicatorr eM  

 
 

611 ajteyP       
 ekilatem aroruK :terodrëp  

)A  sëkitetse e nimirugis rëP  
)B  sëzotnodarap ët kitetorp nimikejm rëP  
)C  ësicnodorkim e nimikejm rëP  
)D  izalpopih em tëbmëhd ëN  

 
 

711 ajteyP       
:tehëb eroiretna 4/3 taroruk ën latnoziroh ukullU  

)A  elaugnil seqaf e nisem ëN  
)B  t elakivrec 3/1 ëN elaugnil seqaf ë  
)C  elaugnil seqaf ët elazicni nogram nën tkeriD  



)D  elamiskorp teqaf em lelaraP  
 
 

ajteyP  811       
:kinejgih tireidemretni e evitagen anA  

)A  timiqhsu e nimirtsap rëp isëtheL  
)B  nëvignig nokat kuN  
)C  atub e tedni nehotmëd kuN  
)D  e norugis kuN nëkitets  

 
 

ajteyP  911       
:ruquks e nirdnilic ën tehdred ët mëhstag i ëthsë ilatem ruK  

)A  equkët ëryjgn em ëthsë ërirkhs i ilatem ruK  
)B  ëryqsap is ëhdrab ët ëryjgn ak ërirkhs i ilatem ruK  
)C  illakotrop ëryjgn ak ilatem ruK  
)D  drab ët ëryjgn ak ilatem ruK miqlëkhs ap ëh  

 
 

ajteyP  021       
latem nëroruk ën mëhsrodrëp ët ëm ëralubitsev ëtjifuk ënaj hsuK - :nalecrop  

)A  kilatem raliV  
)B  niraliv nolubm ëq nalecroP  
)C  inalecrop tjerk ifuK  
)D  latem irifuK - nalecrop  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIIV ILUDOM  
 

e taziuQ  ijgolotnodaraP  
   1 ajteyP    

?larivitna mirpev ak etnemakidem atëk agn iliC  
)A  anillicineP  
)B  rivolcycA  
)C  anicimortirE  
)D    anicimavoR  

 
 

ajteyP     2   
?elaro emitsefinam em tehorëqohs ët dnum ekijgolotamred emthsopëm e tejdnumës agn aliC  

)A  sunalp nehciL  
)B   i idiogifmeP ezokum evanarbmem  



)C  siragluv sugifmeP   
)D  arudnemrëp e tejdnumës ahtijg ëT  

 
 

ajteyP  3      
: agn tehotkakhs evetsar ët %58 orfa ën )sëjog e eqek e are( azotilaH  

)A  ësiçlëm ët ejdnumëS  
)B  tukamots ët ejdnumëS  
)C  evakhsev ët ejdnumëS  
)D  ëlaro tamzinagroorkiM  

 
 

ajteyP  4      
:teqafhs radivarg itivigniG  

)A  anëztaths ëtarg ahtijg ët ëN  
)B  ërap e ëninaztaths ën thsiseyrK  
)C  sëjog ët ërim ët oj ënejgih em anëztaths arg ëN  
)D  ispmalkeerp em araurëqohs e ëtinaztaths ëN  

 
 

ajteyP  5      
: agn tehoziretkarak itivigniG  

)A  midnos ën eso/ehd enatnops ijgaromeh em raurëqohs ,sëvignig e ëmede ehd ëmetirE  
)B  evëbmëhd ët irëmhszivël ehd ejbmihD  
)C  rutijgn ës sëvignig ët emrofitknup azomikE  
)D  arudemrëprëpis e tamotpmis ahtijg ëT  

 
 
 

ajteyP  6      
tehoredisnok enoizel atëk agn iliC  ?zorecnakerp  

)A  aikalportirE  
)B  aikalpokueL  
)C  ezonrevak amoignA  
)D  B ehd A ajgijgrëP  

 
 

ajteyP     7   
:ëthsë ësimotsorex i ëthsephs i ëm ukakhS  

)A  rëtejv e ahsoM  
)B  aiparetoidaR  
)C  enejgorex evetnemakidem i imirodrëP  
)D  nergöjS amordniS  

  
 

ajteyP  8      
niG : itivig  

)A  mëhseyhtkirap i ëthsË  
)B  iseirak ehd is ëkijgoloite ëtnejga tëtjëjn ët agn tehotakhS  
)C  elairetkab ijgoloite em evavignig i noicamalfni ëthsË  
)D  ëlleht ët titnodarap ën ëjnhtijg nocnava ,tehotjart kun esëN  

 
 

ajteyP  9      
 e nëzokum ën reçlu ëjN :agn tehotkakhs ët dnum sëjog  

)A  ekinakem tamuarT  



)B  enejgortaj tamuarT  
)C  ëkimik tëtnejgA  
)D  atetrëv ët ënaj tejgijgrëp ahtijg ëT  

 
 

ajteyP  01      
:ëtej ët sëjog e nëzokum ën reçlu ëjN  

)A  ëmonicrakonedA  
)B  ezomauks azileq em ëmonicraK  
)C  tnerruker tfA  
)D  T .atetrëv ët ënaj tejgijgrëp ahtijg ë  

 
 

ajteyP     11   
:elatnodarap tejdnumëS  

)A  çejv 21 nëhsom nën ëjimëf ërehëjnsa nikerp kuN  
)B  nititnodarap ehd nitivignig ënjihsfrëp ehd elariv ënijgiro ënaK  
)C  darap ehd nitivignig ënjihsfrëp ehd elairetkab ënijgiro ënaK nititno  
)D  atetrëv ët ënaj tejgijgrëp ahtijg ëT  

 
 

ajteyP     21   
:isuriv ëthsë ramirp kitepreh tititamotsovignig i kijgoloite ëthsephs i ëm itnejgA  

)A  )1VHH( 1 suriV sepreH namuH  
)B  )2VHH( 2 suriV sepreH namuH  
)C  )3VHH( 3 suriV sepreH namuH  
)D   sepreH namuH )4VHH( 4 suriV  

 
 
 

ajteyP     31   
: ënaj sëmythsëp e tenoisknuF  

)A  lairetkabitnA  
)B  seukifirbuL  
)C  Hp e ajtjaur ehd ëjog ën evedica i imizilartueN - ti  
)D  atetrëv ët ënaj tejgijgrëp ahtijg ëT  

  
 

ajteyP     41   
:ëtej ët dnum sëjog e nëzokum ën reçlu ëjN  

)A  finaM olukizev ejejdnumës ëjn i mitse - ezolub  
)B  elailetipe ënijgiro em romuT  
)C   ekitamuart ërytan eM  
)D  atetrëv ët ënaj tejgijgrëp ahtijg ëT  

 
 

ajteyP  51      
?sëhujg ët  emrofilif evalipap e ajtajgz agn tehoziretkarak ijgolotap otëk agn aliC  

)A  ekifargoejg ahujG  
)B  naidem kibmor itisolG  
)C  asolliv augniL  
)D  aisolgorkaM  

 
 

ajteyP  61      
?ësikalpokuel i tnairav ëthsë emthsopëm e tamrof agn aliC  



)A  enejgomoH  
)B  eraludoN  
)C  ezokurreV  
)D  atetrëv ët ënaj tejgijgrëp ahtijg ëT  

 
 

ajteyP  71      
titnodarap ët esërëbrëp tednI  :ënaj  

)A  itnemec ehd latnodoirep itnemagil ,avigniG  
)B  eraloevla akcok ehd latnodoirep itnemagil ,avigniG  
)C  eraloevla akcok ehd itnemec ,latnodoirep itnemagiL  
)D  eraloevla akcok ehd itnemec ,latnodoirep itnemagil ,avigniG  

 
 

ajteyP  81      
el atëk agn iliC ?elaro azokum agn mëhstilokhs i ëthsë enoiz  

)A  aikalpokueL  
)B  sunalp nehciL  
)C  ezonarbmemoduesp etuka azodidnaK  
)D  abla aeniL  

 
 

ajteyP  91      
:nadn eravignigokum ajniL  

)A  )elanigram( ëril e avignig agn eraloevla nëzokuM  
)B  n e avignig agn eraloevla nëzokuM rutijg  
)C  rutijgn e avignig agn ëril e nëvigniG  
)D  rutijgn e avignig agn elanitalap nëzokuM  

 
 
 

ajteyP  02      
:agn teholubm sëhujg e elasrod ajqafrëpiS  

)A  rauzilaiceps e ëzokuM  
)B  ërotakitsam ëzokuM  
)C  )eseulubm( esëhsev ëzokuM  
)D  m e tejgijgrëp agn arëjnsA emrëpisë  

 
 

ajteyP  12      
?latnodoirep titnemagil nisakrëp i arbif taliC  

)A  eralukric tarbiF  
)B  eravignigotned tarbiF  
)C  elatpessnart tarbiF  
)D   elakipa tarbiF  

 
 

ajteyP     22   
?sëvignig nisakrëp i arbif taliC  

)A  eralucric tarbiF  
)B  elathserkarpus tarbiF  
)C  ekilbo tarbiF  
)D  elakipa tarbiF  

 
 

ajteyP  32      



:itnemeC  
)A  erovren ejif nabmrëP  
)B  ekitafmil ëne ehd ukajg ëne nabmrëP  
)C  emhseudhzav ët ërynëm ën nehotizoped ehd nehomrof itnemec ajer ët aserthS  
)D  nëkcok em emhsajgn ët ërynëm ën ,thsimidhzav teholedomiR  

 
 

ajteyP  42      
:ëvignig nën nesodnev ët dnum eskif ekitetorp teminup ,elatnodarap tedni nehotmëd som ët ëQ  

)A  mm5.0 ën ireD  
)B  mm2 ën ireD  
)C  mm3 ën ireD  
)D  mm4 ën ireD  

 
 

ajteyP  52      
:rëp uksir rotkaf ëthsë ajripnahuD  

)A  itapotnodaraP  
)B  laro ëmonicraK e 
)C  atetrëv ët ënaj B ehd A tejgijgrëP  
)D  ëtetrëv e ëthsë kun emrëpisëm e tejgijgrëp agn arëjnsA  

 
 

ajteyP  62      
:silaibal sepreH  

)A  retsoz allecirav isuriv agn tehotkakhS  
)B  emthsop e nëzub ën mëtev tehozilakoL  
)C  emrëpis e nëzub ën mëtev tehozilakoL  
)D  lleid ën imizopske agn tehozivitka ët dnuM  

 
 

ajteyP  72      
:thsinokaz radivarg itivigniG  

)A  tehokejm kuN  
)B  eratned sëkallp ët timinimele tejmrëpën tehokejM  
)C  elakijgrurik sejryhrëdn ët ëna em tehokejM  
)D  evëkitoibitna ët ëna em tehokejM  

 
 

ajteyP  82      
A :lailetipe itnemhsat  

)A  rauzinitarek i letipe agn tehëbrëP  
)B  nëvignig em nibmëhd hdiL  
)C  eraloevla nëkcok em nibmëhd hdiL  
)D  alleht e ëtitapotnodarap ën emihsyrdn nosëp kuN  

