
  

  

  

  
  



 

ه طا   دعای 
  

  اَللهم اَخرِجني من ظُلُمات الوهمِ واَكرِمني بِنُورِ الفَهمِ 

حمر لَينا اَبوابح عافت ماَللهت كلُومن علَينا خَزائانشُر ع و ك  

  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ

  

ی ری ا از  ن  دار  وردگارا، خارج  ی  ا م ی  و  ور     
ج ران  ت را و ب ی ر شای  ما  ت  وردگارا، ب د ر ت را     ی دا

ن بان و ای با   ن 
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م    :قد

قد ا  سگاه  م ) س(رت ز ه  اال رت    )ج(و 
م  قد   :و 

مانما   ا
ده ه، حال، آ ذ ویان  تادان و دا ی ا ما   و 

  

ؤف ن   ه    :ط
  يبسمه تعال

  

 ياندانشـجو  ياز دروس اصـل  يكـي و  يپزشـك  ي يـه از دروس علـومِ پا  يكـي عنـوان   انسان به يآناتوم يا يشناسكالبد
مثـل و   يـد تول يولـوژي ب يحي،در رشته علوم تشر يليتكم يالتتحص يانو دانشجو يراپزشكيپ ي،پزشك، دندانيپزشك

ارشـد،   يكارشناسـ  يـه، امتحانات علوم پا سواالت يتمام يكتاب حاو ينا. باشد يم يپزشك علوم يها شتهاز ر ياريبس
عـالوه بـر    يددر چاپ جد. باشد يم 97تا سال  يزيولوژيف يمثل و دكتر يدتول يولوژيب يدكتر يح،علوم تشر يدكتر

 .شده است يگذار حذف و سواالت مهم در پاسخنامه عالمت يار، سواالت تكريداضافه كردن سواالت جد
 يقـات تحق يتـه محتـرم كم  ياسـت ر يـت با حما يقاسم يدكتر عل يآقا يگرام يكتاب به همت دانشجو يدجد ويرايش
 .انجام شده است يخانم دكتر فاطمه عسگر يهمكار گرام طور يندانشگاه خانم دكتر بهشته ابوحمزه و هم ييدانشجو

خـارج   يفيتال يچنجا كه هآرا به دنبال داشته باشد و از  يزعز يانهمكاران و دانشجو يتما رضا يتالش ها است اميد
گـاه  آكتـاب   يها يشود كه ما را از كاست يتقاضا م يزعز يانهمكاران محترم و دانشجو ياز اشكال نخواهد بود از تمام

 . يندنما ياري يبعد يها چاپدر  كتاب حدر اصالارزنده خود ما را  يشنهاداتنموده و با پ
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اولبخش 

آناتومی سروگردن و نوروآناتومی



سر و گردن

1. (Chorda tympanic nerve)68پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(کند؟از چه شکافی عبور می(

1 (Pterygopalatine2 (Petrotympanic

3 (Petrosquamatic4 (Sphenoethmoidal

)68پزشکی، آذر علوم پایه پزشکی و دندان(شود؟نامیده میSagittalو Coronalنقطه تقاطع درزهاي .2

1 (Covona2 (Lambda3 (Bregma4 (Inion

)68ذر پزشکی، آعلوم پایه پزشکی و دندان(از عناصر زیر وجود ندارد؟یک کدامMiddle nasal meatusدر .3

1 (Semilunar hiatus2 (Uncinate process

3 (Ostium of nasolacrimal duct4 (Ethmoidal bulla

4.Retropharngeal space68پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(:شود بهاز طرف خلف محدود می(

1 (Prevertebral fascia2 (Buccopharyngea fascia

3 (Pharyngo- basilar fascia4 (Carotid sheath

)68پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(شوند؟کدام شریان زیر از کاروتید خارجی در مثلث کاروتید جدا نمی.5

1 (Superior thyroid2 (Superficial temporal

3 (Lingual4 (Facial

)68اسفند پزشکی، علوم پایه پزشکی و دندان(کدام عبارت غلط است؟.6

.شریان تمپانیک اولین شاخه شریان فکی داخلی است) 1

.گیردعضله چکشی گوش از عصب فاسیال عصب می) 2

.گیردعصب می) فک اسفل(عضله رجلی داخلی از عصب ماندیبوالر ) 3

.کندبطن خلفی عضله دو بطنی از عصب صورتی استفاده می) 4

سواالت فصل اول

سروگردن 



9 سروگردن

)68پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(:جز

 (Zygomatic4 (Lacrimal

)68پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

.کندمیهمراه ورید و عصب عبور 

)68پزشکی، آذر علوم پایه پزشکی و دندان(

 (Posterior Cricoarytenoid

 (Thyroarytenoid

)69پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(هاي صوتی است؟

 (Cricothyroid

 (Transverse Arytenoid

)69پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

کورداتمپانی و زوج نهم) 

لنگوال و زوج نهم) 

)69پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

.کندگلوسوس عبور می

کند 

کند

)69پزشکی، شهریور دندانعلوم پایه پزشکی و (:هاي زیر جز یکی شرکت دارند

ايعضله ذوزنقه) 

المی-عضله جناغی) 

)69پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

.دهدخارجی اُربیت را استخوان زایگوما و بال بزرگ اسفنوئید تشکیل می

.دهدجدار خارجی اُربیت را استخوان زایگوما و اتموئید تشکیل می

(inf. Cervical ganglion)ورت نزدیک دارد؟از عناصر زیر مجایک کدامبا

)69پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

قله ریه) 

.با تمام عناصر فوق مجاورت نزدیک دارد) 

