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)10قطب -98پزشکی نوین شهریور (کند؟ یک از اعصاب زیر از درون سینوس کاورنوس عبور نمیکدام-325

افتالمیک)داپتیک)جاوکولوموتور)بماگزیالري) الف

داخلیکاروتیدشریان-3کاروتیدشبکه-2ابداسنسعصب-1:کنندمیعبورکاورنوسسینوسدرونازکهعناصري
وافتالمیـک شـاخه -3تروکلئـار عصـب -2اوکولوموتـور عصـب -1:کننـد مـی عبورکاورنوسسینوسخارجیدیوارهازکهعناصري

تریژمینالعصبماگزیالري
)دانشجویانبرايگريآناتومی888ص(

�.گزینه ج صحیح است

)10قطب -98پزشکی نوین شهریور (کدام عصب با شریان تیروئیدي فوقانی، همراه است؟ -326

عصب هیپوگلوسال)دعصب واگ)جاي خارجیعصب حنجره)بقوس گردنی) الف

. استمجاورفوقانیالرنژیالعصبخارجیشاخهوتحتانیفارنژیالکننده منقبضعضلهباداخلسمتدرفوقانیتیروییديشریان
)دانشجویانبرايگريآناتومی1019ص(

�.گزینه ب صحیح است

)10قطب -98پزشکی نوین شهریور (عمل کدام عضله، کشیدن تارهاي صوتی است؟-327

تیروآریتنوئید)دکریکوتیروئید)جآري اپیگلوتیک)بوکالیس) الف

.استشدهمتصلکریکوئیدخارجیرو روبهوجهبهکهاستصوتیتارهايکشندهعضلهتنهاکریکوتیروئیدعضله
)دانشجویانبرايگريآناتومی1062ص(

�.گزینه ج صحیح است

)10قطب -98پزشکی نوین شهریور (:  عصب تمام عضالت زیر، عصب واگ است، بجز-328

Stylopharyngeous)بSalpingopharyngeous) الف
Palatopharyngeous)دPalatoglossus)ج

.استگلوسوفارنژیال، stylopharyngeusعضلهعصب
)دانشجویانبرايگريآناتومی1045ص(

�.گزینه ب صحیح است

)10قطب -98پزشکی نوین شهریور (شود؟ ي اشکی میکدام عصب مغزي سبب ترشح غده-329

اوکولوموتور)دفاسیال)جژمینالتري)بگلوسوفارنژیال) الف

عصـب ازبـزرگ پتـروزال عصـب .کنـد تأمین مـی رااشکیغدهحسیبخششودمیمشتقافتالمیکعصبازکهالکریمالعصب
.کندتأمین میرااشکیغدهپاراسمپاتیکاتونومیکقسمتکهشودمیمشتقفاسیال

)دانشجویانبرايگريآناتومی903ص(

�.گزینه ج صحیح است
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)10قطب -98پزشکی نوین شهریور (کدام عصب زیر حاوي الیاف حرکتی است؟ -330

آلوئوالر فوقانی خلفی)دآلوئوالر فوقانی میانی)جآلوئوالر فوقانی قدامی)بآلوئوالر تحتانی) الف
.دهدمیعصبپایینیهاي دندانبهکهاستمندیبوالرعصبازاي هشاختحتانیآلوئوالرعصب

)دانشجویانبرايگريآناتومی1093ص(

�.صحیح استگزینه الف 

)10قطب -98پزشکی نوین شهریور (کشد؟می) خلف(ي زیر مندبیل را به عقب کدام عضله-331

پتریگوئید خارجی)دماستر)جتمپورالیس)بپتریگوئید داخلی) الف

درخلفـی قسـمت وداردنقـش دهـان بسـتن درقدامیقسمت.خلفیوقدامیشود؛میتقسیمعملیقسمتدوبهتمپورالیسعضله
.فککشیدنعقب

)دانشجویانبرايگريآناتومی979ص(

�.گزینه ب صحیح است

)10قطب -98پزشکی نوین شهریور (کند؟ در کدام گانگلیون سیناپس می9الیاف پاراسمپاتیک زوج -332

Otic)دPterygopalatine)جSublingual)بSubmandibular) الف

دریافـت گلوسـوفارنژیال عصبازراخودپاراسمپاتیکاعصابکهاستسروگردنپاراسمپاتیکگانگلیونچهارازیکیoticگانگلیون
.کندمی

)دانشجویانبرايگريآناتومی989ص(

�.گزینه د صحیح است

)10قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (............ي کامی مجاور است با لوزه-333

چین پاالتوفارنژیال)دچین پاالتوگلوسال)جچین سالپینگوفارنژیال)بگلوتیکچین آري اپی) الف

ي کـامی را  آینـد و در قـدام لـوزه   هـاي زبـان مـی   هاي غشاي مخاطی هستند که از کام نرم به سمت کنارهچین پاالتو گلوسال، چین
. سازندمی

)بافت شناسی جان کوییرا 276ص (

�.گزینه ج صحیح است

)9قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (شده در کدام گزینه مربوط به استخوان تمپورال است؟مورد مطرح -334

ي پتریگوئیدزائده)دي استیلوئیدزائده)جي کورنوئیدزائده)بي کندیالرزائده) الف

.شـود مـی برجسـته تمپورالاستخوانتحتانیکنارازکهداردقرارشکلیسوزنی، استیلوئیدزائده، ماستوئیدزائدهداخلوجلوطرفدر
.استرباطوعضلهچنداتصالبرايمحلیاستیلوئیدزائده

)آناتومی گري براي دانشجویان 858ص (

�.گزینه ج صحیح است
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)9قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (:باشند، بجزمی(CN.VII)هاي عصبی زیر از مشتقات عصب فاسیال تمام شاخه-335

)کوچک(عصب پتروز مینور )ب)بزرگ(پتروز ماژور عصب ) الف
)طناب صماخی(کورداتیمپانی )دي رکابیعصب عضله)ج