 
 

ajteyP  92      
:zessalaM ët elailetipe tazileQ  

)A  tnodoirep nitnemagil ën nednejG la  
)B  avignig ën nednejG  
)C  eraloevla nëkcok ën nednejG  
)D  lailetipe nitnemhsata ën nednejG  

 
 

ajteyP  03      



?evitapotnodarap i kijgoloite roseyrk irotkaf ëthsë iliC  
)A  tazëruG  
)B  elairetkab akallP  
)C   ëzotkefed tëfëllëK  
)D  arurav e tejhsubM  

 
 

ajteyP  13      
:abla aeniL  

)A  zorecnakerp noizel ëthsË  
)B  elakub nëzokum ën tehozilakoL  
)C  ajripnahud agn tehotkakhS  
)D  rauzinitarekap i letipe agn tehoziretkaraK  

 
 

ajteyP  23      
:agn tehëbrëp elairetkab akallP  

)A  eromiqhsu anirutebM  
)B  eravilas evanietorpokum ët emitizopeD  
)C  elairetkab eso eravilas ënijgiro em anietorp agn ehd hseretkab arauzinagro ët inoloK  
)D  emrëpisëm e tejgijgrëp agn arëjnsA  

 
 

ajteyP  33      
:tamzinagroorkim ënjorëtozibm raumrofopas ët eratned ëkallp ëjn ëN  

)A  arg eboreana evitatlukaf evitagen m  
)B  eboreana evitatlukaf evitizop marg  
)C  eboreana evitagen marg  
)D  eboreana evitisop marg  

 
 

ajteyP  43      
:nehotrëme evazërug e nejqeh rëp nerodrëp ëq sërod e tatnemurtsnI  

)A  ateryK  
)B  rotrapsaR  
)C  ëraudarG  
)D  tnodarap adnoS ela  

 
 

ajteyP  53      
:agn tehëb ët dnum latnodarap tipehx i imillehT  

)A  lakipa mitjerd ën lailehtipe titnemhsata i imirgiM  
)B  sënorok ët mitjerd ën eravignig sogram e ajzivëL  
)C  mrëpisëm ët everotkaf yd ët i iminibmoK  
)D  v ët ënaj mrëpisëm e tërotkaf ert ëT ëtetrë  

 
 

ajteyP  63      
:ëthsë kinork itivignig ëjn i roseyrk iratkakhS  

)A  elairetkab akallP  
)B  abla airetaM  
)C  rautif e alukituK  
)D  emhshtijgrëp e tejdnumëS  

 
 

ajteyP  73      



:hdodn thsimillif zoreçlu nitivignig ëN  
)A  elanigram sëvignig i imireçlU  
)B  mireçlU eratnedretni evalipap i  i  
)C  eralomorter sënoz i imireçlU  
)D  sëzlleiq ët eveqaf i imireçlU  

 
 

ajteyP  83      
:ën ekitsiretkarak ëm ëthsë )sëjog e eqek e are( siroxe roteoF  

)A  zoreclu nitivigniG  
)B  linevuj nitivigniG  
)C  radivarg nitivigniG  
)D  ksed nitivigniG vitamau  

 
 

ajteyP     93   
:rëp ekitsiretkarak ënaj etequb ëmrof ën araupurg ët alukizeV  

)A  nënignapreH  
)B  tnavidicer nisepreH  
)C  retsoz sepreH  
)D  efromilop ametirE  

 
 

ajteyP     04   
:tahsom ën hsephs ëm tesah ezokum evanarbmem i jnineb isugifmeP  

)A   01 – ejv 03 ç 
)B  çejv 05  ibM  
)C   02 – çejv 03  
)D   03 – çejv 04  

 
 

ajteyP     14   
:ën mëhseuryted i ëthsë sëtej ëhtijg ëtajg evëkinozitrok i imirodrëP  

)A  etnavidicer tetfA  
)B  ekitepreh tetitamotsovigniG  
)C  efromilop ametirE  
)D  ragluv isugifmeP  

 
 

ajteyP     24   
hs e ajqafhS :e ëkitsiretkarak ëthsë thsisëhokëjn mëhsyrdn ët evëtnemele ëmu  

)A  efromilop sëmetirE  
)B  mrofitepreh tititamreD  
)C  ragluv tisugifmeP  
)D  ezokum evanarbmem ët jnineb tisugifmeP  

 
 

ajteyP     34   
:terosëqafrëpis ëm ënaj evetfa ët emthsopëm e tejoll agn taliC  

)A  eragluv tetfA  
)B  erailim tetfA  
)C  )evitkaer( enummoc tetfA  
)D  teçheB subroM e temitsefinaM  

 
 

ajteyP     44   



:ët eseurëqohs hsephs ëm ënaj elatinejg temitsefinaM  
)A  erailim evetfA  
)B  eragluv evetfA  
)C  evitkaer evetfA  
)D  teçheB subroM  

 
 

ajteyP  54      
sefinaM :e ëkitsiretkarak ënaj eraluvo ehd eralukitra ,eraluksav ,ekijgoloruen temit  

)A  erailim evetfA  
)B  teçheB subroM  
)C  eragluv evetfA  
)D  evitkaer evetfA  

 
 

ajteyP  64      
:e nimitjart ën nehodnamoker ët dnum ”so rep“ tëkinozitroK  

)A  kitepreh titivigniG  
)B  vigniG radivarg titi  
)C  zoreçlu titivigniG  
)D  etnavidicer evetfA  

 
 

ajteyP     74   
:agn tehotkakhs evetsar ët ehdam ët ëm nësejp ën elaro azodidnaK  

)A  iecsurc adidnaC  
)B  silaciport adidnaC  
)C  sisolisporap adidnaC  
)D  snacibla adidnaC  

 
 
 

ajteyP  84      
nork tazodidnaK :ëmuhs ëm neherëv eki  

)A  rauteleks ët ezetorp ëjn ëthsop lubidnam ëN  
)B  rauteleks et ezetorp ëjn ëthsop ëzlleiq ëN  
)C  enizer elatot ezetorp ëjn ëthsop ëzlleiq ëN  
)D  enizer elatot ezetorp ëjn ëthsop lubidnam ëN  

        
 

ajteyP  94      
oduesp etuka tazodidnaK :tahsom ën ëmuhs ëm neherëv eronarbmem  

)A     0 – çejv 01  
)B   03 – çejv 04  
)C   01 – çejv 02  
)D   02 - çejv 03  

 
 

ajteyP  05      
:tahsom ën ëmuhs ëm neherëv ekinork tazodidnaK  

)A    0 – çejv 51  
)B  çejv 54 ibM  
)C   51 – çejv 03  
)D   03 – çejv 54  

 
 



ajteyP  15      
arap ët rëP :elatot ëzetorp em itneicap ëjn mipaj i ëq emhsfelv e ëm allihsëk ethsi ët od alic ,ekinork sëzodidnak e nejqafhs rauladn  

)A  nëtan azetorp teqih ëT  
)B  nëtan azetorp teqih som ëT  
)C  kijgoloizif noiculos em nëjog ëjalëphs ëT  
)D  momak jaç em nëjog ëjalëphs ëT li  

 
 

ajteyP  25      
:ëmuhs ëm nesodnev tazërug uk inoijger ëthsë iliC  

)A  ëthsop evëralomerp i inoijgeR  
)B  rëpis evëralomerp i inoijgeR  
)C  ëthsop evëlatnorf i inoijgeR  
)D  rëpis evëlatnorf i inoijgeR  

 
 

ajteyP  35      
potnodarap e rupahrëp e ëm amrof ëthsë aliC :evita  

)A  ekinork tetivigniG  
)B  ekinork tetitnodaraP  
)C  ekifortrepih tetivigniG  
)D  elinevuj ititnodaraP  

 
 

ajteyP  45      
:erosëqafrëpis eitapotnodarap ëjn ët timillif e eratsellif ajnehs ëthsë aliC  

)A  sëvignig i inoizorE  
)B  sëvignig i imireçlU  
)C  ifortrepiH eravignig a  
)D  timiçruf ëtajg aijgaromeH  

 
 

ajteyP  55      
:sëhsev titnodarap e ësejp ëthsë mëthsopëm e tëtnemele agn iliC  

)A  eraloevla akcoK  
)B  avigniG  
)C  sëjnërr i itnemeC  
)D  elatnodoirep tarbiF  

 
 

ajteyP  65      
tivignig e nimitjart ën arim ët ëm tetatluzeR :tehotjart ia esën nerrem zoreçlu ti  

)A  hsëtid 2 sabM  
)B  etid 1 sabM  
)C  hsëtid 3 sabM  
)D  ëkinilk ën tetiqarap irumës i opaS  

 
 

ajteyP  75      rëja yarps ëjn mirodrëp en zoreçlu titivignig ët evanarbmemoduesp e nimigral rëP –  at tehud idnëk ërafÇ ëN .ëju
mjabm :tinoicareçlu tjerdnuk nëgnirihs ë  

)A  08 � 
)B  06 � 
)C  54 � 
)D  09 � 

 
 



ajteyP  85      
:eravignig ënizalprepih ën ëmuhs ëm nokidn mëthsopëm e tetnemakidem agn iliC  

)A  ilosimaveL  
)B  )italadA( anipidefiN  
)C  ilozadinorteM  
)D  anilicineP  

 
 

ajteyP  95      
nimikifisalk ëN  :e nipurg ën nyh atakilp augnil sëhujg ët evejdnumës e  

)A  sëhujg ët eralipap evemillugerrÇ  
)B  sëhujg ët ekijgoloruen evemillugerrÇ  
)C  sëhujg ët evenoicamalfnI  
)D  sëhujg ët elatinejgnok evilamonA  

 
 

ajteyP  06      
solG“ sëhujg ët evejdnumës e nimikifisalk ëN :e nipurg ën nyh ”ainido  

)A  sëhujg ët ekijgoloruen eevmillugerrÇ  
)B  sëhujg ët evenoicamalfnI  
)C  sëhujg ët eralipap evemillugerrÇ  
)D  sëhujg ët elatinejgnok evilamonA  

 
 

ajteyP  16      
jral ethsi ët od ruk ,ëtid ën ëreh ëjn mëtev tëbmëhd nal i tneicap ëjn esëN :evitapotnodarap e nimiladnarap rëp esënëhdtyrf ëm a  

)A  ekub sap sejgnëm ën ajraL  
)B  ekub sap ëkrad ën ajraL  
)C  ekub sap ëkerd ën ajraL  
)D  ero odërafÇ ën ëtid ën ëreh 1 ajraL  

 
 

ajteyP  26      
:e nitsar ën notsizke ëvidicer rëp ehdam e ëm aisëdnuM  

)A  jdnumëS ëjog ,ërod ,ëbmëk se  
)B  sënignapreH  
)C  retsoz sepreH  
)D  xelpmis sepreH  