)69پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

.شودزیر زبانی عبور کرده، به قاعده گردن نزدیک می

.شودهاي خلفی سومین و چهارمین و پنجمین عصب نخاعی گردن تشکیل می

.شودعبور کرده، به قاعده گردن متوجه می

.شوداي داخلی و خارجی تقسیم میبعد از جدا شدن از عصب واگوس به دو شاخه حنجره

سروگردن

جزبهباشند،هاي عصب افتالمیک میتمام اعصاب زیر شاخه.7

1 (Frontal2 (Supraorbital3 (

در مورد شریان زبانی صحیح است؟یک کدام.8

همراه ورید و عصب عبور ) هیوگلوس(از سطح قدامی عضله المی زبانی ) 1

.کنداز سطح خلفی المی زبان به تنهایی عبور می) 2

.گذرداز کنار تحتانی این عضله می) 3

.مجاورتی با عضله ندارد) 4

جزء عضالت زوج حنجره نیست؟یک کدام.9

1 (Cricothyroid2 (

3 (Transverse Arytenoid4 (

هاي صوتی است؟طناب(Abductor)از عضالت حنجره یک کدام.10

1 (Lateral Circoarytenoid2 (

3 (Posterior Cricoarytenoid4 (

شود؟میتوسط کدام اعصاب تأمین ) زبان(حس عمومی .11

) 2هیپوگلوس و لینگول) 1

) 4بوکال و هیپوگلوس) 3

باشد؟هاي زیر صحیح نمیاز گفتهیک کدام.12

گلوسوس عبور میعصب هیپوگلوسال از خارج عضله هیو) 1

کند از خارج عضله هیوگلوسوس عبور میLingualعصب ) 2

کنداز خارج عضله هیوگلوسوس عبور میLingualشریان ) 3

.باشدعصب عضله هیوگلوسوس از هیپوگلوسال می) 4

هاي زیر جز یکی شرکت دارنددر ساختمان حدود مثلث خلفی گردن تمام قسمت.13

) 2جناغی چنبري پستانیعضله) 1

) 4یک سوم میانی استخوان چنبري) 3

:یک جواب صحیح را انتخاب نمایید.14

.دهدجدار خارجی اُربیت را استخوان زایگوما تشکیل می) 1

خارجی اُربیت را استخوان زایگوما و بال بزرگ اسفنوئید تشکیل میجدار ) 2

جدار خارجی اُربیت را استخوان زایگوما و اتموئید تشکیل می) 3

.سازدجدار خارجی اُربیت را استخوان ماگزیال می) 4

(inf. Cervical ganglion)عقده سمپاتیک تحتانی گردن .15

) 2)ورتبرالیس(اي شریان مهره) 1

) 4گردن دنده اول) 3

از مطالب زیر صحیح است؟یک کدام.16

زیر زبانی عبور کرده، به قاعده گردن نزدیک میعصب فرنیک از روي قوس) 1

هاي خلفی سومین و چهارمین و پنجمین عصب نخاعی گردن تشکیل میاي است که از پیوند شدن شاخهعصب فرنیک شاخه) 2

عبور کرده، به قاعده گردن متوجه میOmohyoidعصب فرنیک در روي عضله ) 3

بعد از جدا شدن از عصب واگوس به دو شاخه حنجرهSuperior laryngealعصب ) 4



سواالت فصل اول

)69پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

.باشدمربوط میAntrumدر دیواره فوقانی صندوق صماخ قرار دارد و به 

.در سطح تحتانی صندوق صماخ قرار دارد

Promontaryباشددر سطح داخلی صندوق صماخ می.

)70پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(کدام است؟

2 (Vagus N.

4 (Mandibular N.

)70پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(شود؟هاي زیر باز می

(SphenoEthmoidal recess)

(common carotid)70پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(در کجاست؟(

Cricoidکنار فوقانی غضروف ) 2

Mandibleکنار فوقانی تنه فک تحتانی ) 4

(Secretomotor)منشأ گرفته و ترشح اشک را به عهده دارد؟

)70پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

2 (Greater pertosal nerve

4 (Lesser petrosal nerve

)70پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(شود؟خارج نمی

زوج دوازدهم) 4زوج یازدهم) 3

)70پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(باشد؟نمی

2 (Glosopharyngeal

4 (Hypoglossal

)70پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(از نظر محل قرار گرفتن، مجاور به کدام عصب است؟

3 (Facial4 (Lingual

)70پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(.باشدمی

شریان کاروتید داخلی) 2

شریان ماگزیالري) 4

)70پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(شود؟پوشیده می

)اسیاي عمقی

)اي

)70پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(اتصال دارد؟(Mandible)از عضالت زیر بر روي سطح داخلی کندیل 

2 (m. Temporalis

4 (m. Buccinator

10

از مطالب زیر صحیح است؟یک کدام.17

1 (Aditus در دیواره فوقانی صندوق صماخ قرار دارد و به

در سطح تحتانی صندوق صماخ قرار داردStapediusمبدأ عضله رکابی ) 2

3 (Oval foramenشوددر کوکال باز می.

Promontaryمسیر عصب هفتم مغزي از باالي )4

کدام است؟(Tensor tympanic)عصب عضله .18

1 (Facial N.

3 (Glossopharyngeal N.

هاي زیر باز میاز قسمتیک کدامدر(Sphenoid)سینوس .19

(Middle meatus)مئاتوس میانی ) 1

(Inferior meatus)مئاتوس تحتانی ) 2

(SphenoEthmoidal recess)رسوس اسفنواتموئیدال ) 3

(Hiatus Semilunar)هیاتوس نیمه هاللی ) 4

(common carotid)محل دو شاخه شدن شریان کاروتید مشترك .20

فک تحتانی(Condyle)گردن لقمه ) 1

Thyroidکنار فوقانی غضروف ) 3

(Secretomotor)هاي از اعصاب زیر از نورونیک کدام.21

1 (Chorda tympani

3 (Ophthalmic nerve

خارج نمی) سوراخ ژوگوالر(از اعصاب زیر از یک کدام.22

زوج دهم) 2زوج نهم ) 1

نمی) فیبرهاي چشایی(از اعصاب زیر از یک کدام.23

1 (Facial

3 (Vagus

از نظر محل قرار گرفتن، مجاور به کدام عصب است؟(Otic)عقده عصبی .24

1 (Maxillary2 (Mandibular

می............... اي از شریان تیروئیدي تحتانی شاخه.25

شریان کاروتید خارجی) 1

تنه تیروسرویکا) 3

پوشیده مییک کدامتوسط(Thyroid)ي غده.26

1 (Investing fascia)اسیاي عمقیالیه سطحی ف

2 (Pretracheal fascia)فاسیاي جلوي ناي(

3 (Prevertebral fascia)ايفاسیاي جلو مهره

4 (Superficial fascia)فاسیاي سطحی(

از عضالت زیر بر روي سطح داخلی کندیل یک کدام.27

1 (m. Pterygoid medial

3 (m. Ptergoid lateral



11 سروگردن

)70پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

 (44 (6

)71پزشکی، شهریور نعلوم پایه پزشکی و دندا(از اعصاب زیر در خلف شریان تیروئیدي فوقانی قرار دارد؟

اي خارجیعصب حنجره) 

عصب هایپوگلوس) 

)71پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(:جزبهشوند،باز می

کانال تریگوئیدسوراخ ) 

سوراخ اسفنوپاالتین) 

)71پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(:جزبهگیرند،

(.buccinators m)عضله بوکسیناتور ) 

(.masseter m)عضله ماضغه ) 

)71پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

.متري خلف شاخک تحتانی قرار دارد

)71پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(قرار دارد چه نام دارد؟

 (Palatophayngeud

 (Torus tubarius

)71پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(شرکت ندارد؟

تمپورال) 4اتموئید) 

)71پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(:اند ازنمایند، عبارتکره چشم عمل می

مایل تحتانی و رکتوس فوقانی) 

مایل فوقانی، مایل تحتانی و رکتوس خارجی) 

)71پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

.گذردمیOpticباالي عصب ) 

.گذردمیOpticسمت داخل عصب ) 

)71پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

شبکیه) 4عنبیه) 

)72پزشکی، شهریور ندانعلوم پایه پزشکی و د(مرتبط است؟............... 