پـیش پاراسـمپاتیک الیـاف حاصـل عمـدتاً کـه شـود میجداآنازبزرگپتروزالعصبوزنددور میفاسیالعصبزانوییعقدهدر
.استاي هعقد

)آناتومی گري براي دانشجویان 899ص(

�.گزینه ب صحیح است

)9قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (کنند، بجز؟تمام عضالت زیر در تشکیل اضالع مثلث کاروتید در گردن شرکت می-336

استرنوکلئیدوماستوئید)بي اموهیوئیدبطن فوقانی عضله) الف
گاستریکبطن قدامی دي)دگاستریکبطن خلفی دي)ج

کنـار وبـاال دردیگاسـتریک خلفـی بطنواستیلوهیوییدعضلهپایینوجلودراوموهیوییدعضلهفوقانیبطنکاروتیدمثلثمحدوده
.استعقبدراسترنوکلیدوماستوئیدعضلهقدامی

)آناتومی گري براي دانشجویان 1006ص (

�.گزینه د صحیح است

:شوند، بجزدهی میعصب(CN.III)تمام عضالت اکسترا اکوالر زیر از عصب اکولوموتور -337

)9قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (
ي پلک فوقانیباالبرنده)دمایل فوقانی)جرکتوس تحتانی)برکتوس فوقانی) الف

زوجعصـب عهدهبر)تروکلئارعصب(فوقانیمایلو)ابدوسنتعصب(خارجیراستعضلهاستثنابهچشمعضالتتمامدهی عصب
.دهدمیانجامنیزراپلکباالبرندهعضلهبهعصبدهیعصباینهمچنین.است3
)آناتومی گري براي دانشجویان 897ص (

�.گزینه ج صحیح است

ي زیـر  ي گردنـی، کـدام عضـله   ي شـبکه هاي عصبی تشـکیل دهنـده  در صورت آسیب جدي و قطع کامل تمام شاخه-338

)9قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (دهد؟عملکرد خود را از دست می

استرنوکلئیدوماستوئید)داستیلوهیوئید)جمیلوهیوئید)باموهیوئید) الف

.استگردنیقوسطریقازC3یاC1قدامیهاي شاخهعهدهبراموهیوییدعضلهبهعصبدهی
)آناتومی گري براي دانشجویان 1028ص (

�.گزینه الف صحیح است

هاي زیر قسمت اعظم ورودي خون خـود را از  یک از شاخهکالوین، کداممسدود شدن کامل شریان سابدر صورت -339

)9قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (دهد؟دست می

شریان عرضی صورت)دشریان لینگوال)جشریان ورتبرال)بشریان تیروئیدي فوقانی) الف
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کالوینسابشریانشدنمسدودصورتدردلیلهمینبهکندمیدریافتکالوینسابشریانازراخودخونعمدهورتبرالشریان
.دهدمیدستازراخودعمدهخونورتبرالشریان

)76صاسنلآناتومی (

�.گزینه ب صحیح است

)8قطب -98پزشکی نوین شهریور (کجاست؟Bruch’s membraneغشاء بروخ -340

.کندمویرگی را از شبکیه جدا می-ايالیه مشیمیه)ب.شودوصل میبخش خارجی مشیمیه که به صلبیه) الف
.ي آندوتلیوم قرنیه استغشاء پایه)د.ي اپیتلیوم قرنیه استغشاء پایه)ج

bruch’s membraneاستمیکرومتر4-2آنضخامتوداردشفافکامًالظاهر.استکوروئیدالیهترین داخلی.
)کوییراجانشناسیبافت484ص(

�.گزینه ب صحیح است

)8قطب -98پزشکی نوین شهریور (ي کامی مجاور است؟یک با سطح خارجی لوزهکدام-341

12عصب زوج )دشریان لینگوآل)ج9عصب زوج )بشیپور استاش) الف

عصبباخارجیسطحدرواستشدهواقعنرمکامپاالتوفارنژچینوپاالتوگلوسچینبینوشدهواقعحلقisthmusدرکامیلوزه
.استمجاور9زوج

)دانشجویانبرايگريآناتومی899ص(

�.گزینه ب صحیح است

)8قطب -98پزشکی نوین شهریور (:هاي زیر شرکت دارند بجزدر تشکیل مجراي نازوالکریمال، تمامی استخوان-342

Inferior conchal)دMaxillary)جLacrimal)بNasal) الف

. ریزدمیتحتانینازالمئاتوسبهواستشدهتشکیلماگزیالوالکریمالهاي استخوانازنازوالکریمالمجراي
)دانشجویانبرايگريآناتومی934ص(

�.گزینه الف صحیح است

حسی شود؟ي تیروئید کدام ناحیه ممکن است دچار بیپس از یک عمل جراحی روي غده-343

)8قطب -98پزشکی نوین شهریور (

ترین بخش حلقپایین)دسینوس حنجره)جوستیبول حنجره)بي زیر گلوتحفره) الف

پاراتیروئیدغددبهآسیب، راجعهاي هحنجرعصببهآسیب:تیروئیدغدهعملهاي ریسک
)دانشجویانبرايگريآناتومی1017ص(

�.گزینه الف صحیح است
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)8قطب -98پزشکی نوین شهریور (ي ماستوئید نشانگر کدام سینوس وریدي دورال است؟ ي خلفی زائدهکناره-344

پتروزال اینفریور)دپتروزال سوپریور)جسیگموئید)بترانسورس) الف

.باشدمیماستوییدزائدهخلفیکنارهنشانگرسیگموئیدوریديسینوسدورالوریديهايسینوسبیناز
)459صگري(

�.گزینه ب صحیح است

)8قطب -98پزشکی نوین شهریور (:شوند بجزدهی میتمامی عضالت زیر توسط اعصاب مغزي عصب-345

Palatoglussus)دTensor veli palatine)جStyloglossus)بGeniohyoid) الف

.شوددهی میعصبگردنیاولعصبتوسطgeniohyoidعضله
)دانشجویانبرايگريآناتومی1093ص(

�.گزینه الف صحیح است

)7قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (یک از نماهاي زیر قابل مشاهده است؟تر استخوان اسفنوئید در کدامبال کوچک-346