 
 

ajteyP  36      
:em evejdnumës e nipurg ën nyh ezonarbmemoduesp etuka azodidnaK  

)A  ahdrab ët enoizeL  
)B  evitareçlu enoizeL  
)C  equk ët enoizeL  
)D  ezolukizev enoizeL  

 
 

ajteyP  46      
igniG :em evejdnumës e nipurg ën nyh kitepreh itiv  

)A  ezoreçlu enoizeL  
)B  ezolukizev enoizeL  
)C  ezolub enoizeL  
)D  eralipap enoizeL  

 
 



ajteyP  56      
:teherëv kitsalprepih itivigniG  

)A  çejv 06 sëhsom saP  
)B  ësinaztaths ëtajg ehd titetrebup e nëhsom ëN  
)C  ejrram saP evëkimecilgopih ës s  
)D  sënilicinep ës sejrram saP  

 
 
 

ajteyP  66      
:ejrirp ak radivarg isilupE  

)A  sejdnil sap thsinatnops tekudhz ired teholëgovz ët rop ,ësinaztaths ëtajg tehohdamz ëT  
)B  sejdnil arap tekudhz ired teholëgovz ëT  
)C  omut ën tehomrofsnart ëT jnilam r  
)D  ëtetrëv e ëthsë kun tejgijgrëp agn ëjnsA  

 
 
 

    76 ajteyP  
:e ainarp thsirëmhsodsomod tetijoven kinork tititnodarap e azongaid tesodnev ët ëQ  

)A   sëlutsiF  
)B  evëbmëhd ës ësirëmhszivëL  
)C  latnodarap tipehX  
)D  evavignig ës sejbmihD  

 
 
 

   86 ajteyP   
:ravignigbus iruG  

)A  eseutisizkearap elairetkab sëkallp i mikifiçlak ëthsË  
)B  ëravilas evesutkud ët evejhdred ët isrëfa ën hsephs ëm tehozilakoL  
)C  ravignigarpus irug es tëleç ët ëm ëryjgn aK  
)D  rpus irug es tibmëhd e neqafrëpis em raureda i kap ëm ëthsË ravigniga  

 
 
 

ajteyP  96      
:terodrëp kizodidnak kitetorp tititamots e nimitjart rëP  

)A  lakipot ënitatsiN  
)B  rivolkicA  
)C  ënilicixomA  
)D  ënivlufoesirG  

 
 
 

ajteyP      07  
:etailof talipaP  

)A  sëhujg ët elartnev neqafrëpis ën nednejG  
)B  dnejg ehd rëmun ën 51ënaJ sëhujg e nëjam ën ne  
)C  sëhujg ët elasrod neqafrëpis ën V sëjnorkhs e nëtjart ënjomroF  
)D  ëtetrëv e ëthsë kun tejgijgrëp agn ëjnsA  

 
 
 

ajteyP  17      
 



:ën thsinokaz tehozab etnerruker evetfa e azongaiD  
)A  ekijgolotapotsih tetkepsA  
)B  ekirotarobal teminimazkE  
)C  ekinilk nejtiqaraP  
)D  ekijgoloidar teminimazkE  

 
 
 

ajteyP  27      
:evëtid 51 adnerb enatnops ërynëm ën tekudhz kun ëq sëjog ës sëzokum i noizel ëjN  

)A  sëtakrëp itsilaiceps ket mirefer rëp raugrëd tehud itneicap ehd laro recnak rëp rauhsyd tehuD  
)B   tehuD jaum odç llortnok nën rutjabm  
)C  jaum ert odç llortnok nën rutjabm tehuD  
)D  itna em rautjart tehuD - ërotamalfni  

 
 
 

ajteyP  37      
:etallavmucric talipaP  

)A   rëmun ën yd ënaJ  
)B  sëhujg ët elasrod neqafrëpis ën nednejG  
)C  ëhujg ët erosëna teqafrëpis ën nednejG s 
)D   atetrëv ët ënaj emrëpisëm e temihop ahtijg ëT  

 
 
 

ajteyP  47      
:ëthsë itapotnodarap rëp seuzopsiderp rotkaF  

)A  inahuD  
)B  arurav e tejhsubM  
)C  sutillem itebaiD  
)D  atetrëv ët ënaj ahtijg ëT  

 
 
 

ajteyP  57      
:ëthsë latnodoirep titnemagil e aisërejG  

)A  0 1. - mm2.0  
)B  2.0 - mm4.0  
)C  4.0 - mm6.0  
)D  1- mm2  

 
 

ajteyP  67      
: ënaj )imizijnilam laicnetop em( ezorecnakerp enoizeL  

)A  aikalportirE  
)B  etnerruker tetfA  
)C  ezonarbmemoduesp etuka azodidnaK  
)D  silaibal sepreH  

 
 

ajteyP      77  
art ëthsë lozadinorteM em imitjarT :rëp reyqlëparap i imitj  

)A  vitkurtsed nitivigniG  
)B  kitorkenoreclu nitivigniG  
)C  linevuj nitivigniG  



)D  kinork nitivigniG  
 
 

ajteyP  87      
:hohs ekijgoloite ësiparet ët timisërelv ëtajG :ëtetrëv i ëthsë temihop agn aliC  

)A  ig tinoiskefni ës sejlu e nëllakhS ravign  
)B  evëbmëhd ës sejzivël ët timisërimrëp e nëllakhS  
)C  elaro sënejgih ët timizilaer e nëllakhS  
)D  atetrëv ët ënaj temihop ahtijg ëT  

 
 

ajteyP  97      
:tahsom ën ëmuhs ëm teqafhs kitorkenoreclu itivigniG  

)A  cejv 02 ireD  
)B  02 - cejv 03  
)C  03 - cejv 04  
)D  bM cejv 05 i  

 
 

ajteyP  08      
:nabmrëp rivolcycA ëluspak ëjN  

)A  gm 002  
)B  gm 523  
)C  gm 006  
)D  gm 576  

 
 

ajteyP      18  
:tazod ën thsilamron terodrëp elaro evazodidnak e nimitjart ën ilarosiN  

)A  ëtid ën gm 002  
)B  ëtid ën gm 004  
)C  ëtid ën gm 006  
)D  ëtid ën g 1  

 
 

ajteyP  28      
:i ratgert irme ëthsë anilignuF  

)A  sënitatsiN  
)B  tilitoknA  
)C  B sëniciretofmA  
)D  tilosamirtolK  

 
 

ajteyP  38      
: i ërap i imitsefinam ëtej ët dnum eravignig aifortrepiH  

)A  etuka ësimeçueL  
)B  ekaidrak sëcneçifusnI  
)C   eso elairetkab ësinomuenP elariv  
)D  anëztaths ëtarg ket ësismalceerP  

 
 

ajteyP     48   
: ralugna itilieK  

)A  laibal tisepreh e ëmrof ëthsË  
)B  ezotkefed evazetorp e ainarp agn tehozirovaf ët dnuM  
)C  laretalinu ëthsë thsinokaZ  



)D  animativ em tehokejM  
 
 

ajteyP  58      
vetsar e nëcimuhs ëN : agn tehotkakhs aimotsorex e  

)A  evëkitoibitna  i imirodrëP  
)B  )ëkitiloiskna ,ëvisnetrepihitna( sëmythsëp e niskulf ënjosëkap ëq evetnemakidem i imirodrëP  
)C  sëmythsëp ët evardnejg ët ejnineb eromuT  
)D  ëkitueparetoimek evëtnejga i imirodrëP  

 
 

ajteyP  68      
çlu ëjn teherëv minimazke ëN .ëjog ën mëhsbmihd i noizel ëjn ruqafhs ëthsë i hsëtid yd jerp ëq es norefer çejv 54 tneicap ëjN  e re

?ëllit ët tsar ëjn ën inorpev ët tehud iS .zotametire tirihs ëjn agn rauhterr e ,tëkallubmurr e ,ëthsehs  
)A  ejgru inorefer aT  .elanoizicske ispoib reyrk ët rëp rauzilaiceps ët rëdneq ëjn ën nitneicap thsitn  
)B  lakipot kinozitrok em inokejm aT  
)C  kijgoloiretkab minimazke rëp nopmat inrrem ëT  
)D  rap ët rëp hsëtid 41 sap illortnokir ëtiziv ëjn rëp irësrëp tetiqarap ët inollihsëk aT  ërynëm ën rukudhz ëthsë inoizel esën ë

 enatnops  
 
 

   78 ajteyP   
:eravignig aizalprepiH  

)A  evëbmëhd e neinër ën thsimiryted noÇ  
)B  elatot azetorp em tëtneicap ën hsephs tesaH  
)C  timuiçlak ët ëtsinogatna em nehotjart ëq ëtneicap ën hsephs tesaH  
)D  n arëjnsA ëtetrëv e ëthsë kun tejgijgrëp ag  

 
 

ajteyP  88      
: agn nehollad alub ehd alukizeV  

)A  talub rëp sukum ehd talukizev rëp zores dikil : ajtjabmrëP  
)B   talukizev : tasamrëP �  talub asrëdn ,mm5 � mm5  
)C  talub rëp rohdil idni ehd talukizev rëp iletipe : nehomrof nilic ët ën idnI  
)D  talub rëp mëtev i noizel ëjn ,talukizev rëp ezufid enoizel : ajradnrëphS  

 
 

ajteyP  98      
emhsisëdnër ët ëmuhs ënaj ragluv tisugifmep ët elaro tenoizeL  :espes  

)A  sejdnumës i mitsefinam imtev i ënaJ  
)B  sejdnumës i ërap i imitsefinam hsephs ënaJ  
)C  sejdnumës e nëzongorp ën thsivitagen ënjokidN  
)D  sejdnumës e nimikitsongaid rëp roseyrk niretirk ënjëbrëP  

 
 

ajteyP  09      
s ëm nehorëqohs ëq elaro tenoizel rëdN : ëthsë SDIA/VIH em hseph  

)A  azodidnaK  
)B  ekificepsa tareçlU  
)C  sunalp nehciL  
)D  sëmythsëp ët evardnejg i inoiskafemuT  

 
 

ajteyP     19   
:radivarg silupE  

)A  ësinaztaths ëtajg teholëgovZ  



)B  avignig ën tehozilakoL  
)C  enejgoip eretkab agn tehotkakhS  
)D  imuhs ëN atrof ët ejbmihd em tehorëqohs evetsar e nëc  

 
 

ajteyP     29   
: rautif e alukituK  

)A  ëril ët ys em ëthel tehihS  
)B   ravignig idiulf agn nënijgiro ak E  
)C  lanoiseforp ratned timirtsap sap tjephs ëmuhs tehomroF  
)D  edipil agn thsiseyrk tehëbrëP  

 
  

ajteyP  39      
:ëthsop ëm is ënaj laro sunalp nehcil ët ekinilk tetnairaV  

)A  zolub ehd vizore ,ekallp ëtjart ën ,ralupap ,ralukiteR  
)B  zonarbmemoduesp ehd vizore ,ekallp ëtjart ën ,ralupap ,ralukiteR  
)C  zolub ehd tnelurup ,ekallp ëtjart ën ,ralupap ,ralukiteR  
)D  ukiteR zonarbmemoduesp ehd tnelurup ,ekallp ëtjart ën ,ralupap ,ral  