 (infratemporal fossa

 (nasal cavity

)72پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(:جزبهکنند،ژوگوالر قاعده جمجمه عبور می

عصب زبانی حلقی) 

عصب پتروزال بزرگ) 

)72پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(:جزبهگیرند،

(Retromandibular)ورید رتروماندیبوالر ) 

عصب ماندیبوالر) 

سروگردن

چند سطح مفصلی دارد؟» مهره اطلس«.28

1 (32 (53 (

از اعصاب زیر در خلف شریان تیروئیدي فوقانی قرار دارد؟یک کدام.29

) 2اي تحتانیعصب حنجره) 1

) 4اي داخلیعصب حنجره) 3

باز می» Pterygopalatine«هاي زیر به حفره تمام سوراخ.30

) 2(Foramen rotandm)سوراخ گرد ) 1

) 4(Foramen oval)سوراخ بیضی ) 3

گیرند،عصب می(.facial n)همه عضالت زیر از عصب فاسیال .31

) 2(orbicularis oris)عضله مدور لبی ) 1

) 4(.resorius m)عضله خنده ) 3

:در» مجراي استاش«انتهاي .32

.جدار خلفی بینی قرار دارد) 1

.جدار طرفی بینی و در باالي شاخک تحتانی قرار دارد) 2

.جدار طرفی بینی و در پایین شاخک تحتانی قرار دارد) 3

متري خلف شاخک تحتانی قرار داردبینی و در یک سانتیجدار طرفی) 4

قرار دارد چه نام دارد؟(palatine tonsil)چینی که در جلوي لوزه کامی .33

1 (Palatoglossus2 (

3 (Salpingopharyngeus4 (

شرکت ندارد؟) حفره چشم(هاي زیر در تشکیل استخواناز یک کدام.34

) 3الکریمال) 2فنوئیداس) 1

کره چشم عمل می(abduction)عضالتی که به نحوي در .35

) 2یل فوقانی و رکتوس داخلی ما) 1

) 4فقط رکتوس خارجی) 3

:از» شریان مرکزي شبکیه«.36

) 2.گذردمیOpticوسط عصب ) 1

) 4.گذردمیOpticپایین عصب ) 3

باشد؟کدام ساختمان زیر فاقد عروق خونی می.37

) 3جسم مژگانی) 2قرنیه)1

............... با greater palatine canalدهان توسط حفره.38

1 (temporal fossa2 (

3 (pterigopalatine fossae4 (

ژوگوالر قاعده جمجمه عبور میهاي زیر از سوراخساختمان.39

) 2عصب واگوس) 1

) 4زوج یازدهمعصب) 3

گیرند،هاي زیر در ضخامت غده پاروتید قرار میهمه ساختمان.40

) 2عصب فاسیال) 1

) 4شریان کاروتید خارجی) 3



سواالت فصل اول

)72پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(:جزبهشوند،هاي زیر فلج میعصب ماندیبوالر، تمام ماهیچه

(Masseter)اي ماضغه) 2

تنسور تیمپانی) 4

)72پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(باشد؟میاز حاالت زیر 

داخلی-خلفی-قدامی) 2

خلفی-خارجی-داخلی) 4

ارتباط بین قاعده البیرنت غشایی حلزون و البیرنت غشایی دهلیز توسط کدام بخش زیر است؟

)72، اسفند پزشکیعلوم پایه پزشکی و دندان(

مجراي اندولنفاتیک) 2

اندولنفاتیک ساکل) 4

)72پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

.شودمتري عقب شاخک تحتانی باز میسوراخ شیپور استاش در حلق بینی و در یک سانتی

.شودینوس اسفنوئید به رسسوس اسفنواتموئیدال باز می

.ي هرمی در کشیدن تارهاي صوتی نقش دارد

.کننداي تحتانی عصب دریافت میي کریکوتیروئید از عصب حنجرههاي داخلی حنجره به جز ماهیچه

)73پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(گردنی غلط است؟از عبارات زیر در مورد گانگلیون تحتانی سمپاتیک 

.در جلو زایده عرضی هفتمین مهره گردنی و گردن اولین دنده قرار دارد

.گرددمیاي یکی 

)73پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(برد؟ از عضالت زیر کره چشم را به سمت باال و داخل می

عضله راست خارجی) 2

عضله مایل تحتانی) 4

)73پزشکی، اسفند پایه پزشکی و دندانعلوم (سازد؟اي را می

پاالتوفارنکس) 2

سالپینگوپاالتین) 4

)73پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(گیرد؟از اعصاب زیر عصب می

عصب دهم) 4عصب پنجم) 3

)73پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

.عقده مژگانی بین عصب بینایی و عضله راست داخلی قرار دارد

.گیردعضله رجلی داخلی از عصب فک تحتانی عصب می

.پرده صماخ به طور قائم بین گوش خارجی و میانی است

.از شریان صورتی است

)73پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(گذرد، کدام است؟ترین عنصري که از ضخامت غده پاراتید می

عصب صورتی) 2

شریان کاروتید خارجی) 4

12

عصب ماندیبوالر، تمام ماهیچهي حرکتیبا قطع ریشه.41

بطن قدامی دیگاستریک) 1

(Buccinator)ي شیپوري ماهیچه) 3

از حاالت زیر یک کداماي به صورتدایرهموقعیت مجاري نیم.42

داخلی-خارجی-قدامی) 1

خلفی-خارجی-قدامی) 3

ارتباط بین قاعده البیرنت غشایی حلزون و البیرنت غشایی دهلیز توسط کدام بخش زیر است؟.43

کوکالر کانالیکولوس) 1

مجراي ارتباطی یا رونیز) 3

کدام عبارت غلط است؟.44

سوراخ شیپور استاش در حلق بینی و در یک سانتی) 1

ینوس اسفنوئید به رسسوس اسفنواتموئیدال باز میسوراخ س) 2

ي هرمی در کشیدن تارهاي صوتی نقش داردماهیچه) 3

هاي داخلی حنجره به جز ماهیچهتمامی ماهیچه) 4

از عبارات زیر در مورد گانگلیون تحتانی سمپاتیک یک کدام.45

.اي قرار دارددر عقب شریان و ورید مهره) 1

2 (Ansa subclavianاي از آن استشاخه.