تحتانی-طرفی)داي درون جمجمه-تحتانی)جاي درون جمجمه-قدامی)بقدامی-تحتانی) الف

.استرویتقابلجمجمه ايدرونقدامیرادیولوژیکنمايازاسفنوئیداستخوانکوچکبال
)593صاسنل(

�.گزینه ب صحیح است

)7قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (:تمامی اعصاب زیر در ترشح اشک نقش دارند، بجز-347

فاسیال)دزایگوماتیکو تمپورال)جترپتروزال کوچک)بماگزیالري) الف

حسـی اعصـاب مـاگزیالري عصـب ازاي هشـاخ ، زایگوماتیـک عصـب ، افتالمیـک عصبازاي هشاخ، الکریمالعصبازاشکیغدد
. هستندالکریمالغددسمپاتیکوپاراسمپاتیکعصبفاسیالعصبازاي هشاخ، بزرگپتروزالاعصاب.گیردمی

)گريآناتومی927ص(

�.گزینه ب صحیح است

)7قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (:دخالت دارند، بجز) بازکردن دهان(Depressionتمامی عضالت زیر در عمل -348

Masseter)دMyelohyoid)جGeniohyoid)بDigastric) الف

دهانشدنبازباعثخارجیپتریگوییدعضله؛ داخلیپتریگویید، تمپورالیس، masseter:شوندمیدهانشدنبستهباعثعضلهسه
. شوندمی

)گريآناتومی977ص(

�.صحیح استدگزینه 
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)7قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (یک از موارد زیر بر روي جدار قدامی گوش میانی قرار دارد؟کدام-349

Oval Window)بPyramidal Eminance) الف
Facial Canal)دPharyngotympanic Tube)ج

pharyngotympanic tubeدراسـتاش شـیپور . کنـد مـی متصلمیانیگوشبهرابینیحلق، استاششیپورهمانیاشنواییلولهیا
.داردقرارمیانیگوشقدامیقسمت

)گريآناتومی965ص(

�.گزینه ج صحیح است

)7قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (:عالئم زیر وجود دارد، بجزيدر بیماري سیرنگومیلیا همه-350

اختالل حسی قرینه)بطرفهاختالل حسی دو) الف
محدودياتساع کانال نخاعی در یک منطقه)داختالل حرکتی)ج

اعصـاب دراخـتالل . شـوند مـی paralysisدچـار بیمـاران بعضـی .داردوجـود دسـت درخصوصاحسرفتندستازبیماريایندر
.شودمیمشکالتسایروتعریقوغیرطبیعیبدندمايبهمنجرپاراسمپاتیکوسمپاتیک

)اسنلآناتومی15ص(

�.گزینه ج صحیح است

) 6قطب -98پزشکی نوین شهریور (کند، کدام است؟میهاي صوتی را از هم دوراي که طنابمبدأ عضله-351

عضالنی آري تنوئید ي زائده)بسطح خلفی المیناي کریکوئید) الف
سطح خارجی المیناي تیروئید )دکریکوئیديسطح خارجی حلقه)ج

هـاي  طنـاب ي هدورکننـد گیـرد  مـی مبداکریکوئیدغضروفخلفیسطحرويبربیضیفرورفتگیازترخلفیآریتنوئیدکریکوعضله
.باشدمیحنجره

)گري آناتومی1053ص(

�.گزینه الف صحیح است

)6قطب -98پزشکی نوین شهریور (کدام است؟ palatine tonsilکامی يحد خلفی لوزه-352

Palatogloss ي عضله)بPalatopharngeus ي عضله) الف
Stylogloss يعضله)دLevator veli Palatini ي عضله)ج

.داردقرارپاالتوگلوسالعضلهخلفیحدوفارنژیوسپاالتوعضلهقدامیحددرکامیلوزه
)گري آناتومی1045ص(

�.گزینه الف صحیح است

)6قطب -98پزشکی نوین شهریور (:  ، بجزاست) tunica vasculasa(چشم يمیانی کرهيموارد زیر جزء الیهيهمه-353

مشیمیه)دقرنیه)جعنبیه)بجسم مژگانی) الف



269 علوم تشریحپروگنوز 

.اندگرفتهقرارعنبیهومژگانیجسم، مشیمیهترتیببهجلوبهعقبازچشمکرهعروقیالیهدر
)بافت شناسی جان کوییرا 479ص (

�.گزینه ج صحیح است

: کند، بجزمیهاي زیر شرکتمثلثياسترنوکلیدوماستوئید در تشکیل همهيعضله-354

)6قطب -98پزشکی نوین شهریور (

Occipital  )دSubmandibular  )جSupraclavicular  )بMuscular  ) الف

.دارندنقشSubmandibularمثلثتشکیلدردیگاستریکعضلهخلفیبطنودیگاستریکعضلهقدامیبطن، مندیبلتحتانیکنار
)گري آناتومی1000ص(

�.گزینه ج صحیح است

)6قطب -98پزشکی نوین شهریور (گیرد؟ مبدأ میmaxilla استخوانmaxillary tuberیک از عضالت زیر ازکدام-355

Lateral pterygoid)بTensor veli palatine ) الف
Medial pterygoid  )دLevator veli palatine)ج

پتـروس قسمتاز)levator vali palatine(نرمکامباالبرنده، اسفنوئیداستخواناز)tensor vali palatine(نرمکامکشندهعضله
.گیرندمیمنشاپتریگوییدزائدهخارجیصفحهوتمپورالاینفراحفرهسقفازخارجیپتریگوییدعضلهوتمپورالاستخوان

)گري آناتومی1106ص(

�.گزینه د صحیح است

356-Cone of light)6قطب -98پزشکی نوین شهریور (تیمپانیک قرار دارد؟يدر کجاي پرده) مخروط نورانی (