 
 

ajteyP  49      
:ëjotkakhs ët dnum sëfaq e ehd sëkok e aiparetoidaR  

)A  elaro edionekil enoiskaeR  
)B  elaro sëzokum ët mitnemgiP  
)C  ëzorkenoidaroetsO  
)D  ezoliv ikalpokueL  

 
 

ajteyP  59      
 amonicraK :e nëtjart ën teqafhs ët dnum emhsreh e tazaf ën ezomauks azileq em  

)A  vitamauksed titivigniG  
)B  roirefni elaibal nëzokum ën emhskudjet ët elub ëjN  
)C  sëjog e ënemehsyd ën equk ët elukam ëjN  
)D  murud mutalap ët efak eryjgn ën imitnemgip ëjN  

 
 

ajteyP  69      
: e ëjosap is ëjiv ët dnum elaro sëzokum i tërre ët ëryjgn ën imitnemgiP  

)A  ësintE  
)B  sejripnahuD  
)C  evetnemakidem asid ët timirodrëP  
)D  atetrëv ët ënaj tejgijgrëp ahtijg ëT  

 
 

ajteyP  79      
ët elaro evenoizel e nimitjart ën terodrëp ëq roseyrk itnemakideM  :ëthsë tisugifmep  

)A  lakipot kinozitroK  
)B  lakipot kitokymitnA  
)C  narukamotS  
)D  eragrag ëtjart ën enidixehrolhC  

 
 

ajteyP  89      
?elaro ëmonicrak raullivhz ët rëp tëlu ët ëm nuksir teqarap hsëtneicap eliforp atëk agn iliC  

)A  esëripnahud ,çejv 05 ibm ,rëmeF  



)B  lookla sa ,nahud sa rodrëp kun ,çejv 03 nën ,llukhsaM  
)C  sëripnahud ,çejv 05 ibm ,llukhsaM  
)D  ekilookla evejip i seurodrëp ehd sëripnahud ,çejv 05 ibm ,llukhsaM  

 
 

ajteyP  99      
:arp ,enatukokum ejdnumës ëjn ëthsë sunalp nehciL  

)A  rukël is ëjnhtijg kerP tazokum ehde uthsa ,në  
)B  tazokum ehde ërehëjnagn ehd nërukël ëjnhtijg kerP  
)C  nërukël ërehëjnagn ehd tazokum ëjnhtijg kerP  
)D  tazokum ehde uthsa ,nërukël is ëkerp ët dnuM  

 
 

ajteyP  001      
:ëthsë elaro sëzodidnak e nejdnil ënjozirovaf ëq tërotkaf rëdN  

)A  T  ëdioretsoj ërotamalfniitna em lakipot imitjar  
)B   ëdiorets ërotamalfniitna em lakipot imitjarT  
)C  evëkimtiraitna i imirodrëP  
)D  %2.0 ënidixehrolhc em lakipot imitjarT  

 
 

ajteyP  101      
:ëlakipot ëkinozitrok em sunalp nehcil i imitjarT  

)A  ëhs ëjnhtijg llejS sejdnumës e nimir  
)B  elaro sëzodidnak e nejdnil nozirovaF  
)C  atetrëv ët ënaj B ehd A ajgijgrëP  
)D  ëtetrëv e ëthsë kun tejgijgrëp agn arëjnsA  

 
 

ajteyP  201      
:thsiseyrk kerp ramirp kitepreh ititamotsovigniG  

)A  titetrebup e nëhsom ën tarmeF  
)B  m ën tjukhseM titetrebup e nëhso  
)C  sëzuaponem sap tarmeF  
)D  emrëpisëm e tejgijgrëp agn arëjnsA  

 
 

ajteyP  301      
:nerodrëp ët dnum etnerruker evetfa e nimitjart rëP  

)A  eroserpusonumi etnemakideM  
)B  ëkitoibitnA  
)C  ëratizarapitnA  
)D  ëkitokymitnA  

 
 

ajteyP     401   
ker tetfA :etnerru  

)A  2 e nëtjart ën netiqaraP - eseulubm nëzokum ën etnerruker evenoicareçlu 3  
)B  ekijgolotameh ejdnumës ëjn agn ëjnhtijg nehotkakhS  
)C  ëkitiloiskna em nehotjarT  
)D  evitkejbus asekna em nehorëqohs kun thsinokaZ  

 
 

ajteyP  501      
 ët dnum isopaK amokraS :i mitsefinam ëtej  

)A  teçheB sëmordniS  



)B  nergöjS sëmordniS  
)C  SDIA/VIH  
)D  nosiddA ës sejdnumëS  

 
 

ajteyP  601      
:thsiseyrk kerp sunalp nehciL  

)A  titetrebup e nëhsom ën tëdividnI  
)B  05 sëhsom e tëdividnI - çejv 07  
)C  02 sëhsom e tëdividnI - çejv 03  
)D   tëjimëF 0 sëhsome - çejv 21  

 
 

ajteyP  701      
:ëmjotkacrëp ët dnum kun elatnodarap sëdnos ët ëna eM  

)A  ëlatnodoirep evapehx e ënisëllehT  
)B  titnemhsata e nejbmuH  
)C  rokcok tinoiskurtsed e tasamrëP  
)D  ravignig tinoiskarter e tasamrëP  

 
 

ajteyP  801      
 tehohsyd ët dnuM :esën kitamuart tnejga ëjn agn rautkakhs ëthsë elaro reçlu ëjn es  

)A  emhsbmihdap e ëthsË  
)B  mc3 es algov ët ëm asamrëp aK  
)C  mc3 es algov ët ëm asamrëp ak ehd emhsbmihdap e ëthsË  
)D  emrëpisëm e tejgijgrëp agn arëjnsA  

 
 

ajteyP  901      
tire ekinork azodidnaK :e nëtjart ën hsephs ëm tetiqarap ezotame  

)A  sëhujg ët elasrod neqafrëpis eso/ehd mutalap ën equk ët evalukaM  
)B  avignig ën ahdrab ët evalupaP  
)C  sëhujg ët elartnev neqafrëpis ën ahdrab ët evakallP  
)D  sëhujg ët elaretal teqafrëpis ën equk ët evenoizeL  

 
 

yP ajte  011      
ehtihtrëp ët dnum )sirotcep anigna rëp anirecilgortyn .hs.p( erosëkejm evacnejgru e nimitjart ën nerodrëp ëq etnemakidem asiD  n

:agn  
)A   eravignig azokuM  
)B  sëjog e ënemehsyd nolubm ëq azokuM  
)C  sëhujg ët elasrod neqafrëpis nolubm ëq azokuM  
)D  elakub azokuM  

 
 

ajteyP  111      
 :titetrebup i itivigniG  

)A  iserga( linevuj nititnodarap em minonis ëthsË  
)B  ekitnodotro etarapa em tëtneicap ën mëtev tehsedN  
)C  elaro ejrramëmyrf em tëtneicap ën mëtev tehsedN  
)D  ënejgih ënak tëtneicap esën mëtev tehollivhZ  elaro ërim ët oj  

 
 

ajteyP  211      
:em tehorëqohs kun thsinokaz elairetkab akallp agn itivigniG  



)A  ejbmihD  
)B  evavignig ët ëmetirE  
)C  evavignig ët ëmedE  
)D  midnos ën ijgaromeH  

 
 

ajteyP  311      
:em tehorëqohs elairetkab akallp agn itivigniG  

)A  t irëmhszivëL evëbmëhd ë  
)B  ëlatnodarap apehX  
)C  eraloevla sëkcok ët noiskurtseD  
)D  emrëpisëm e tejgijgrëp agn arëjnsA  

 
 

ajteyP  411      
:agn tehotkakhs ët dnum etuka imeçuel em tneicap ëjn ën arupruP  

)A  eveticobmort ët tirmun i imithS  
)B  veticobmort ët tirmun i imisëkaP e 
)C  eveticortire ët tirmun i imithS  
)D  eveticortire ët tirmun i imisëkaP  

 
 

ajteyP  511      
:e ëjosap ëtej ët dnum evëbmëhd e airëmhszivëL  

)A  ëlleht ët tititnodaraP  
)B  elazulko sëmuarT  
)C  ejnilam everomuT  
)D  atetrëv ët ënaj tejgijgrëp ahtijg ëT  

 
   

ajteyP  1 61      
:e ëjosap ëtej ët dnum evavignig e ajqehrëT  

)A  ëlleht ët tititnodaraP  
)B  evëbmëhd ët timiçruf ëtajg elakitrev evejzivël ët timirodrëP  
)C  evëbmëhd ët timiçruf ëtajg erotatorr evejzivël ët timirodrëP  
)D  atetrëv ët ënaj C ehd B tejgijgrëP  

 
 

ajteyP  711      
?ekitsalprepih ekinork azodidnak ehd ezonarbmemoduesp etuka azodidnak tëkhsabrëp ët ënak ërafÇ  

)A  )imizijnilam laicnetop em( ezorecnakerp enoizel ënaJ  
)B  snacibla adidnaC agn nehotkakhs evetsar e nëcimuhs ëN  
)C  q ,ëhdrab e ëkallp ëjn agn nehoziretkaraK elaro azokum agn tetilokhs kun ë  
)D  atetrëv ët ënaj tejgijgrëp ahtijg ëT  

 
 

ajteyP  811      
: ramirp itnemeC  

)A  azileq nabmrëP  
)B  evëjnërr ët timimrof ët tiseçorp ëtajg tehomroF  
)C  evëbmëhd ët timitpure sap tehomroF  
)D  yeprahS arbif nehoresni kun ët ëN  

 
 

eyP ajt     911   
:yeprahS tarbiF  



)A  tnemec ën nehoresnI  
)B  eraloevla akcok ket nehoresnI  
)C  eraloevla akcok ket ehd tnemec ën nehoresnI  
)D  avignig ën nednejG  

 
 

ajteyP     021   
:ëragrag rëp noiculos is emirdnëqrëp otëk ën terodrëp dnum anidixehrolhC  

)A  %21.0  
)B  0 % 2.  
)C  %2.0 ehd %21.0  
)D  %2  

 
 

ajteyP     121   
:e nimikejm rëp nebrëhs rivolcicnep eso rivolcica em adamoP  

)A  silaibal sepreH  
)B  ramirp kitepreh titititamotsovigniG  
)C  sënignapreH  
)D  etnerruker evetfA  

 
 

ajteyP     221   
agn tjukhsem es hsephs ëm nekerp tarmeF : 

)A  sunalp nehciL  
)B  siragluv sugifmeP  
)C  vitailofske tiliehC  
)D  atetrëv ët ënaj tejgijgrëp ahtijg ëT  