در جلو زایده عرضی هفتمین مهره گردنی و گردن اولین دنده قرار دارد) 3

اي یکی معموالً با اولین گانگلیون سمپاتیک سینه) 4

از عضالت زیر کره چشم را به سمت باال و داخل مییک کدام.46

عضله مایل فوقانی ) 1

عضله راست فوقانی) 3

اي را میهاي زیر حدخلفی حفره لوزهاز چینیک کدام.47

پاالتوگلوسوس) 1

سالپینگوفارنکس) 3

از اعصاب زیر عصب مییک کدامازTensor Tympaniعضله .48

عصب نهم) 2عصب هفتم ) 1

کدام عبارات زیر صحیح است؟.49

عقده مژگانی بین عصب بینایی و عضله راست داخلی قرار دارد) 1

عضله رجلی داخلی از عصب فک تحتانی عصب می) 2

پرده صماخ به طور قائم بین گوش خارجی و میانی است) 3

از شریان صورتی استايشریان پشت زبانی شاخه) 4

ترین عنصري که از ضخامت غده پاراتید میسطحی.50

شریان گیجگاهی ) 1

شریان کاروتید خارجی) 3
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)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

در دیواره خارجی) 4در دیواره خلفی) 

:شودحس عمومی و حس چشایی دو سوم قدامی زبان به ترتیب توسط اعصاب زیر تأمین می

)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

زوج هفتم-زوج هفتم) 

زوج هفتم-زوج پنجم) 

)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(کنند؟

عصب زبانی حلقی و عصب اکسسوري) 

عصب واگوس و سمپاتیک گردن و عصب زبانی حلقی) 

)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(شود؟حس چشایی یک سوم خلفی زبان توسط کدام عصب تأمین می

هیپوگلوسال) 4لینگوآل) 

)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

حس عمومی زبان) 

ايحس حلق حنجره) 

)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

استیلوگلوس) 4ژنیوگلوس) 

)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

فکی-فضاي رجلی) 

داخل قسمت عمودي استخوان کام) 

)73پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(:جزبهکنند،همه موارد زیر در تشکیل جدار داخلی حفره بینی شرکت می

(Vomer)اي استخوان تیغه) 

غضروف میانی بینی) 

)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

استخوان اکسیپیتال) 4اتموئید ) 

)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(:شودساخته می

الکریمال) 

اتموئید و شاخک تحتانی) 

)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(ان اسفنوئید نیست؟

اتموئیدال کرست) 4اینفراتمپورال کرست) 

)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(:اي است به نامدر فصل مشترك صفحه افقی و عمودي استخوان کام، زائده

آلوئوالرپروسس) 4پوستریور نازال اسپاین) 

)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(کنند؟به ترتیب ازکدام سوراخ عبور می

 (Ovale وRotundum

 (Orbital fissure وSpinosum

)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(شود؟از اعصاب زیر تأمین می

7شاخه بوکال زوج ) 

7شاخه سرویکال زوج ) 

سروگردن

.است............... محل اتصال عضله رکابی در گوش میانی .51

) 3در دیواره قدامی) 2در دیواره داخلی ) 1

حس عمومی و حس چشایی دو سوم قدامی زبان به ترتیب توسط اعصاب زیر تأمین می.52

) 2زوج پنجم -زوج پنجم) 1

) 4زوج پنجم-زوج هفتم) 3

کنند؟از اعصاب زیر شرکت مییک کدامدر تشکیل شبکه حلقی.53

) 2عصب زبانی حلقی و عصب زیرزبانی ) 1

) 4عصب واگوس و سمپاتیک گردن)3

حس چشایی یک سوم خلفی زبان توسط کدام عصب تأمین می.54

) 3گلوسوفارنژیال) 2کورداتمپانی) 1

یر مناسبتی ندارد؟از موارد زیک کدامبا9عصب زوج .55

) 2حس چشایی زبان ) 1

) 4حس شیپور استاش) 3

:جزبهگیرند،عصب می12همه موارد از زوج .56

) 3پاالتوگلوس) 2هیوگلوس) 1

عقده اسفنوپاالتین در کجا قرار دارد؟.57

) 2ايفضاي خلف نیزه) 1

) 4فکی-قعر حفره رجلی) 3

همه موارد زیر در تشکیل جدار داخلی حفره بینی شرکت می.58

) 2ورقه عمودي پرویزنی) 1

) 4شاخک تحتانی) 3

هاي زیر است؟از استخوانیک کدامتکمه حلقی مربوط به.59

) 3پرهاستخوان شب) 2استخوان کامی) 1

ساخته می............... جدار داخلی کانال اشکی بینی به وسیله .60

) 2ماگزیال) 1

) 4الکریمال و شاخک تحتانی) 3

ان اسفنوئید نیست؟زیر متعلف به استخوهاي از ستیغیک کدام.61

) 3اسفنوئیدال کرست) 2اُربیتال کرست) 1

در فصل مشترك صفحه افقی و عمودي استخوان کام، زائده.62

) 3پیرامیدال پروسس) 2پروسساُربیتال) 1

به ترتیب ازکدام سوراخ عبور میMandibularو Maxillaryاعصاب .63

1 (Rotundom وOvale2 (

3 (Lacerum وSpinosum4 (

از اعصاب زیر تأمین مییک کدامعصب بطن قدامی عضله دیگاستریک توسط.64

) 52عصب بوکال زوج ) 1

) 54زوج (Mylohyoid)شاخه مایلوهایوئید ) 3
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)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(کاروتید قرار ندارد؟

ورید ژوگوالر داخلی) 2

عصب واگ) 4

)73پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

عصب بوکال) 2

عصب اینفریورآلوئالر) 4

)73پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

3 (Mandibular N.4 (Hypoglossal

Sternocleidomastoidusگیرد؟در یک طرف منقبض شود کدام عمل زیر صورت می

)73-74علوم تشریح ارشدکارشناسی (

.شودگردد و سر به همان طرف خم می

(Trigeminal impression)وجود دارد؟هاي زیر از استخوانیک کدامدر

)73-74علوم تشریحکارشناسی ارشد(

3 (temporal4 (Occipital

)73-74علوم تشریح کارشناسی ارشد(شود؟مجراي غده پاروتید کدام ماهیچه را سوراخ کرده وارد دهان می

پتریگوئید داخلی ) 2

پتریگوئید خارجی ) 4

اعصاب زیر صدمه دیده است؟از یک کدامشود، به نظر شمازبان فردي هنگام خارج شدن از دهان به طرف راست منحرف می

)73-74علوم تشریح کارشناسی ارشد(

عصب زبان حلقی راست ) 2

عصب زیرزبانی چپ) 4

)74پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(موارد زیر در بین دو عضله ماستر و بوکسناتور قرار دارد؟

عضله زایگوماتیک ماژور) 2

4 (buccal fat

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(از اعصاب زیر است؟

عصب سوپرا اُربیتال) 2

عصب فاسیال) 4

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(گیرد؟از موارد زیر عصب می

شاخه تمپورالیس عمقی عصب پنجم) 

شاخه اوریکوالر عصب واگ) 4

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(کند؟از عضالت زیر از اعصاب فاسیال و مندیبوالر عصب دریافت می

عضله دیگاسرتیک) 2

عضله استیلوگلوسوس) 4

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(هاي صوتی است؟طناب

عضله کریکوآریتنوئید خلفی) 2

عضله تیروآریتنوئید) 4

14

کاروتید قرار ندارد؟از عناصر زیر در مثلث یک کدام.65

شریان کاروتید داخلی) 1

)فرعی(عصب آکسسوري ) 3

عصب حسی لب باال کدام است؟.66

عصب فاسیال) 1

يصب ماگزیالرع) 3

عصب عضالت جونده کدام است؟.67

1 (Maxillary N.2 (Facial N.