قدامی فوقانی )دخلفی تحتانی)جقدامی تحتانی )بخلفی فوقانی) الف

اتوسـکوپ یـک بـا صحاخپردهمعاینههنگاممعموالکهداردوجودنوريمخروطبهموسومنورازبازتابیصماخپردهپایینوجلودر
.شودمیدیده

)گري آناتومی957ص(

�.گزینه ب صحیح است

)5قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (بینی واقع شده است؟-ي حلقی در کدام دیواره از حلقلوزه-357

کف)دسقف)جخارجیيدیواره)بداخلیي دیواره) الف

.استشدهواقعبینیوحلقدیوارهفسققسمتدرحلقیلوزه
)479صاسنل(

�.گزینه ج صحیح است
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)5قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (یک از ساختارهاي زیر در داخل غالف کاروتید قرار ندارد؟کدام-358

Symphathetic trunk)بInternal carotid artery) الف
Vagus nerve)دJugular veinInternal)ج

.باشدمیواگعصبوداخلیژوگوالروریدداخلیکاروتیدشریانشاملکاروتیدغالفعناصر
)352صاسنل(

�.صحیح استبگزینه 

)5قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (شود؟دهی نمیتوسط قوس گردنی عصبinfrahyoidیک از عضالت کدام-359

Sternohyoid)دSternothyroid)جOmohyoid)بThyrohyoid) الف

.شونددهی میعصبگردنیقرصتوسطاموهاییودوهایویدواسترناسترنوتایرویدعضالت
)451صاسنل(

�.صحیح استالفگزینه 

)4قطب -98پزشکی نوین شهریور (: منشأ تمام یا بخشی از الیاف عضالت زیر، غضروف شیپور استاش است بجز-360

)ي صماخي پردهکشنده(tensor tympaniي عضله) الف
)ي کام نرمکشنده(tensor veli palatineي عضله)ب
)ي سالپینگو فارینکسعضله(salpingo gharyngealي عضله)ج
stylopharyngeusي عضله)د

. شوددهی حرکتی میمغزي عصبIXتابلوفارنژیوس از قوس سوم حلقی به وجود آمده و توسط خروج سعضله ا
76النگمن، ص 

�.گزینه د صحیح است

ایی که باعث حرکت به سمت پایین و خارج چشم است کدام گزینه است؟ مبدأ عضله-361

)4قطب -98پزشکی نوین شهریور (

)سطح خارجی(پیشانی استخوان ماگزیال زائده)بسطح تحتانی بال کوچک استخوان اسفنوئید) الف
zinي وتري زین حلقه)دي استخوان اسفنوئیدسطح خارجی تنه)ج

ي رکتوس تحتانی اسـت کـه بـه سـمت پـایین حلقـه عمـومی        شود عضلهي که باعث حرکت چشم به سمت پایین و خارج میاعضله
. تاندونی وصل است که آن نیز به قسمت خارجی تنه استخوان اسفنوئید وصل است

888و 885نوروآناتومی اسنل، ص 

�.گزینه ج صحیح است

)4قطب -98پزشکی نوین شهریور (:  ي اینفرا تمپورال محتوي تمام عناصر تشریحی زیر است بجزحفره-362

رباط استیلوماندیبوالر)دي کام نرمي کشندهعضله)جرباط اسفنوماندیبوالر)بعصب مندیبوالر) الف
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. شودمیي مندیبل متصل رباط استایلومندیبوالر از انتهاي زایده استایلوید به زاویه
924نوروآناتئومی اسنل، ص 

�.گزینه د صحیح است

کند؟ ي فوقانی حلق را سوراخ میي تنگ کنندههاي شریان صورتی عضلهیک از شاخهکدام-363

)4قطب -98پزشکی نوین شهریور (

مندیبوالرشریان ساب)دشریان حلقی)جايشریان لوزه)بشریان کامی صعودي) الف

کننـده فوقـانی حلـق را سـوراخ     اي شریان صورتی در چندین نقطه در لبه فوقانی عضله استایلوگلوسوس، عضـله تنـگ  لوزههاي شاخه
.کنندمی

959نوروآناتومی اسنل، ص 

�.گزینه ب صحیح است

)4قطب -98پزشکی نوین شهریور (: گیرند بجزتمام عضالت زیر از قوس عصبی گردنی عصب می-364

sternohyoid)دsternothyroid)جomohyoid)بthyrohyoid) الف

. کندگیري میعضله تیروهایوئید از اولین عصب گردنی عصب
589اسنل، ص 

�.گزینه الف صحیح است

)4قطب -98پزشکی نوین شهریور (:  شود بجزهاي اطراف بینی به مئاتوس میانی تخلیه میي سینوسهمه-365

اتموئیدال قدامیهواییهايسلول)بهوایی اتموئیدال خلفیهاي سلول) الف
سینوس پیشانی)داتموئیدال میانیهواییهايسلول)ج

شوند ولی سـینوس  هاي اتموئیدال قدامی و میانی به همراه سینوس فرونتال و مگزیالري به مئاتوس میانی تخلیه میدر بین سینوس
. شودیه میاتموئیدال خلقی به مئاتوس فوقانی تخل

643اسنل، ص 

�.گزینه الف صحیح است

: وجود دارد بجزtympanic cavityي عناصر زیر در جدار داخلی صندوق صماخی همه-366

)4قطب -98پزشکی نوین شهریور (

oval fenestraي بیضی دریچه)بpromontoryي دماغه) الف
pyramid processي هرمی زائده)دRound fenestraي گرد دریچه)ج

. سوراخ بیضی، دماغه و سوراخ گرد است: از باال به پایین شاملtympanic cariyعناصر دیواره داخلی 
564اسنل، ص 

�.گزینه د صحیح است
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)4قطب -98پزشکی نوین شهریور (:حفره اینفرا تمپورال محتوي تمام عناصر تشریحی زیر است بجز-367