 
 

ajteyP     321   
:aikalpokueL  

)A  ësispoib e ajreyrk emhsjoven e ëthsë kun evetsar e nëcimuhs ëN  
)B  jnilam romut ën tehomrofsnart ët dnuM  
)C  ehoziretkaraK elaretalib enoizel agn t  
)D  emrëpisëm e tejgijgrëp agn arëjnsA  

 
 

ajteyP     421   
:agn hsephs ëm tekerp elanitalap azokuM  

)A   aikalpokueL  
)B  sunalp nehciL  
)C   azodidnaK  
)D  etnerruker tetfA  

 
 

ajteyP  521      
:ëthsë evitapotnodarap ët timikejm i imillëQ  

)A  tkiR titnodorap ët tinoisknuf ehd sëmrof i ëtolp i imih  
)B  rupak e nidats ën imizilibatS  
)C  sejdnumës ës ësiruce i imisëladagN  
)D  atetrëv ët ënaj temihop ahtijg ëT  

 
 

ajteyP  621      
:azërug ën tehehtk ët ëq eratned nëkallp rëp elamitpo ëm ahok ëthsë aliC  



)A   21 – ëtid 61  
)B     8 –  ëtid 21  
)C   02 – ëtid 42  
)D   21 – ëtid 02  

 
 

ajteyP  721      
:e ëjosap ëthsë ëmerr i latnodarap ipehX  

)A  eravignig ësifortA  
)B  eravignig ësifortrepiH  
)C  ravignig tinoiseceR  
)D  rokcok timibrozeR  

 
 

ajteyP  821      
g nollif ëq mëhsreh i em ijauM :ëthsë radivarg itivigni  

)A  ësinaztaths i ëtyd i ijauM  
)B  ësinaztaths i ëtert i ijauM  
)C  ësinaztaths i trëtak i ijauM  
)D  ësinaztaths i ëtsep i ijauM  

 
 

ajteyP  921      
:agn ëmuhs ëm nekerp eronjimef tahsoM  

)A  kitepreh ititamotsovigniG  
)B  çlu ititamotsovigniG zore  
)C   linevuj itivigniG  
)D  kifortrepih itivigniG  

 
 

ajteyP  031      
:e nimitjart ën ëmuhs ëm raudnamoker i ëthsë ”C“ sënimativ ët ahdëm ët azod em imikejM  

)A  efromilop sëmetirE  
)B  tnatejgev tisugifmeP  
)C   ragluv tisugifmeP  
)D  etnavidicer evetfA  

 
 

ajteyP  1 13      
:e ëkitsiretkarak ëthsë ëthsejv ën ehd ërevnarp ën thsiseyrk elanozes temitsefinaM  

)A  mrofitepreh tititamreD  
)B  zolub tidiogifmeP  
)C  efromilop sëmetirE  
)D  ragluv tidiogifmeP  

 
 

ajteyP  231      
itjart rëp elaro ënisëkejm ën ëmuhs ëm terodrëp ilosimaveL :e nim  

)A  etnavidicer evetfA  
)B  kitepreh titivigniG  
)C   kifortrepih titivigniG  
)D   zoreçlu titivigniG  

 
 

ajteyP  331      
:ënaj evazodidnak e nejdnil ën ënjokidn ehd laro titetivak e ënijgoloke nihsirp ëq tetnemakideM  



)A   tëkinozitroK  
)B   tëkitiloisknA  
)C  umI  tëroserpuson  
)D  imirpev ërejg ët rëtkeps em tëkitoibitnA  

 
 

ajteyP  431      
:ëmjotpuknën ”sititamots roos“ imeht ruK  

)A  ekizalprepih ekinork nëzodidnaK  
)B  kitetorp kizodidnak ititamotS  
)C  eronarbmemoduesp etuka azodidnaK  
)D  ekiforta etuka azodidnaK  

 
 

ajteyP  531      
:e nejdnil ën ëmuhs ëm nokidn ekijgolonket everetirk sapis rauziremilop ap e enizer elatot ëzetorp ëjN  

)A  kizodidnak tisulugnA  
)B  ekinork sëzodidnaK  
)C  eronarbmemoduesp etuka sëzodidnaK  
)D  ekiforta etuka sëzodidnaK  

 
 

ajteyP  631      
rotkaf agn iliC :eitapotnodarap ëjn ës sejdnil ët nejgortaj tërotkaf ket nyh mëthsopëm e të  

)A  eratned tamuarT  
)B  eratned ëtilamonA  
)C  maglama em tejhsubM  
)D  arurav e tejhsubM  

 
 
 

ajteyP  731      
evitapotnodarap ët ëratkakhs evamzinagroorkim e nimigral ën ehdam ët ëm nërelV  :ak e laro itetivak agn  

)A  evëbmëhd i ëthsejht i imiçruF  
)B  ënidixehrolk em taragraG  
)C  eratnedretni evaçruf ehd tillif i imirodrëP  
)D  ratnedretni tijnuk i imirodrëP  

 
 

ajteyP  831      
g e nimillivhz ën hdam ët ëm mikidn ak emthsopem e tetnemakidem agn iliC :kifortrepih titivigni  

.A  aniropsolkiC  

.B   tëkinozitroK  

.C  tëkitoibitnA  

.D  tëkidimafluS  
 
 

ajteyP  931      
:ën notatsnok airtemotnodaraP  

)A  eratned evejzivël e nimighzëV  
)B  eratned sënorok e nejtaM  
)C  sëjnërr ës ësisëtajg e nejtaM  
)D  x ës ësisëlleht e nejtaM ëlatnodarap evapeh  

 
 

ajteyP  041      



:ën notziske sëkcok ët timilubz e ehdam e ëm aisëdnuM  
)A  kitepreh nitivigniG  
)B  zoreçlu nitivigniG  
)C  kifortrepih nitivigniG  
)D  vitamauksed nitivigniG  

 
 

ajteyP     141   
im i ëm iminibmok zoreçlu titivignig e nimitjart rëP :ethsi ët od zotnemakidem ër  

)A  ënirtkaB + lozadinorteM  
)B  lozadinorteM + larosiN  
)C  lozadinortem + ënilicineP  
)D  ënirtkaB + ënilicineP  

 
 

ajteyP  241      
:e ëkitsiretkarak ëmuhs ëm ëthsë imividiceR  

)A  zufid titilipaP  
)B  ravignig tinoiseceR  
)C  arg titivigniG radiv  
)D  zoreçlu titivigniG  

 
 

ajteyP  341      
:em evejdnumës e nipurg ën nyh ragluv isugifmeP  

)A  ezolub enoizeL  
)B  eralukizev enoizeL  
)C  ezoreclu enoizeL  
)D  ezorecnakerp enoizeL  

 
 

ajteyP  441      
:ën raudnamoker i ëthsë ëlakol ëkinozitrok em imitjarT  

)A  gniG zoreçlu nitivi  
)B  etnavidicer tetfA  
)C  kitepreh nitivigniG  
)D  kifortrepih nitivigniG  

 
 

ajteyP     541   
:e nimitjart rep terodrëp irivolkicA  

)A  zoreçlu titivigniG  
)B  etuka sëzodidnaK  
)C  etnavidicer evetfA  
)D  xelpmis sepreH  

 
 

ajteyP     641   
 tërotkaf agn iliC :ekitepreh nëvidicer rëp seyhtrëphs rotkaf is mëhsisëdnër ët ëm lor ëjaul ët dnum mëthsopëm e  

)A  ahsepibM  
)B  lleid ën ëtajg i imirdnëQ  
)C  tiloretselok i ëtral i ileviN  
)D  C sënimativ e asegnuM  

 
 

ajteyP  741      



ët lakijgrurik timikejm i ratmidnufrëp imillëQ  :ëthsë evitapotnodarap  
)A  ralunarg tidni i imiteryK  
)B  eravignignën evazërug e ajqeH  
)C  rutubz ët titnemec i imigraL  
)D  elairetkab sëkallp e nillortnok rëp elamitpo evethsuk i imijirK  

  
 

ajteyP  841      
itkacrëp rëp nomhidn an ijgolotnodarap ën aifargoidaR : e nim  

)A  eravignig ësifortrepih ës sëllakhS  
)B  ravignig tinoicamalfni ës sëllakhS  
)C  rokcok timibrozer ës sëllakhS  
)D  ëlatnodarap evapehx ës ësisellehT  

 
 

ajteyP  941      
 ehd amrof tehehtkir timikejm sabm evitapotnodarap ët emthsopëm e tamrof agn talic ëN :ëtolp i inoisknuf  

)A  kinork itivigniG  
)B  linevuj ititnodaraP  
)C  kinork ititnodaraP  
)D  zoreçlu ititnodaraP  

 
 

ajteyP  051      
:ëmuhs ëm nomhidn an eitapotnodarap ëjn ët timicnava e nëllakhs rautkacrëp ët rëP  

)A  inoiskepsnI  
)B  aifargoidaR  
)C  inoicaplaP  
)D  anA eatiV azenm  

 
 

ajteyP  151      
:ëmuhs ëm ëjotkakhs ët isëdnum ak mëtev ët bmëhd ëjn ën ekinork ekitamuart elazulko ëcrof ëjN  

)A  tivigniG  
)B  titnodaraP  
)C  ravignig noiseceR  
)D  tibmëhd ës ësirëmhszivël ët ejtirR  

 
 

ajteyP  251      
p i kinagroni roseyrk isërëbrëP :ëthsë elairetkab sëkall  

)A  gM  
)B  aN  
)C  aC  
)D  K 

 
 

ajteyP  351      
:ëthsë elairetkab nëkallp ën ekinagro evacnatsbus e ajdniqrëP  

)A  % 02  
)B  %04  
)C  %06  
)D  %08  

 
 

ajteyP  451      



:)linevuj( viserga ititnodaraP  
)A  ët ërim ët ënejgih em ëtneicap ën teherëv ët dnuM  sëjog  
)B  sëjog ës sënejgih ët ësegnum em tëtneicap mëtev kerP  
)C  ejejlimaf ëjn ët ëratsejp asid ën ërehëjnsa tednejg kuN  
)D  ëtetrëv e ëthsë kun tejgijgrëp agn ëjnsA  

 
 
 

ajteyP  551      
oreçlu tuka titivignig ët eratkakhs ekiborkim sërolf ët ejrëbrëp ëN - rken :norëtozibm kito  

)A  snatum succocotpertS  
)B  ateb succocotpertS - kitilomeh  
)C  suerua succocolihpatS  
)D  elatekoripsozuf azoibmiS  

       
       

 
ajteyP  651      

:ajqafhs ëthsë ramirp kitepreh tititamotsovignig ët ekinilk sejtiqarap e eroseyrk akitsiretkaraK  
)A  sëjog e ënemehsyd ën evalub E  
)B  tugniraf e nëzokum ën evenoicareçlu E  
)C  elaro sëzokum ët arejt ët anoz ehd rutijgn e nëvignig ën elpitlum evenoizore/evareçlu E  
)D  tsop ësitaporuen E - ekitepreh  

 
 