Sternocleidomastoidusدر صورتی که عضله .68

گرددصورت بهمان طرف متوجه می) 1

.شودسر به سمت جلو خم می) 2

گردد و سر به همان طرف خم میصورت به طرف مقابل متوجه می) 3

.شودسر به طرف شانه مقابل خم می) 4

(Trigeminal impression)حفره گانگلیون گاسر .69

1 (Sphenoind2 (Ethmoid

مجراي غده پاروتید کدام ماهیچه را سوراخ کرده وارد دهان می.70

(Buccinator)شیپوري ) 1

(Massetter)ماضغه ) 3

زبان فردي هنگام خارج شدن از دهان به طرف راست منحرف می.71

عصب زبانی حلقی ) 1

عصب زیرزبانی راست ) 3

موارد زیر در بین دو عضله ماستر و بوکسناتور قرار دارد؟از یک کدام.72

شاخه بوکال عصب صورتی) 1

3 (facial vein

از اعصاب زیر است؟یک کدامعصب حسی مخاط گونه مربوط به.73

شاخه بوکال عصب مندیبوالر ) 1

عصب گوشی بزرگ) 3

از موارد زیر عصب مییک کدامعضله تمپورالیس از.74

شاخه تمپورالیس عصب هفتم) 1

شاخه اوریکولوتمپورال عصب مندیبوالر) 3

از عضالت زیر از اعصاب فاسیال و مندیبوالر عصب دریافت مییک کدام.75

عضله میلوهیوئید) 1

عضله استیلوهایوئید) 3

(Tensor)از عضالت حنجره، کشنده یک کدام.76

)کریکوتیروئید(درقی -عضله انگشتري) 1

عضله ترانسورس آریتنوئید) 3



15 سروگردن

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(:جزبهگیرند،عصب می

عضله کریکوآریتنوئید خلفی) 

عضله ترانسورس آریتنوئید) 

گردد؟هاي زیر متصل میاز استخوان

)74پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

استخوان ماگزیال) 

شاخک تحتانی بینی) 

)74پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

سطح خارجی راموس مندیبل) 

سطح خلفی تنه مندیبل) 

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

.بین دو بال اسفنوئیدآل قرار دارد

.بر روي بال بزرگ اسفنوئید قرار دارد

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(شود؟وارد کام سخت می

عصب کامی بزرگ) 

عصب نازوسیلیاري) 

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(بینی شرکت ندارد؟هاي زیر در تشکیل جدار خارجی حفره

ومر) 4اتموئید) 

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(:جزبهک خط عمودي قرار دارند،

سوراخ اینفرااُربیتال) 

(mental)اي سوراخ چانه) 

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

بین سوراخ گرد و حفره پتریگوپاالتین) 

هاي داخلی و خارجی زائده پتریگوئیدبین بال) 

شود؟هاي شریان کاروتید خارجی در مقابل شاخ بزرگ استخوان هیوئید جدا می

)74پزشکی، شهریور وم پایه پزشکی و دندانعل(

شریان لینگوآل ) 

شریان گوش خلفی) 

)74پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(کدام عبارت در مورد شریان تیروئیدي تحتانی صحیح است؟

.روداز خلف غالف کاروتید به سمت باال و داخل می) 

.شودکالوین جدا میمستقیماً از شریان ساب) 

کند؟از اعصاب زیر سطح خارجی شریان کاروتید خارجی را در مبدأ شریان پشت سري قطع می

)74پزشکی، اسفندعلوم پایه پزشکی و دندان(

(IX)عصب گلوسوفارنژیال ) 

عصب زوج دوازدهم) 

سروگردن

عصب می) نژیالریکارنت الر(تمام عضالت زیر از عصب راجعه .77

) Thyroarytenoid2عضله تیروآریتنوئید ) 1

) Cricothyroid4عضله کریکوتیروئید ) 3

از استخوانیک کدامسطح تحتانی توده طرفی استخوان اتموئید به.78

) 2استخوان اسفنوئید) 1

) 4استخوان الکریمال) 3

هاي زیر قرار دارد؟از قسمتیک کدامسوراخ مندیبوالر در.79

) 2داخلی راموس مندیبلسطح ) 1

) 4سطح قدامی تنه مندیبل) 3

در مورد استخوان اسفنوئید غلط است؟ یک کدام.80

.حفره ژوگولر در سطح تحتانی آن قرار دارد) 1

.گیردمیعضله مدیال پتریگوئید از آن منشأ ) 2

3 (supra orbital fissure)بین دو بال اسفنوئیدآل قرار دارد) شکاف فوق کاسه چشمی

بر روي بال بزرگ اسفنوئید قرار دارد(ovale)سوراخ بیضی ) 4

وارد کام سخت میincisiveاز اعصاب زیر از سوراخ یک کدام.81

) 2اتموئیدال قدامیعصب ) 1

) 4عصب نازوپاالتین) 3

هاي زیر در تشکیل جدار خارجی حفرهاز استخوانیک کدام.82

) 3پاالتین) 2ماگزیال) 1

ک خط عمودي قرار دارند،هاي استخوانی زیر در روي یسوراخ.83

) 2سوراخ سوپرااُربیتال) 1

) 4سوراخ زایگوماتیکوفاسیال) 3

هایی قرار دارد؟مجراي ویدین حد فاصل چه بخش.84

) 2بین سوراخ گرد و حفره تحت گیجگاهی) 1

) Pterygopalatine4بین سوراخ السروم و حفره ) 3

هاي شریان کاروتید خارجی در مقابل شاخ بزرگ استخوان هیوئید جدا میاز شاخهیک کدام.85

) 2شریان تیروئیدي فوقانی) 1

) 4شریان صورتی) 3

کدام عبارت در مورد شریان تیروئیدي تحتانی صحیح است؟.86

) 2.استCostocervicalاي از شریان شاخه) 1

) 4.اي از آن استشریان حلقی صعودي شاخه) 3

از اعصاب زیر سطح خارجی شریان کاروتید خارجی را در مبدأ شریان پشت سري قطع مییک کدام.87

) 2عصب واگ) 1

) 4عصب اکسسوري) 3



سواالت فصل اول

)74پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(از شرایین زیر است؟

شریان گوش خلفی) 2

شریان اکسیپیتال) 4

)74پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(مندیبوالر کدام عبارت صحیح است؟

.ابتدا در سمت خارج عصب لینگوال قرار دارد) 2

.شوددر سطح داخلی گونه باز می) 4

)74پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(مورد مجراي غده پاروتید غلط است؟

.کندچربی بوکال و عضله بوکسیناتور را سوراخ می

.شوددر سطح داخلی گونه در مقابل دندان نیش باز می

.مجرا قرار دارد

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(در مورد غده تحت فکی کدام عبارت غلط است؟

.قسمت سطحی آن در مثلث دیگاستریک قرار دارد

.کندمجراي آن از سمت خارج غده زیرزبانی عبور می

.باشد

.باالي عضله میلوهیوئید قرار دارد

)74پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(از اعصاب زیرشاخه عصب ماگزیالري است؟