رباط استیلوماندیبوالر)دي کام نرمي کشندهعضله)جرباط اسفنوماندیبوالر)بعصب مندیبوالر) الف

هاي آن، گانگلیون اوتیک، عضالت پنریگوییـد  عناصر تشریحی حفره اینفراتمپورال شامل عروق ماگزیالري، عصب مندیبوالر و شاخه
. منرداخلی و خارجی رباط سفنومندیبوالر و عضله کشنده کام 

532اسنل، ص 

�.زینه د صحیح استگ

)9و 3قطب -98پزشکی نوین شهریور (جمجمه قرار ندارد؟Medianکدام مورد زیر در خط میانی -367

Vomer)دExt. occipital crest)جForamen Lacerum)بNasal crest) الف

التین و غضـروف سـپتال   امحاذات استخوان پنازال کرست شیار و برامدگی در محاذات استخوان ماگزیال و غضروف پستان بینی و در 
. بینی است که در خط مدین جمجمه قرار ندارد

530اسنل، ص 

�.گزینه الف صحیح است

)9و 3قطب -98پزشکی نوین شهریور (کند؟تیمپانیک عبور مییک از اعصاب زیر از حفرهکدام-368

عصب مندیبوالر)دفاسیالعصب )جآرعصب وستیبولوکوکله)بعصب کوردا تیمپانی) الف

. شودعصب کورداتیمپانی شاخه عصب فاشیال از قسمت داخلی حفره تیمپانی از آن خارج می
532اسنل، ص 

�.گزینه الف صحیح است

)9و 3قطب -98پزشکی نوین شهریور (شود؟ دهی پوست پلک تحتانی توسط کدام عصب انجام میعصب-369

فاسیال)دمندیبوالر)جافتالمیک)بماگزیالري) الف

. شوددهی حسی میپوست پلک تحتانی و ناحیه گونه لب فوقانی قسمت خارجی حفره چشم توسط عصب ماگزیالري عصب
580اسنل، ص 

�.گزینه الف صحیح است

یک از عناصر زیر مجاورت ندارد؟ ي استرنوکالیدوماستوئید با کدامسطح خارجی عضله-370
)9و 3قطب -98ور پزشکی نوین شهری(

عصب اکسسوري)دعصب گوشی بزرگ)جعصب عرضی گردن)بوگوالر خارجیژورید )  الف

. کنددهی میاي و استرنوکالیدوماستوئید عصبعصب اکسسوري در ناحیه پشت گردن قرار دارد و به عضله ذوزنقه
589اسنل، ص 

�.گزینه د صحیح است
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)9و 3قطب -98پزشکی نوین شهریور (شود؟ ي گردنی منشعب نمیهاي عصبی زیر از شبکهیک از شاخهکدام-371

Supraclavicular nerve)بPhrenic nerve) الف
Greater occipital nerve)دAnsa cervicalis)ج

دهد از پشت گـردن صـعود کـرده و پوسـت ناحیـه سـر را       پیتال را تشکیل میشاخه خلفی راموس دوم گردنی که عصب بزرگ اکسی
. کنددهی میعصب

695اسنل، ص 

�.گزینه د صحیح است

)9و 3قطب -98پزشکی نوین شهریور (کند؟ دهی میالیاف پاراسمپاتیک از گانگلیون اوتیک، کدام مورد زیر را عصب-372

ي موکوسی بینیغده)دمندیبوالري سابغده)جي پاروتیدغده)بي الکریمالغده) الف

کند و از طریق الیاف سکروموتور توسط عصب کوچـک پتروسـال و گـانگلیون    دهی میشبکه عصبی تیمپانیک، گوش میانی را عصب
. کنددهی میده پاروتید را عصبغاوتیک 

568اسنلف ص 

�.صحیح استگزینه ب 

گردد؟ هاي زیر جذب مییک از سینوسي کداممایع مغزي نخاعی در نهایت به وسیله-373
)9و 3قطب -98پزشکی نوین شهریور (

سینوس عرضی)دسینوس سیگموئید)جسینوس ساژیتال تحتانی)بسینوس ساژیتال فوقانی) الف

. ي جذب و ترشح مایع مغزي نخاعی را داردباشد که وظیفهسینوس ساژیتال فوقانی داراي شبکه کروئید می
257نوروآناتومی اسنل، ص 

�.گزینه الف صحیح است

)2قطب -98پزشکی نوین شهریور (ي پلک فوقانی کدام است؟ي باالبرندهعصب عضله-374

آر و سمپاتیکتروکلهعصب )بعصب اوکولوموتور و سمپاتیک) الف
آر و پاراسمپاتیکعصب تروکله)دعصب اوکولوموتور و پاراسمپاتیک)ج

) یـا لواتـور پـالپبرا   (اعصاب سمپاتیک در غالف عصب اوکولوموتور قرار دارند عصب اوکولوموتور به عضـله بـاال برنـده پلـک فوقـانی      
. کنددهی میعصب

550اسنل، ص 

�.گزینه الف صحیح است

)2قطب -98پزشکی نوین شهریور (یک از عضالت زیر با بقیه متفاوت است؟ب کدامعص-375

پاالتوگلوسوس)دلواتور ویلی پاالتینی)جتنسور ویلی پاالتینی)بپاالتوفارنژیوس) الف
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ال پتریگوئیـد  شـود کـه توسـط عصـب مـدی     اي است که با انقباض خود باعث باال رفتن کام نرم میعضله تنسور ویلی پاالتینی عضله
. شوددهی میعصب

606ص اسنل،

�.گزینه ب صحیح است

)2قطب -98پزشکی نوین شهریور (:ي اوربیت شرکت دارند بجزهاي زیر در تشکیل کف حفرهي استخوانهمه-376

پاالتین)داتموئید)جماگزیال)بزایگوما) الف

. استخوان اتموئید در تشکیل خلف حفره اوربیت شرکت دارد
640اسنل، ص 

�.گزینه ج صحیح است

)2قطب -98پزشکی نوین شهریور (:باشند، بجزهاي پاراسمپاتیک میي اعصاب زیر محتوي رشتههمه-377