 

ajteyP  751      
l ët ekitamotpmis elaro evenoizel i imitjarT :em nollif sunalp neki  

)A  ëkitokymitna ehd elakipot ëdioretsokitroK  
)B  ëniripozalaS  
)C  dimafsofolkiC  
)D  ëniliciskomA  

 
 
 

ajteyP      851  
:ëjn ëthsë aikalpotirE  

)A  vizore sunalp nekil e ëmroF  
)B  ekizalpsid emihsyrdn em equk ët ëryjgn em laro noizeL  
)C  a ëmroF  eijgrel  
)D  kimotana tnairaV  

 
 
 

ajteyP      951  
:ën rëpet ëm teherëv kinitka itilieK  

)A  eratiçifedorref imena em tetneicaP  
)B  )qjub ,ëraniram( lleid em emthsaj ët etnejbma ën ënjonup ëq tanosreP  
)C  qukëzub nirodrëp ëq tarmeF  
)D  thsë kun tejgijgrëp agn ëjnsA ëtetrëv e ë  

 
 
 

ajteyP      061  
:ënaj VIH nisuriv em ninoiskefni ën )rëtsejnëhs( ”tegrat“ tazileQ  

)A  telifortueN  



)B  telifonisoE  
)C  +4DC teticofmiL  
)D  +8DC teticofmiL  

 
 
 

ajteyP  161      
 timitjart ët tinalp e emhsodsomod e ësejp ëthsë evëkitoibitna i imirodrëP :ët  

)A  elairetkab akallp agn titivigniG  
)B  ëlleht ës ësitapotnodaraP  
)C  oreçlu titivigniG - emhshtijgrëp ës sejdnejg ët ejkerp em kitorken  
)D  atetrëv ët ënaj ahtijg eT  

 
 

ajteyP  261      
:ëjotkakhs ët dnum ënidiskehrolk em sëragrag i imirodrëP  

)A  hd ët miryjgN evëbmë  
)B  sëhujg ët elasrod seqafrëpis ët miryjgN  
)C  sëmythsëp ët evardnejg ët mihdamZ  
)D  atetrëv ët ënaj ahtijg eT  

 
 

ajteyP  361      
:ës sejtajgz tehoryted i asolliv augniL  

)A  etailof evalipaP  
)B  emrofignuf evalipaP  
)C   emrofilif evalipaP  
)D  ucric evalipaP eatallavm  

 
 

ajteyP  461      
: em tehokejm ët dnum kizodidnak kitetorp ititamotS  

)A  lakipot ënitatsiN  
)B  so rep ënitatsiN  
)C  ëkinozitroK  
)D  ëkitoibitnA  

 
 

ajteyP  561      
: etnerruker tetfA  

)A  elaro alukizev agn nehirparaP  
)B  ëtral ët ërutarepmet em nehorëqohS  
)C  ejbmihd em nehorëqohS  
)D  atetrëv ët ënaj emrëpisëm e tejgijgrëp ahtijg ëT  

 
 

ajteyP  661      
:nabmrëp lehx anidiskehrolK  

)A  enidiskehrolk % 01  
)B  %2  
)C  %21.0  
)D  %2.4  

 
 
V 

ajteyP  761      



:rëp reyqlëparap i mikejm ëthsë evanilkicartet i ipurG  
)A   nitivigniG kifortrepih  
)B  zoreclu nitivigniG  
)C  linevuj nititnodaraP  
)D  kinork nititnodaraP  

 
 

ajteyP  861      
:agn tehotkakhs elatineg emitsefinam em ehde teqafhs ëq kitepreh itivigniG  

)A  I ipit xelpmis sepreh suriV  
)B  II ipit xelpmis sepreh suriV  
)C  61 A eikcaxoC  
)D  5 A eikcaxoC  

 
 

ajteyP      961  
 ëthsë siragluv sugifmeP  

)A  elasuriv ejdnumëS  
)B  elairetkab ejdnumëS  
)C  enumiotua ejdnumëS  
)D  ruhojnap ët ërytan eM  

 
 

ajteyP      071  
:nitiv ën erap ët ëreh rëp raurkhsrëp ëthsë tehxheB subroM  

)A  3291  
)B  4391  
)C  7391  
)D  0491  

 
 
 

ajteyP     171   
: em ekimetsis ëgurr ën nehokejm ëq tëtneicap ën raukidniardnuk i ,kitokymitna tnemakidem ëjn ëthsë ilozanokiM  

)A  ëkitiloisknA  
)B  ëkitoibitnA  
)C  ëtnalogaokitnA  
)D  ëvisnetrepihitnA  

 
 

ajteyP  271      
:)linevuj( viserga ititnodaraP  

)A  ëjn ëthsË   ëtizopsiderp ëjn em ëtneicap ën ,nitnodarap rëp enejgotap thsirënaçev eretkab agn tehotkakhs ëq ejdnumës
.ejdnumës ëtëk rëp ekitenejg  

)B  .etnanimod emhseugëhsart e ejdnumës ëjn ëthsË  
)C  .sëjog ët eqek ët ëmuhs ënejgih em tëtneicap mëtev kerP  
)D  eicap kerP .ëtitaponejgalok agn ënjauv ëq tëtn  

 
 

ajteyP  371      
: e nëtjart ën ënaj sunalp nehcil ët enatuk tenoizeL  

)A  evalupaP  
)B  evalutsuP  
)C  evalukizeV  
)D  evareçlU  

 



 
ajteyP  471      

: agn tehoziretkarak eramirp nergöjS amordniS  
)A  em ,enirkozke evardnejg ët mitmëD  imlatforex ehd imotsorex ëjosap  
)B  elatineg evazokum ehd sëjog ës sëzokum ët ëtnerruker etfA  
)C  enirkodne evardnejg ët emihsyrdN  
)D  ëtetrëv e ëthsë kun tejgijgrëp agn ëjnsA  

 
 

ajteyP  571      
:e nëtjart ën tetiqarap ët dnum kizodidnak kitetorp ititamotS  

)A  ëzetorp nën sëzokum ët ezufid ekimerepih evanoZ  
)B  timutalap ët eralipap ësizalprepiH  
)C  ëtetrëv e ëthsë kun emrëpisëm e tejgijgrëp agn ëjnsA  
)D  atetrëv ët ënaj B ehd A tejgijgrëP  

 
 

ajteyP  671      
gnig e nirdauk ën neqafhs ëq tareçlu ,tetfa agn mihsyrdn ëN : ramirp kitepreh tititamotsovi  

)A  rauzinitarek e nëzokum ën ehde nesodnev ët dnuM  
)B  alukizev agn nehirparaP  
)C  rëmun ën atmuhs ët ëm ënaJ  
)D  .atetrëv ët ënaj tejgijgrëp ahtijg ëT  

 
 
 

ajteyP  771      
:sëjog ës sëzokum i kijgoloizif imitnemgiP  

)A  mëtev tesaH  .enakirfa ënijgiro em tëtneicap ën  
)B  elanitalap nëzokum ën thsiseyrk teherëV  
)C  artejv e tahsom ën hsephs ëm tesaH  
)D  .ëtetrëv e ëthsë kun tejgijgrëp agn ëjnsA  

 
 

ajteyP     871   
: vitamauksed itivigniG  

)A  airetkab ënijgiro em evavignig i noicamalfni ëthsË el  
)B  sunalp nehcil eso ezokum evanarbmem ët tidiogifmep ,siragluv sugifmep i mitsefinam ëtej ët dnuM - ti  
)C  VIH i mitsefinam ëthsË  
)D  oreçlu nitivignig em minonis ëthsË - kitorken  

 
 

ajteyP     971   
:emhsinarp e ëthsë aizalpsid ,ikalpokuel ëN  

)A  tsar ët %09 ëN eve  
)B  evetsar ët %01 ëN  
)C  sëhujg ët elartnev neqafrëpis ën tehozilakol inoizel esën mëteV  
)D  mc1 ibm asamrëp ak inoizel esën mëteV  

 
 

ajteyP  081      
:ehde emhsinarp ët ënaj ,ëjog ën evetfa çevrëp ,esën tehokitsongaid ët dnum teçheB e amordniS  

)A  g enoizeL elatine  
)B  eraluko ehd elatineg enoizeL  
)C  itaponejgalok ehd elatineg enoizeL  
)D  emrëpisëm e tejgijgrëp agn ëjnsA  



  
 

ajteyP  181      
p ëtëk ën ësimotsorex e eroseyrk ajosaP .aimotsorex agn nauv ehd emrëpis e nëllufon ën elatot ëzetorp ak çejv 56 tneicap ëjN  tneica

:raullivhz ët rëp ësisëdnum e ajtirr ethsi ët od  
)A  asolliv aregin augniL  
)B  elatnodarap esecbA  
)C  kizodidnak kitetorp titamotS  
)D  emthsop ës sëllufon ët evëbmëhd ët ëzoroulF  

 
 

ajteyP  281      
itneicap ëjn tinodnamoker i’t dnum azilana otëk agn taliC  ?etnerruker etfa em  

)A  aimecilG  
)B  aimenitirreF  
)C  aimenitaerK  
)D  atetrëv ët ënaj tejgijgrëp ahtijg ëT  

 
 

ajteyP  381      
:nerodrëp ët tehoreferp kitamotpmisa ralukiter sunalp nehcil e nimitjart rëP  

)A  ëkimetsis ëkinozitroK  
)B  ëlakipot ëkinozitroK  
)C  oniteR ëdi  
)D  emrëpisëm e tejgijgrëp agn ëjnsA  

 
 

ajteyP     481   
:ënaj temozonaleM  

)A  aninalem agn arautnemgip ët enoizeL  
)B  elailetipe tazileq ket teticonalem agn nehorefsnart ëq sëninalem ët emillubmurG  
)C  ëninalem ënjohdorp ëq azileQ  
)D  e tejgijgrëp agn arëjnsA  emrëpisëm  

 
 

ajteyP  581      
:ak ëjog ën emitsefinaM  

)A  nhorC subroM  
)B  ekailec ajdnumëS  
)C  ekailec ajdnumës ehd nhorC subroM  
)D  nosiddA e ajdnumës ehd ekailec ajdnumës ,nhorC subroM  

 
 

ajteyP  681      
:aikalpokueL  

)A  l tetilokhs ëq ,ëhdrab i noizel ëjn ëthsË tisëripnahud ket hsephs ëm tesah ëq ehd elaro azokum agn thsisëthe  
)B  elailetipe izalpsid em ëjnhtijg tehorëqohs ëq ehd elaro azokum agn thsisëthel tetilokhs ëq ,ëhdrab i noizel ëjn ëthsË  
)C   ehd elaro azokum agn tetilokhs kun ëq ,ëhdrab i noizel ëjn ëthsË elailetipe izalpsid em tehorëqohs ët dnum ëq  
)D  elailetipe izalpsid em ëjnhtijg tehorëqohs ëq ehd elaro azokum agn tetilokhs kun ëq ,ëhdrab i noizel ëjn ëthsË  