عصب اوریکولوتمپورال) 2

عصب لینگوآل) 4

)74اسفند پزشکی،علوم پایه پزشکی و دندان(

.وستفال مبدأ الیاف خودکار زوج سوم اعصاب کرانیال است

.شودریشه سمپاتیک عقده سیلیاري از شبکه دور کاروتید داخلی تأمین می

.شودعصب قلبی فوقانی واگوس در گردن از واگوس جدا می

.دهدمیعصب زوج سوم مغزي، عضله راست خارجی کره چشم را عصب 

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(:باشدهاي عصب زوج هفت نمی

عصب عضله تنسور تمپانی) 2

عصب عضله رکابی) 4

)74پزشکی، شهریور و دندانعلوم پایه پزشکی (کف دهان کدام است؟

بطن قدامی دیگاستریک) 4جنیوگلوس) 3

)74پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(شود؟از عضالت زیر باعث بیرون آوردن زبان از دهان می

2 (palatoglossus

4 (genioglosus

)74پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(گردد؟از اعصاب زیر تأمین می

زبانی حلقی) 2

کوردوتیمپانی) 4

)74پزشکی، شهریور پایه پزشکی و دندانعلوم (اند؟هاي زیر در ارتباطاز قسمت

سینوس فرونتال) 4مئاتوس تحتانی ) 3

16

از شرایین زیر است؟یک کدامشریان استیلوماستوئید شاخه.88

شریان زبانی) 1

شریان تیروئیدي تحتانی) 3

مندیبوالر کدام عبارت صحیح است؟مورد مجراي غده سابدر.89

.شوداز قسمت سطحی غده خارج می) 1

.مجاور سطح داخلی غده زیرزبانی است) 3

مورد مجراي غده پاروتید غلط است؟کدام عبارت در.90

.گذرداز سطح خارجی عضله ماستر می) 1

چربی بوکال و عضله بوکسیناتور را سوراخ می) 2

در سطح داخلی گونه در مقابل دندان نیش باز می) 3

شریان عرضی صورت در باال و به موازات این) 4

در مورد غده تحت فکی کدام عبارت غلط است؟.91

قسمت سطحی آن در مثلث دیگاستریک قرار دارد) 1

مجراي آن از سمت خارج غده زیرزبانی عبور می) 2

باشدکنترل ترشح آن توسط کورداتمپانی می) 3

باالي عضله میلوهیوئید قرار داردقسمت عمقی آن در) 4

از اعصاب زیرشاخه عصب ماگزیالري است؟یک کدام.92

عصب زایگوماتیک) 1

عصب بوکال ) 3

از جمالت زیر غلط است؟یک کدام.93

وستفال مبدأ الیاف خودکار زوج سوم اعصاب کرانیال است-ي ادینگرهسته) 1

ریشه سمپاتیک عقده سیلیاري از شبکه دور کاروتید داخلی تأمین می) 2

عصب قلبی فوقانی واگوس در گردن از واگوس جدا می) 3

عصب زوج سوم مغزي، عضله راست خارجی کره چشم را عصب ) 4

هاي عصب زوج هفت نمیاز اعصاب زیر جزء شاخهیک کدام.94

عصب کورداتمپانی) 1

عصب پتروزال بزرگ) 3

کف دهان کدام است؟دهنده ترین ماهیچه تشکیلاصلی.95

مایلوهیوئید) 2جنیوهیوئید) 1

از عضالت زیر باعث بیرون آوردن زبان از دهان مییک کدام.96

1 (stylogssus

3 (hyoglossus

از اعصاب زیر تأمین مییک کدامس عمومی قاعده زبان توسطح.97

هایپوگلوس) 1

ي لینگوال عصب ماندیبوالرشاخه) 3

از قسمتیک کدامهاي اتموئیدال خلفی باسینوس.98

مئاتوس فوقانی) 2مئاتوس میانی ) 1



17 سروگردن

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(از موارد زیر در جدار داخلی حفره تیمپانیک قرار دارد؟

)استاششیپور (سوراخ مجراي شنوایی ) 

)غار(مدخل آنتروم ) 

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(گیرد؟

)74پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

زوج هفت مغزي) 4زوج نه مغزي) 

)74پزشکی، شهریور پایه پزشکی و دندانعلوم (گذرد؟میانی و فوقانی حلق می

شریان حلق صعودي) 

اي داخلیعصب حنجره) 

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(سازد؟اي را می

رینکسچین پاالتوفا) 

چین سالپینگوپاالتین) 

)74پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(برد؟از عضالت زیر، کره چشم را به سمت باال و داخل می

عضله راست فوقانی ) 

عضله مایل تحتانی) 

)74پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

سپتوم اُربیتال) 4ملتحمه) 

شود؟از منابع زیر تأمین مییک 

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

)عضله باال برنده پلک فوقانی

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(کند؟از عضالت زیر از عصب زوج چهارم عصب دریافت می

)عضله باال برنده پلک فوقانی

)74پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(:جزهاي زیر روي جدار داخلی وستیبول گوش داخلی قرار دارد، به

 (Elliptical Recess

 (Vestibular Crest

)74پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(: :

(Maleus)سر استخوان چکشی ) 

(Incus)زائده کوتاه سندانی ) 