اینفریور آلوئوالر)دکوردا تیمپانیک)جلسر پتروزال)بگریتر پتروزال) الف

در عصب بـزرگ پتروسـال اعصـاب    . کندعصب لسرپتروسال وابران حس کلی احشایی است که اعصاب پاراسمپاتیک زوج را حمل می
اعصـاب پاراسـمپاتیک از غـده    . دهنـد شوند و عصـب بـزرگ پتروسـال را شـکل مـی     گانگلیونی از گانگلیون ژنوکولیت خارج میپیش
. کننددهی میه غدد بزاقی تحت فکی و تحت زبانی عصبگانگلیونی به همراه عصب کوردا تیمپانی بپیش

409نوروآناتومی اسنل، ص 

�.گزینه د صحیح است

ي اینفرا تمپورال شرکت دارد؟ي داخلی حفرهیک از عناصر تشریحی زیر در تشکیل دیوارهکدام-378

)2قطب -98پزشکی نوین شهریور (

ي ماگزیالتنه)دراموس مندیبول)جبال بزرگ اسفنوئید)بي پتریگوئیدزائده) الف

هاي داخلـی و خـارجی دارد و   آید در زائده قسمتزائده پتریگوئید استخوان اسفنوئید از قسمت سنده و بال بزرگ اسفنوئید به پایین می
. کنددر تشکیل دیواره داخلی حفره تمپورال شرکت می

532اسنل، ص 

�.گزینه الف صحیح است

)2قطب -98پزشکی نوین شهریور (ي قدامی گوش میانی قرار دارد؟عناصر تشریحی زیر در دیوارهیک از کدام-379

ي رکابیعضله)دوريتپرومون)جسوراخ اوال)بمجراي شیپور استاش) الف

. کندشیپور استاش در قسمت قدامی گوش میانی قرار دارد و گوش میانی را به نازوفارنکس مرتبط می
562اسنل، ص 

�.گزینه الف صحیح است
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)1قطب -98پزشکی نوین شهریور (شود؟یک از عضالت زیر موجب باز شدن شکاف گلوت میکدام-380

Lateral Cricoarytenoid)بPosterior Cricoarytenoid) الف
Thyroarytenoid)دArytenoid)ج

باشند که جزء عضالت داخلی حنجره هستند و در بـاز شـدن   ي جفت در دو سمت حنجره میعضالت کریکوآریتنوئید خلفی دو عضله
. شکاف گلوت نقش دارند

647اسنل، ص 

�.گزینه الف صحیح است

)1قطب-98پزشکی نوین شهریور (هاي گوش میانی قرار دارد؟ یک از جدارهي تیمپانیک در کدامشبکه-381

تحتانی)دفوقانی)جداخلی)بخارجی) الف

به همراه اعصاب سمپاتیک از شبکه کاروتید، شبکه تیمپانیک را بـه  ) مغزي9اي از زوج شاخه(ي تیمپانیک، عصب تیمپانیک در حفره
. آوردداخلی حفره به وجود میروي زائده پرومنتوري در دیواره

532اسنل، ص 

�.گزینه ب صحیح است

)1قطب -98پزشکی نوین شهریور (ي کرانیال میانی قرار دارد؟یک از عناصر زیر در حفرهکدام-382

سوراخ ژوگوالر )دکریستاگالی)جبرجستگی قوسی)بمجراي هیپوگلوسال) الف

باشد که از قدام استخوان پتروس برآمده شده است و در قسمت میانی حفره کرانیـال قـرار   برجستگی قوس برآمدگی قوسی شکل می
. دارد

535اسنل، ص 

�.گزینه ب صحیح است

)1قطب -98پزشکی نوین شهریور (شود؟یک از عضالت زیر موجب باز شدن دهان میکدام-383

پتریگوئید خارجی)دتمپورالیس)جبوکسیناتور)بماستر) الف

. شوددهی میي تریگویید خارجی عصبباشد که توسط عصب مندیبوالر شاخهعضله پتریگوئید خارجی جزء عضالت جونده می
572اسنل، ص 

�.گزینه د صحیح است

)ریفرم-98پزشکی شهریور (اي خلفی ارتباط دارد؟هاي زیر به حفره جمجمهیک از سوراخکدام-384

Rotundum)دJugular)جLacerum)بOvale)الف

سوراخ ژوگوالر سوراخی است که در کف جمجمه درشت کانال کاروتید رو جلوتر از بخش پتروس استخوان تمپورال واقـع اسـت و در   
. اي خلفی قرار داردي جمجمهحفره

534اسنل، ص 

�.گزینه ج صحیح است
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)ریفرم-98پزشکی شهریور (شود؟یک از عضالت زیر فلج میل کدامدر صورت آسیب عصب فاسیا-385

بطن قدامی دیگاستریک)دمایلوهایوئید)جاستایلوهایوئید)بهیوگلوسوس)الف

شـود تـا   دهی میي دوبطنی قرار گرفته و توسط عصب فاشیال عصبعضله استایلوهایپوئید در قسمت قدام و باالي بطن خلفی عضله
. استخوان هایوئید به سمت عقب و باال بکشد

598اسنل، ص 

�.گزینه ب صحیح است

)ریفرم-98پزشکی شهریور (گردد؟مییک از عملکردهاي زیر مختل اي داخلی، کدامدر اثر قطع عصب حنجره-386

بسته شدن شکاف گلوت)بباز شدن شکاف گلوت)الف
حس مخاط حنجره زیر طناب صوتی)دحس مخاط حنجره باالي طناب صوتی)ج

اهـاي صـوتی ر  ي تیروئید را سوراخ کرده و مخـاط حنجـره در بـاالي طنـاب    اي پردهاي داخلی به همراه شریان حنجرهعصب حنجره
. کندعصبدهی حسی می