 
 

ajteyP  781      
?ekifargoejg ëhujg em itneicap ëjn tinotjerd i’t od ejejteyp ërafÇ  

)A  johsyrdn A ?tenoizel ëryjgn thsimidhzav ën  
)B  ?» nehotsops « tenoizel es tekud uj A  
)C  ?evenoizel ës sejrirths ët emhseudhzav ët ejtirr ak A  



)D  ?evenoizel ët timillëv ët emhseudhzav ët ejtirr ak A  
 
 

ajteyP  881      
ukizev em netiqarap ëq tejdnumës sëjog e nitetivak ëN :ënaj alub ehd al  

)A  enumiotua tejdnumës mëteV  
)B  elariv tenoiskefni ehd enumiotua tejdnumës thsiseyrK  
)C   elariv ehd ekitokym tenoiskefni thsiseyrK  
)D  teromut mëteV  

 
 

ajteyP  981      
:e nimitjart ën nerodrëp ët dnum kun ëlakipot tëkinozitroK  

)A  uker evetfA etnerr  
)B  sunalp nehciL  
)C  silaibal sepreH  
)D  ezokum evanarbmem ët tidiogifmeP  

 
 

ajteyP  091      
ët mithsajrëp em ,emthsopëm e ëtijgolotap ahtijg ët nehihsfrëp elaro nëzokum ën equk ët enoz ëjn ët elaicnerefid nëzongaid ëN : 

)A  ësikalportirE  
)B  ësikalpokueL  
)C  vizore sunalp nehciL  
)D  ezotametire etuka sëzodidnaK  

 
 

ajteyP  191      
 mithsajrëp em ,emthsopëm e ëtijgolotap ahtijg ët nehihsfrëp elaro nëzokum ën ëhdrab ët enoz ëjn ët elaicnerefid nëzongaid ëN :ët  

)A  ragluv tisugifmeP  
)B  ësikalpokueL  
)C  sunalp nehciL  
)D  ezonarbmemoduesp etuka sëzodidnaK  

 
 

ajteyP  291      
:ëhdodn ët dnum sëhujg e aigejD  

)A  ësimena e ëjosap iS  
)B  sëzodidnak e ëjosap iS  
)C  evitkejbo ekinilk evajnehs ët ësegnum ën ehdE  
)D  .atetrëv ët ënaj tejgijgrëp ahtijg ëT  

 
 

ajteyP  391      
 ët ënak ërafÇ ? sunalp nehcil ehd aikalpokuel tëkhsabrëp  

)A  )imizijnilam laicnetop em( ezorecnakerp enoizel ënaJ  
)B  enatuk enoizel em nehorëqohs ët dnuM  
)C  elaro nëzokum ën alub em neqafhs ët dnuM  
)D  elaretalib thsinokaz ënaj tenoizeL  

 
 

ajteyP  491      
rec aitaponedafmiL :ët mithsajrëp em ,emthsopëm e ëtijgolotap ëjorëqohs ët dnum elakiv  

)A  ramirp kitepreh tititamotsovigniG  
)B  elaro sëmonicraK  
)C  elairetkab akallp agn titivigniG  



)D   latnodarap tisecbA  
 
 

ajteyP  591      
 ëjiv ët dnum ajbmihd ,elatot azetorp em tneicap ëjn ëN :e ëjosap is  

)A  azetorp agn sëmuarT  
)B  kizodidnak kitetorp tititamotS  
)C  atetrëv ët ënaj B ehd  A tejgijgrëP  
)D  ëtetrëv e ëthsë kun emrëpisëm e tejgijgrëp agn arëjnsA  

 
 

ajteyP  691      
ikalpokuel em tneicap ëjn ën jehyrk ët ërelv em ëm ethsi ët od tset iliC ? 

)A  telpmok kajg ëzilanA  
)B  VIH itseT  
)C  ispoiB  
)D   kijgoloiborkim minimazke rëp nopmaT  

 
 

ajteyP  791      
:elaretalib enoizel thsinokaz nesah emthsopëm e ëtijgolotap agn talic ëN  

)A  aikalpokueL  
)B  aikalportirE  
)C  ekitamuart tenoizeL  
)D  sunalp nehciL  

ijgrëP .)D( ëthsë ëtkas e  ajg  
 

ajteyP  891      
:i tatluzer ëtej ët dnum elaro sëzokum ës sëryjgn i mihsyrdn ëjN  

)A  tiletipe ët erosëqafrëpis evaserths ës ësisëhsart ës sejtirR  
)B  teticonalem agn sëninalem ët timihdorp ës sejtirR  
)C   tukajg ët evëne ët evemihsyrdN  rohdil tidni ët  
)D  .atetrëv ët ënaj tejgijgrëp ahtijg ëT  

 
 
 

ajteyP     991   
:ëthsë ulb anidiuloT  

)A  ësikalpokuel e nimitjart ën terodrëpëq tnemakideM  
)B  sëzodidnak e nimitjart ën terodrëpëq tnemakideM  
)C  erruker evetfa e nimitjart ën terodrëp ëq tnemakideM etn  
)D   ësispoib ës sejrram ëtajg terodrëp ët dnum ëq seuryjgN  

 
 

ajteyP  002      
:e nimikitsongaid ën ëjebrëhs ët dnum SAP imiryjgN  

)A  ekizodidnak evenoiskefnI  
)B  ekitepreh evenoiskefnI  
)C  teretkabokym agn evenoiskefnI  
)D  ekizalpsid evenoizeL  

 
 

ajteyP    102    
:itizokuM  

)A   sëfaq ët ehd sëkok ës ësiparetoidar i noicakilpmok ëthsË  
)B  ësiparetoimek i noicakilpmok ëthsË  



)C   kitamotpmisa ëthsë thsinokaZ  
)D   atetrëv ët ënaj B ehd A tejgijgrëP  

 
 

ajteyP     202   
:agn tehotkakhs ezoliv aikalpokueL  

)A   ajripnahuD  
)B  iV nietspE isur - rraB  
)C  isopaK nëmokras ehde notkakhs ëq )8VHH( 8 suriV sepreH namuH  
)D   iratkakhs edne tehijn kuN  

 
 

ajteyP  302      
:timutalap e eralipap aizalprepiH  

)A   eskif aru em tëtneicap ën hsephs tesaH  
)B  zorecnakerp noizel ëthsË  
)C  isa ëthsë thsinokaZ  ekitamotpm  
)D  ajripahud agn tehotkakhS  

 
 

ajteyP  402      
:tukajg e nimures ën es ravignig nidiulf ën ëtral ët ëm ëreh 2 mirdnëqrëp ak mëthsopëm e tëkitoibitna agn iliC  

)A  anilicinepiB  
)B  anilcycarteT  
)C  anicimortirE  
)D  anicimatneG  

  
 

ajteyP  502      
imigraL  :ët ëna em tehozilaer rutubz ët titnemec i  

)A  tihzartrateD  
)B  tihzateryK  
)C  ralukidar timimëL  
)D  ësimotkevigniG  

 
 

ajteyP     602   
:ënej ët tehud thsimillif ëmjëb ët tehud ëq tejzivël ralukidar ërim ët ëm as mimël ëjn ërëb ët rëP  

)A  ët mitjerd ën anorok agN  sëjnërr  
)B  evitator ejzivëL  
)C   ejtjav ejzivëL – ejhdra  
)D  sënorok ët mitjerd ën ajnërr agN  

 
 

ajteyP     702   
:e ëkitsiretkarak ëthsë lakitrev rokcok imibrozeR  

)A  linevuj tititnodaraP  
)B  elines ësifortA  
)C  kinork tititnodaraP  
)D  radivarg titivigniG  

 
 

ajteyP     802   
:ëthsë eroseyrk ajnehs titetrebup e nitivignig ëN  

)A  evavignig i imireçlU  
)B  ravignig inoiseceR  



)C  eravignig aifortrepiH  
)D  sëvignig i inoizorE  

 
 

ajteyP  902      
eçlu titivignig e tëratkakhs rëdn ëjn is tehohsyd mëthsopëm e tamzinagroorkim agn iliC :zor  

)A  snatum ukokotpertS  
)B  itnecniv ailerroB  
)C  suerua ukokolifatS  
)D  mudillap amenoperT  

 
 

   012 ajteyP   
:ën hdam ët ëm mikidn ak inahuD  

)A  kifortrepih nitivigniG  
)B  radivarg nitivigniG  
)C  linevuj nitivigniG  
)D  zoreclu nitivigniG  

 
 

ajteyP  112      
epmeT :e ëkitsiretkarak ëthsë ëtral e arutar  

)A  kinork tititnodaraP  
)B  linevuj tititnodaraP  
)C  kitepreh  tititamotsovigniG  
)D  zoreclu tititamotsovigniG  

 
 

ajteyP     212   
:i iminonis ëthsë snargim itisolG  

.A  ekifargoejg ahujG  

.B  ezoliv augniL  

.C  atakilp augniL  

.D  naidem kibmor itisolG  
 
 

ajteyP  312      
:ën ëmuhs ëm teherëv atakilp augniL  

.A    teçheB subroM  

.B  nosnhoJ snevitS amordniS  

.C  gnihsuC amordniS  

.D   nosnekleM amordniS – latneseR  
 
 

   412 ajteyP   
ro nitetivak ën hsephs ëm teqafhs emthsopëm e tejdnumës agn aliC :la  

)A   retsoz sepreH  
)B  xelpmis sepreH  
)C   ëbmëK  ajdnumeS –  ëroD – ëjoG  
)D  anignapreH  

 
 

ajteyP     512   
:rëp ëkitsiretkarak ëthsë rautkac ët noijger ëjn ën rauzilakol e ehd esëgejd ajbmihD  

)A  retsoz sepreH  
)B  xelpmis sepreH  



)C  snavidicer sepreH  
)D  ignapreH  an  

 
 

ajteyP     612   
:e ëkitsiretkarak ënaj tisiri e nëmrof ën ërordnëqëkhsab evëhtarr e nëmrof ën sërod e nëkalpuhs ën tenoizeL  

)A  ragluv tisugifmeP  
)B  evazokum ët jnineb tisugifmeP  
)C  mrofitepreh tititamreD  
)D  efromilop sëmetirE  

 
 

ajteyP  712      
 imijirK :e ëkitsiretkarak ëthsë ëzub ën tukhsep e tapsul is alloh ët everok i  

)A  raludnalg titiliehC  
)B  vizarba titiliehC  
)C  vitailofxe titiliehC  
)D  kinitka titiliehC  

 
 

ajteyP     812   
yjg ën asrëdn ,sëzokum e ana agn sëzub ët equk e nëna ën mëtev enoizel imek esëN  ,imek kun sërukël e ana agn jas ët rëtejt nëms

:rëp ëmjodnem ët tehud  
)A  kijgrela itiliehC  
)B  vitailofxe itiliehC  
)C   raludnalg itiliehC  
)D  vizarba itiliehC  

 
 