سروگردن

از موارد زیر در جدار داخلی حفره تیمپانیک قرار دارد؟یک کدام.99

) 2زایده پیرامید) 1

) 4دریچه بیضی) 3

گیرد؟از عضالت زیر از عصب زبانی حلقی عصب مییک کدام.100

Palatoglossعضله کامی حلقی ) 1

Stylopharyngeousاي حلقی عضله نیزه) 2

Salpingopharyngeousعضله شیپوري حلقی ) 3

Inferior constictorتحتانی حلقی کننده گعضله تن) 4

کدام است؟stylopharyngeusعصب حرکتی عضله .101

) 3زوج ده مغزي) 2زوج یازده مغزي) 1

میانی و فوقانی حلق میکننده کدام عنصر از بین عضله تنگ.102

) 92عصب زوج ) 1

) 4اي فوقانیشریان حنجره) 3

اي را میي لوزههاي زیر از حدخلفی حفرهاز قسمتیک کدام.103

) 2چین پاالتوگلوس) 1

) 4چین سالپینگوفارینکس) 3

از عضالت زیر، کره چشم را به سمت باال و داخل مییک کدام.104

) 2عضله مایل فوقانی ) 1

) 4عضله راست خارجی) 3

:است ازها عبارتپلکترین طبقه داخلی.105

) 3طبقه عضالنی) 2تارس) 1

یک کداماز) پرده موسکولوواکوالر(شرائین پرده کورئید چشم .106

)مژگانی خلفی کوتاه(پوستریور سیلیاري شرائین شورت) 1

عضله باال برنده پلک فوقانی(عضله لواتور پالپبري سوپریوریس ) 2

عضله سوپریوراوبلیک) 3

عضله اینفریوراوبلیک) 4

از عضالت زیر از عصب زوج چهارم عصب دریافت مییک کدام.107

)عضله مستقیم فوقانی(رکتوس سوپریوریس عضله ) 1

عضله باال برنده پلک فوقانی(عضله لواتور پالپبري سوپریوریس ) 2

عضله سوپریوراوبلیک) 3

عضله اینفریوراوبلیک) 4

هاي زیر روي جدار داخلی وستیبول گوش داخلی قرار دارد، بهتمام ساختمان.108

1 (Spherical Recess2 (

3 (Inadis Fossa4 (

: :جزقرار دارند، بهEpitympanic Recessتمام عناصر زیر .109

) 2(stapedius)استخوان رکابی ) 1

) 4(Incus)انی تنه استخوان سند) 3



سواالت فصل اول

)74-75علوم تشریح کارشناسی ارشد(

عصب زبانی حلقی) 4عصب ماندیبوالر ) 3عصب اکسسوري 

)74-75علوم تشریح دکارشناسی ارش(:جزهاي زیر در جلو عضله اسکالن قدامی قرار دارد، به

عصب فرنیک ) 2

ورید ساب کالوین ) 4

)74-75علوم تشریح کارشناسی ارشد(؟نمی شودهاي عصبی زیر از شبکه گردنی جدا 

2 (greater occipital)گریتراکسپیینال (

4 (Phrenic)عصب فرنیک (

)74-75علوم تشریح کارشناسی ارشد(هاي کدام عصب است؟

نازوسیلیاري) 4عصب الکریمال ) 3

)75پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(شود؟

مجراي فرونتونازال) 2

مجاري اتموئیدال قدامی) 4

)75پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

ه عصب ماندیبوالرتن) 2

Chorda tympaniعصب ) 4

Internal carotid75پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(درست است؟(

.شودبه کاسه جمجمه از طریق سوراخ بیضی وارد می

.شودشریان وارد جمجمه می

.شودمعموالً از محاذات مهره ششم گردنی از شریان کاروتید خارجی جدا می

:جزبهباشد،درست می(.Int. laryngeal N)اي داخلی 

)75ور پزشکی، شهریعلوم پایه پزشکی و دندان(

.شوداز طریق غشاء کرایکوتیروئید وارد حنجره می

.دهدمخاط درون حنجره را در قسمت باالي طناب صوتی حقیقی عصب می

)75پزشکی، شهریور پزشکی و دندانعلوم پایه (گذرد؟از عناصر زیر همراه عصب اپتیک از کانال اپتیک می

شریان افتالمیک) 4عصب تروکلئار) 3شریان کاروتید داخلی

)75پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(:جزبهباشند،هاي عصب افتالمیک می

عصب اتموئیدال قدامی) 2

عصب اینفراتروکلئار) 4

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(شود؟ها ساخته میشکاف کاسه چشمی تحتانی توسط کدام دسته استخوان

بال بزرگ اسفنوئید+ ماگزیال) 2

بال بزرگ اسفنوئید+ اتموئید) 4

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(کند؟اي فوقانی کدام حالت را ایجاد می

فلج عضله کریکوتیروئید) 2

هاي صوتیحسی مخاط حنجره در زیر طناببی) 4
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:عصب عضله کامی زبانی عبارت است از.110

عصب اکسسوري ) 2عصب زیرزبانی ) 1

هاي زیر در جلو عضله اسکالن قدامی قرار دارد، بهتمام ساختمان.111

بطن تحتانی عضله اموهیوئید ) 1

اي تحتانی عصب حنجره) 3

هاي عصبی زیر از شبکه گردنی جدا از شاخهیک کدام.112

) لسراکسیپتال(Lesser occipitalعصب ) 1

3 (greater Auricular)گریتراوریکوالر(

هاي کدام عصب است؟عصب اینفراتروکلئار از شاخه.113

4زوج ) 2مغزي ) 1

شود؟از میبه مئاتوس تحتانی بینی کدام بخش زیر ب.114

مجراي نازوالکریمال) 1

ي سینوس ماگزیالريدهانه) 3

مجاور کدام عصب زیر است؟Oticعقده .115

تنه عصب ماگزیالري) 1

شاخه زبانی عصب ماندیبوالر) 3

Internal carotidاز عبارات زیر در مورد شریان یک کدام.116

به کاسه جمجمه از طریق سوراخ بیضی وارد می) 1

شریان وارد جمجمه میاي همراه این هشریان مهر) 2

معموالً از محاذات مهره ششم گردنی از شریان کاروتید خارجی جدا می) 3

.شودشریان افتالمیک از آن جدا می) 4

اي داخلی تمام جمالت زیر در رابطه با عصب حنجره.117

.یک عصب حسی است) 1

.اي فوقانی استهمراه شاخه شریان حنجره) 2

از طریق غشاء کرایکوتیروئید وارد حنجره می) 3

مخاط درون حنجره را در قسمت باالي طناب صوتی حقیقی عصب می) 4

از عناصر زیر همراه عصب اپتیک از کانال اپتیک مییک کدام.118

شریان کاروتید داخلی) 2عصب زوج سوم) 1

هاي عصب افتالمیک میتمام اعصاب زیر جزو شاخه.119

)صماخی(عصب تیمپانیک ) 1

عصب نازوسیلیاري) 3

شکاف کاسه چشمی تحتانی توسط کدام دسته استخوان.120

بال کوچک اسفنوئید+ بال بزرگ اسفنوئید) 1

بال کوچک اسفنوئید+ ماگزیال) 3

اي فوقانی کدام حالت را ایجاد میي داخلی عصب حنجرهقطع شاخه.121

حسی مخاط قسمت فوقانی حنجره بی) 1

فلج تمام عضالت حنجره) 3



19 سروگردن

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(گیرد؟از عناصر زیر صورت می

کانال شلم) 4عنبیه) 

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

.آید

.گیرند

.شود

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

در جدار طرفی نازوفارنکس) 

در دیواره طرفی اوروفارنکس) 

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

.مجاورت دارد) کالوینب

)75ند پزشکی، اسفعلوم پایه پزشکی و دندان(کند؟بطن فوقانی عضله اوموهیوئید در تشکیل کدام مثلث گردنی شرکت می

مثلث سوپراکالویکوالر) 

مثلث کاروتید) 

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(نماید؟از جدارهاي گوش میانی در تشکیل کف جمجمه شرکت می

جدار خلفی) 4جدار تحتانی ) 

)75پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

جدار تحتانی) 4جدار خارجی ) 

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(:جز

.کندسمپاتیک مردمک را باز می) 

.کندعصب هفتم پلک را باز می) 

)75پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

.کند

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(باشد؟از شرایین زیر می

شریان ماگزیالري) 4شریان صورتی) 

)75پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(گردد؟از اعصاب زیر تأمین می

عصب آلوئوالر فوقانی میانی ) 

نفریور آلوئوالر عصب ای) 

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(شود؟از عضالت زیر ساخته می

تنسور ولی پاالتینی) 

پاالتوفارینژئوس) 