�.گزینه ج صحیح است

)ریفرم-98پزشکی شهریور (یک از موارد زیر با غده تیروئید مجاورت ندارد؟کدام-387

ايعصب راجعه حنجره)دعصب واگ)جمري)بناي)الف

همچنین در اطراف آن غضروف تیروئید قرار دارد و در قسـمت  . غده تیروئید در خلف عضالت استرنوهایوئید و استرنوتایروئید قرار دارد
. اي نیز در سمت چپ آن واقع استعصب راجعه حنجره. خلفی آن مري و ناي قرار داشته و حلق در باالتر از آن قرار دارد

86اسنل، ص 

�.گزینه ج صحیح است

یک از عضالت زیر فلج شده است؟در بیماري که قادر نیست زبان خود را از دهان خارج نماید، کدام-388
)ریفرم-98پزشکی شهریور (

استایلوگلوسوس)دپاالنوگلوسوس)جژنیوگلوسوس)بهیوگلوسوس)الف

. دهدل خروج زبان از دهان را انجام میعضله ژنیوگلوسوس عضله بادبزن شکلی است که بیشتر حجم عضالنی زبان است و عم
545اسنل، ص 

�.گزینه ب صحیح است

)ریفرم-98پزشکی شهریور (انتشار عفونت به گوش میانی از کدام جدار آن احتمال بیشتري دارد؟-389

خارجی)دداخلی)جخلفی)بقدامی)الف

. تواند باعث انتشار عفونت از حلق به این قسمت شوددر جدار قدامی گوش میانی شیپور اوستاش واقع شده است که می
562اسنل، ص 

�.گزینه الف صحیح است
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)ریفرم-98پزشکی شهریور (شود؟حس مخاط گوش میانی توسط کدام عصب تأمین می-390

اوریکولو تمپورال)دکوردا تیمپانی)جگلوسوفارنژیال)بواگ)الف

باشد که قسمت یک عصب ترکیبی است که شامل اعصاب آوران حسی و وابران حرکتی می) مغزيIXیا زوج (عصب گلوسوفارنژیال 
دهی فارنکس گوش میانی و شیپور اوستاش را عصبروکند و قسمت حسی آن اودهی میحرکتی آن عضله استایلوفارنژیوس را عصب

. کندحسی می
334وآناتومی اسنل، ص نور

�.گزینه ب صحیح است

)ریفرم-98پزشکی شهریور (کند؟عبور نمی) حلقه زین(یک از اعصاب زیر از درون حلقه وتري تندونی کدام-391

Lacrimal)دNasociliary)جOptic)بOculomotor)الف

. نیست) زین(کند و از محتویات حلقه وتري الکریمال از شکاف اربیتال فوقانی عبور میعصب 
553اسنل، ص 

�.گزینه د صحیح است

)قطب آزاد-98پزشکی نوین شهریور (شود؟ هاي زیر از شریان کاروتید خارجی جدا مییک از گزینهکدام-392

سوپرا اسکاپوالر)دسطحیتمپورال)جتیروئیدي تحتانی)بعرضی گردن ) الف

. باشدترین انشعاب آن میاي از شریان کاروتید خارجی است که بزرگشریان تمپورال سطحی شاخه
663اسنل، ص 

�.گزینه ج صحیح است

شود؟ هاي مغزي تأمین مییک از زوجتحت فکی توسط کداميهاي پاراسمپاتیکی غدهرشته-393

)قطب آزاد-98پزشکی نوین شهریور (

واگ)بفاسیال ) الف
)سه قلو(ژمینال تري)د)زبانی حلقی(گلوسوفارینژیال )ج

رسـد کـه عصـب کـوردا     اعصاب پاراسمپاتیک غده تحت فکی از طریق عصب کوردا تیمپانی و گانگلیون تحت فکی به این غـده مـی  
. اي از عصب فاشیال استتیمپانی شاخه

�.گزینه الف صحیح است

)قطب آزاد-98پزشکی نوین شهریور (رد؟هاي زیر در حلق دهانی قرار دایک از گزینهکدام-394

بست حلقیبن)ب)گالبی شکل(پیریفورم يحفره) الف
)حلقی-کامی(چین پاالتو فارینژیال )د)توروس تیوباربوس(اي برآمدگی لوله)ج
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. گیردي کامی قرار میکند در آن لوزهستی ایجاد میببه سمت حلق ادامه دارد که بنUvulaچین پالتوفارینژیال از اطراف 
621اسنل، ص 

�.گزینه د صحیح است

)قطب آزاد-98پزشکی نوین شهریور (شود؟ وس میانی بینی باز میتیک از مجاري زیر به مآکدام-395

سینوس هوایی فرونتال)بسینوس هوایی اتموئیدال خلفی) الف
سینوس هوایی اسفنوئید)دبینی-مجراي اشکی)ج

. شوندهاي هوایی فرونتال به مئاتوس میانی بینی باز میسینوس
640اسنل، ص 

�.گزینه ب صحیح است

مربوط به کدام عصب زیر است؟ (vocal cords)هاي صوتی حس مخاط حنجره در باالي طناب-396

)قطب آزاد-98پزشکی نوین شهریور (

Recurrent Laryngealي حنجره راجعه)بGlosso Pharyngealزبانی حلقی ) الف
Pharyngeal branch of vagusي حلقی واگ شاخه)دLaryngealSuperior اي فوقانی حنجره)ج

. کندهاي صوتی را تأمین میباشد که حس باالي طناباي از عصب واگ میاي فوقانی شاخهعصب حنجره
592اسنل، ص

�.گزینه ج صحیح است

)مشترك کشوري-98پزشکی شهریور (شود؟ دهان توسط عصب گلوسوفارنژیال منتقل میيحس کدام ناحیه-397

زبان کوچک)دزیرزبان )جنوك زبان)بکامیيلوزه) الف

کـه اعصـاب حسـی آن حـس ناحیـه      داراي اعصـاب آوران حسـی و وابـران حرکتـی اسـت     ) مغزيIXیا زوج (عصب گلوسوفارنژیال 
. اوروفارنکس و شیپوراستاش گوش میانی، یک سوم خلفی زبان و سینوس کاروتید را تأمین می کنند