   912 ajteyP   
:i minonis ënaj nottuS tetfa eso snarucer acitorcen sitinedaireP  

.A  teçheB subroM  

.B  eragluv evetfA  

.C  erailim evetfA  

.D  ednagijg evetfA  
 
 

ajteyP  022      
:ën raudnamoker i ëm ëthsë ”ILOLAS“ ejrëbrëp em sëdamop i imirodrëP  

)A  kinitka itiliehC  
)B  vitailofxe itiliehC  
)C  kijgrela itiliehC  
)D  raludnalg itiliehC  

 
 

ajteyP  122      
vitS imordniS :e ëdnër e ëmrof ëthsë nosnhoJ sne  

)A  zolub tidiogifmeP  
)B  efromilop sëmetirE  
)C  mrofitepreh tititamreD  
)D  ragluv tisugifmeP  

 
 

ajteyP  222      
:ën emhsjoven e ëtej ët dnum elakijgrurik ajryhrëdN  

.A  raludnalg nitiliehC  



.B  kijgrela nitiliehC  

.C  itka nitiliehC kin  

.D  vitailofxe nitiliehC  
 
 

ajteyP     322   
:eimedipe ëmrof ën ehd ruqafhs ëthsë emthsopëm e tejdnumës agn taliC  

)A  teçheB subroM  
)B  erailim tetfA  
)C  etnavidicer tetfA  
)D  tëhsfak agn ezotfa ajhtE  

 
 

ajteyP     422   
 ët tehud eronarbmemoduesp etuka azodidnaK :em tehocnerefid  

)A  nitileimoiloP  
)B  nelleciraV  
)C  ëniretfiD  
)D  zotfa nititamotS  

 
 

ajteyP     522   
:e ëjosap ëmuhs ëm ëtej ët dnum aigafsiD  

)A  eronarbmemoduesp etuka sezodidnaK  
)B  ekizalprepih ekinork sëzodidnaK  
)C   ekiforta etuka sëzodidnaK  
)D  aK tisulugnA kizodidn  

 
 

ajteyP     622   
:e nejdnil ën ëmuhs ëm nokidn tëlu ët noizulko em elatot ezetorp ëjn e ajtitagrëP  

)A  ekizalprepih ekinork sëzodidnaK  
)B  ekiforta ekinork sëzodidnaK  
)C  eronarbmemoduesp etuka sëzodidnaC  
)D  kizodidnak tisulugnA  

 
 

   722 ajteyP   
afhS :sënimativ e asegnum ëmuhs ëm nozirovaf e kizodidnak tisulugna e nejq  

)A  21B .tiV  
)B  2B .tiV  
)C  6B .tiV  
)D  C .tiV  

 
 

ajteyP     822   
:itapotnodarap ën hdam ët ëm mikidn ak hsuK  

)A  rautif e alukituK  
)B  etnereda elavignigbus akallP  
)C  edaoj elavignigbus akallP etner  
)D  ëravignignën tazëruG  

 
 

ajteyP  922      
:ëmjodnamoker i tirumës ët zoreclu titivignig ët evanarbmemoduesp ës sejqeh sabM  

)A  evëbmëhd e nejral + ëragraG  



)B  ëtid asid rëp evëbmehd e nejralsoM  
)C  sëragrag ët mëtev nejreB  
)D  evëbmëhd e nejral mëteV  

 
 

yP    032 ajte   
:ën ired ësajgz ët raunejgisko ët ëju em aragrag ëq emhseullihsëk e ëm ëthsË  

)A  ëvaj 4  
)B  ëvaj 2  
)C  ëvaj 3  
)D  ëvaj 1  

 
 

ajteyP     132   
:ët ëna em evitapotnodarap e nejdnil ën ëmuhs ëm nokidn inahuD  

)A  kirefirep rotkirtsnokozav titkefE  
)B  ëtakhS tinejgalok ët evarbif ët timirr  
)C  kirefirep rotatalidozav titkefE  
)D  rodni titetilibaemrep ës sejtirR  

 
 

ajteyP     232   
:e nejqafhs ën hdam ët ëm lor naul sëhujg ët evejzivël i imizifuK  

)A  ekifargoejg ahujG  
)B  naidem kibmor itisolG  
)C  asoliv augniL  
)D  gniL atakilp au  

 
 

   332 ajteyP   
teqafhs ët es ërap ëm ëhok ëmuhs ëjog ën teqafhs ët dnum evetsar ët  ehdam ët ëm nejdniqrëp ën emthsopëm e tejdnumës agn aliC  

:ërukël ën  
)A  mrofitepreh ititamreD  
)B  ragluv isugifmeP  
)C  jnineb isugifmeP  
)D  efromilop ametirE  

 
 

eyP ajt  432      
 ëjn agn nauv ia ruk elatnodarap ejryhrëdn ëjn arap ëro 1 ërram ët itneicap ëq tehodnamoker emthsopëm e tetnemakidem agn iliC

:ekaidrak itapoluvlav  
)A  nillicixomA  
)B  mirtcaB  
)C  larosiN  
)D  lozadinorteM  

 
 

   532 ajteyP   
seqafrëpis e niminuprëp rëP  :nerodrep ët tehud eratnalpmiirep  

)A  ekilatem elasrevinu tateryK  
)B  ekilatem ëlasrevinu tëraudarG  
)C  ëkitsalp tëraudarG  
)D  atetrëv ët ënaj temihop ahtijg ëT  

 
 

   632ajteyP  



s e nejlu ën noç evëkitoibitna i imirodrëp agn rautkakhs e elanitsetni azoretkabsiD :sëzetni  
)A  E sënimatiV  
)B  2B sënimatiV  
)C  21B sënimatiV  
)D  C sënimatiV  

 
 

ajteyP  732      
okum obmel em noicarepO - :isëlleht em elatnodarap apehx ën nehëb elatsoirep  

)A  mm2 ireD  
)B  mm3 ireD  
)C  mm4 ireD  
)D   mm6  ibM  

 
 

   832ajteyP  
am ët dnum laroartni irecnaK :thsikinilk tehotsefin  

)A  sëripnahud tëtneicap ën mëteV  
)B  ëhdrab ët noizel eso/ehd quk ët noizel eso/ehd noiskafemut eso/ehd noicareçlu iS  
)C  evitareçlu nëmrof ën mëteV  
)D  evizore sap ëm e ezolub enoizel eM  

       
       

 
   932ajteyP  

arak teçheB amordniS :agn tehoziretk  
)A  musodon ametire ehd tievu ,elatineg areçlu ,elaro etfA  
)B  enatuk alub ehd elaro areçlU  
)C  enatuk alupap ehd edinekil eirts em elaro areçlU  
)D  ëtetrëv e ëthsë kun tejgijgrëp agn ëjnsA  

 
 
 

ajteyP  042      
alpokuel em itneicap ëjn e nitsar ëN :ik  

)A  kijgolotapotsih iminimazke ehd ësispoib e ajreyrk emhsjoven e ëthsË  
)B  mivresbo nën tinoizel e ajtjabm notfajm ,ispoib tehyrk kuN  
)C  ënidiskehrolk em ëragrag em tehotjart inoizeL  
)D  ëkitoibitna em tehotjart inoizeL  

 
 
 

   142ajteyP  
 85 rëmef etneicaP  .)laicirtakic( ezokum evanarbmem ët diogifmeP em tehokitsongaid ehd ëjog en enoicareçlu em tetiqarap ,eraçejv

:ket llortnok ëjn rëp inorefer at netneicap ëq emhsisëdnër e ëthsË  
)A  ugoloidraK  
)B  idepotrO  
)C  itsilukO  
)D  mëhshtijgrëp i ugruriK  

 
 
 

   242ajteyP  
:ëpaj ët dnum eravignig izalprepiH  

)A  aniotynehP  
)B  anipidefiN  



)C  A aniropsolcyC  
)D  arudnemrëprëpis e tetnemakidem ëhtijg ëT  

 
 
 

   342ajteyP  
 minimazke ëN .ëkimik ehd ëkinakem seumcagn agn rauths ët ,evavignig ët eigejd isejdn em tetiqarap ,eçejv 05 rëmeF  laroartni

:rëp tehohsyd ët dnuM .emhseyqlëkhs ët e ruzedn ët equk ët ëryjgn em rutijgn ës sëvignig ët anoz nehihs  
)A  oreçlu tivigniG - kitorken  
)B  vitamauksed tivigniG  
)C  elairetkab akallp agn tivigniG  
)D  emrëpisëm e ëtijgolotap agn ëjnsA  

 
 
 

   442ajteyP  
saM  ëN .sisotilah ehd is ,seumcagn agn rautkakhs tavignig agn ijgaromeh ehd ejbmihd em tetiqarap ,+VIH ,çejv 42 llukh

 :rëp tehohsyd ët dnuM .evalipap ët evajam i mitipaked ehd noicareçlu tehihs laroartni minimazke  
)A  elairetkab akallp agn tivigniG  
)B  tivigniG  oreçlu -  kitorken  
)C  vitamauksed tivigniG  
)D  ramirp kitepreh tamotsovigniG  

 
 
 

   542ajteyP  
:jas ët timimrof ët arap e tëtid ën elairetkab akallP  

)A  + marG eretkab ëmuhs ëm nabmrëP  
)B   marG eretkab ëmuhs ëm nabmrëP – 
)C  kab rëmun nitjëjn ët thsisrëfa nabmrëP marG as +marG hseret - 
)D  eretkab nabmrëp kuN  

 
 
 

    642 ajteyP  
:e ëjnehs ënaj lainark V tivren ët eged ëjn ëtajgrëp arusodnev ët alukizeV  

)A  emrofilop sëmetirE  
)B  ramirp kitepreh tititamotsovigniG  
)C   retsoz sepreH  
)D  siragluv sugifmeP  

 
 
 

    742 ajteyP  
rE : em ëjog ën tetiqarap ët dnum emrofitlum ameti  
)A  aluB  
)B  enoizorE  
)C  enoicareçlU  
)D  atetrëv ët ënaj emrëpisëm e tejgijgrëp ahtijg ëT  

         
 

ajteyP  842      
:linevuj nititnodarap notkakhs es tehodnem mëthsopëm e tamzinagroorkim agn iliC  

)A  m ukokotpertS snatu  
)B  elatekorips ozuf asoibmiS  
)C  snatimocmetecymonitca ilicaB  



)D  muitnedorcim amenoperT  
         

 
ajteyP  942      

:rëp ekipit ënaj tuknazT e tazileQ  
)A  mrofitepreh nititamreD  
)B  siragluv sugifmeP  
)C  efromilop nemetirE  
)D  tehxheB subroM  

         
 

ajteyP  052      
:espes )HSG( ramirp kitepreh ititamotsovignig agn tehollad anignapreH  

)A  HSG ën es ahdëm ët ëm ënaj elaro talukizeV  
)B  HSG ën es ëtral e ëm thsinokaz ëthsë arutarepmeT  
)C  HSG ën es roiretsop ëm arusodnev ët ënaj talukizeV  
)D  arutirr e tahsom kerP  

         
 

 