سروگردن

از عناصر زیر صورت مییک کداممایع زاللیه از طریقترشح .122

) 3جسم مژگانی) 2پرده کوروئید) 1

در مورد گوش میانی درست است؟یک کدام.123

آیدیی صندوق صماخ پایین میعصب فاسیال از دیواره جلو) 1

گیرندعضالت چکشی و رکابی از عصب واگوس عصب می) 2

.قاعده استخوان رکابی به پنجره بیضی تکیه دارد) 3

شودحس مخاط صندوق صماخ از عصب فاسیال تأمین می) 4

ي سوم کجاست؟محل قرارگیري لوزه.124

) 2زیر غشاي مخاطی قاعده زباندر ) 1

) 4در سقف و دیواره خلفی نازوفارنکس) 3

کالوین کدام عبارت صحیح است؟در مورد شریان ساب.125

بآنسا سا(اي اولین قسمت آن با قوس عصبی تحت ترقوه) 1

.گذرددر مسیرش از جلوي اسکالن قدامی می) 2

.گذردکالوین میدرمسیرش از جلوي ورید ساب) 3

.شوداي از سومین قسمت آن جدا میشریان مهره) 4

بطن فوقانی عضله اوموهیوئید در تشکیل کدام مثلث گردنی شرکت می.126

) 2مثلث خلفی گردن ) 1

) 4مثلث دیگاستریک) 3

از جدارهاي گوش میانی در تشکیل کف جمجمه شرکت مییک کدام.127

) 3جدار فوقانی) 2جدار قدامی) 1

:شود؟ستاش به کدام جدار صندوق صماخ باز میشیپور ا.128

) 3جدار قدامی) 2جدار خلفی) 1

جزبهي جمالت زیر در مورد اعصاب چشم صحیح است،همه.129

) 2. کنداز میسمپاتیک پلک را ب) 1

) 4.کندعصب سوم پلک را باز می) 3

کدام عبارت در مورد عضله استیلوفانژئوس درست است؟.130

.باشدحلق میکننده جزء عضالت تنگ) 1

کندفوقانی و میانی حلف عبور میکننده از بین عضله تنگ) 2

.باشداي فوقانی میهمراه عصب حنجره) 3

.شودعصب آن از عصب آکسسوري تأمین می) 4

از شرایین زیر مییک کدامشاخه(Tonsilar artery)اي شریان لوزه.131

) 3کاروتید خارجیشریان ) 2شریان زبانی) 1

از اعصاب زیر تأمین مییک کدامهاي پیشین فک باال توسطحس دندان.132

) 2عصب آلوئوالر فوقانی قدامی) 1

) 4عصب آلوئوالر فوقانی خلفی) 3

از عضالت زیر ساخته مییک کداماسکلت لیفی کام نرم توسط.133

) 2لواتور ولی پاالتینی) 1

) 4پاالتوگلوس) 3



سواالت فصل اول

)75پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(:جزبهباشند،هاي عصب افتالمیک می

عصب اتموئیدال قدامی) 2

عصب اینفراتروکلئار) 4

شوند؟از اعصاب کرانیال زیر از طریق سوراخ استیلوماستوئید از جمجمه خارج می

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(

عصب ششم) 4عصب نهم) 3

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(:جزبهگیرد،ترشح همه غدد زیر توسط عصب زوج هفتم انجام می

غده بناگوشی) 4غده اشکی) 3

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(:جزءدارند، به در تشکیل آنساسرویکالیس همه اعصاب نخاعی زیر شرکت 

3 (C34 (C4

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(:جزبههاي شریان کاروتید خارجی هستند،

Costocervical2 (Lingual4 (Sup. Thyroid

)75پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(هاي زیر قرار دارد؟

استخوان تمپورال) 2

استخوان اتموئید) 4

)75شهریور پزشکی، علوم پایه پزشکی و دندان(گذرد؟از عناصر زیر همراه عصب اپتیک از کانال اپتیک می

شریان افتالمیک) 4عصب تروکلئار) 3شریان کاروتید داخلی

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(:جزبهباشند،ي موارد زیر جزء زواید استخوان ماگزیال می

نازال) 4زیگوماتیک) 3

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(دهد؟رانیال میانی را با خارج از جمجمه ارتباط می

2 (Jugular Foramen

4 (Cribriform Plate

)75پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

پتریگوئید داخلی) 4پتریگوئید خارجی) 3

)75پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(هاي کدام شریان است؟

Lingualشریان ) 2

Inf. Alveolarشریان ) 4

)75پزشکی، شهریور علوم پایه پزشکی و دندان(

سوپرااُربیتال) 4نازوسیلیاري) 3

)75پزشکی، اسفند علوم پایه پزشکی و دندان(گردند؟از عضالت جونده موجب باز شدن دهان می

پتریگوئید داخلی) 4ماستر) 3پتریگوئید خارجی

Mental spine75-76علوم تشریح کارشناسی ارشد(اتصال دارد؟(

عضله میلوهایوئید ) 2

عضله هایوگلوسوس ) 4

)75-76علوم تشریح رشدکارشناسی ا(باشند؟هاي پاراسمپاتیک می

عصب زوج پنجم مغزي ) 2

عصب زوج نهم ) 4
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هاي عصب افتالمیک میتمام اعصاب زیر جزء شاخه.134

)صماخی(عصب تمپانیک ) 1

عصب نازوسیلیاري) 3

از اعصاب کرانیال زیر از طریق سوراخ استیلوماستوئید از جمجمه خارج مییک کدام.135

عصب هفتم) 2عصب سوم) 1

ترشح همه غدد زیر توسط عصب زوج هفتم انجام می.136

غده زیر زبانی) 2غده تحت فکی) 1

در تشکیل آنساسرویکالیس همه اعصاب نخاعی زیر شرکت .137

1 (C12 (C2

هاي شریان کاروتید خارجی هستند،همه موارد زیر شاخه.138

1 (Facial2 (Costocervical

هاي زیر قرار دارد؟از استخوانیک کدامبیضی در رويسوراخ.139

استخوان ماگزیال) 1

استخوان اسفنوئید) 3

از عناصر زیر همراه عصب اپتیک از کانال اپتیک مییک کدام.140

شریان کاروتید داخلی) 2عصب زوج سوم) 1

ي موارد زیر جزء زواید استخوان ماگزیال میهمه.141

پاالتین) 2فرونتال) 1

رانیال میانی را با خارج از جمجمه ارتباط میاز موارد زیر حفره کیک کدام.142

1 (Optic canal

3 (Rotundum Foramen

کدام ماهیچه زیر در بستن دهان نقشی ندارد؟.143

1 (Temporalis2 (Masseter

هاي کدام شریان است؟شریان مایلوهایوئید از شاخه.144

Middle menengialشریان ) 1

Facialشریان ) 3

صب است؟حس پلک پائین از کدام ع.145

ماگزیالري) 2اتموئیدال قدامی) 1

از عضالت جونده موجب باز شدن دهان مییک کدام.146

پتریگوئید خارجی) 2تمپورالیس) 1

Mental spineاز عضالت زیر به خارچانه یک کدام.147

عضله ژینوگلوسوس ) 1

عضله دیگاستریک ) 3

هاي پاراسمپاتیک میاز اعصاب ذیل فاقد رشتهیک کدام.148

عصب زوج سوم مغزي ) 1

عصب زوج هفتم ) 3
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