334اسنل، ص 

�.گزینه الف صحیح است

)دورهمیان-98پزشکی خرداد (دهد؟اي به کدام عضله زیر عصب میعصب راجعه حنجره-398

استیلوفارنژیوس)دکریکوآریتنوئید خلفی)جکریکوتیروئید)بتیروهیوئید)الف

شود، توسط عصب راجعـه  دهی میاي خارجی عصببه جز عضله ي کریکوتیروئید که از عصب حنجرهي عضالت داخلی حنجرههمه
.شوندرسانی میحنجره عصب

.شودرسانی میي استایلوفارنژیوس توسط عصب گلوسوفارنژیال عصبعضله* 
185، ص 12اسنل، فصل 

�.گزینه ج صحیح است
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)دورهمیان-98پزشکی خرداد (:همه موارد ذیل در سطح قدامی استخوان پتروز قرار دارد، بجز-399

ناودان عصب پتروز بزرگ)بناودان عصب پتروز کوچک)الف
برجستگی قوسی)دسوراخ گوش داخلی)ج

بر روي سطح قدامی استخوان . شودي کرانیال خلفی جدا میپتروس استخوان تمپورال از حفرهي کرانیال میانی به وسیله بخش حفره
تر طرفی تر بوده و محل عبور عصب پتروزال بزرگ و شکاف کوچکشیار داخلی بزرگ. پتروس، دو شیار براي عبور اعصاب وجود دارد

.در سطح قدامی پتروس تمپورال قرار دارد) arcuate eminence(برجستگی قوس . محل عبور عصب پتروزال کوچک است
.سوراخ گوش داخلی در سطح خلفی پتروس تمپورال قرار دارد* 

22و شکل ص 23اسنل، سر و گردن، ص 

�.گزینه ج صحیح است

)دورهمیان-98پزشکی خرداد (شود؟ حس عمومی زبان توسط کدام اعصاب زیر تأمین می-400

بوکال و هیپوگلوسال)بهیپوگلوسال و لینگوال)الف
کورداتمپانی و گلوسوفارنژیال)دلینگوال و گلوسوفارنژیال)ج

. شـود ي مندیبوالر عصـب تریژمینـال اسـت تـأمین مـی     حس عمومی دو سوم قدامی زبان توسط عصب لینگوال که انشعابی از شاخه
عصب گلوسوفارنژیال حس عمومی و چشایی یک . دکني کوردآ تیمپانی عصب فاسیال حس چشایی دو سوم قدامی را منتقل میشاخه

.کندسوم خلفی را تأمین می
155، ص 12اسنل، فصل 

�.گزینه ج صحیح است

)دورهمیان-98پزشکی خرداد (یابد؟ حفره پتریگوپاالتین از طریق سوارخ اسفنوپاالتین به کدام حفره راه می-401

اینفراتمپورال)دیکرانیال میان)جنازال)باوربیت)الف

ایـن فرورفتگـی در خـارج از طریـق شـکاف      . ي تریگوپـاالتین یـک فضـاي کوچـک در عقـب و پـایین حفـره اوربیتـال اسـت         حفره
ي بینی، در باال از طریق سوراخ گـرد بـه   تریگوماگزیالري به فرورفتگی اینفراتمپورال، در داخل از طریق سوراخ اسفنوپاالتین به حفره

.شودباز می) کاسه چشم(ر قدام از طبیق شکاف اوربیتال تحتانی به اوربیت ي کرانیال و دحفره
18، ص 12اسنل، فصل 

�.گزینه ب صحیح است

)دورهمیان-98پزشکی خرداد (عضله مایلوهایوئید در انجام کدام حرکت مفصل تمپورومندیبوالر شرکت دارد؟ -402

جلو آمدن و باال رفتن)دپایین آمدنجلو آمدن و )جپایین آمدن)بباال رفتن)الف

گیرد و به باالبردن کف دهان و استخوان هیوئیـد  عصب می) اي از عصب مندیبوالرشاخه(عضله میلوهیوئید از عصب آلوئوالر تحتانی 
.کندو پایین بردن مندیبل کمک می

.کندمندیبل کمک میگاستریک، جنیوهیوئید و میلوهیوئید با انقباض خود به پایین آمدنعضالت دي* 
.کنندعضالت تمپورالیس ماستتر و تریگوئید داخلی با انقباض خود به باال رفتن مندیبل کمک می* 

92و 32، ص 12اسنل، فصل 

�.گزینه ب صحیح است
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)دورهمیان-98پزشکی خرداد (دهی ندارد؟یک از اعصاب زیر به سخت شامه عصبکدام-403

واگ)دصورتی)جگردنشبکه)بتري ژمینال)الف

. کننـد دهـی مـی  هایی از دستگاه عصب سمپاتیک به سخت شـامه عصـب  ژمینال، واگ، سه عصب اول نخاعی و شاخههاي تريشاخه
هاي عصبی فراوانی در سخت شامه وجود دارد و سخت شامه به کشش حساس است به طوري که کشـش باعـث ایجـاد سـردرد     پایانه

.شودمی
54ص ،12اسنل، فصل 

�.گزینه ج صحیح است

)میان دوره-98پزشکی آذر (یک از عضالت زیر در تشکیل هر دو مثلث کاروتید و عضالنی گردن شرکت دارد؟کدام-404

Thyrohyoid)دStylohyoid)جDigastric)بOmohyoid)الف

ـ بطن فوقانی اوموهیوئید ـ خط وسط قدامSCMي ي قدامی عضلهلبه¬اجزاي سازنده مثلث عضالنی 
ـ بطن خلفی دایگاستریکSCMي قدامی بطن فوقانی عضله اوموهیوئید ـ حاشیه¬اجزاي سازماندهی مثلث کاروتید 

98و97، ص12اسنل، فصل 

�.گزینه الف صحیح است

)دورهمیان-98آذری پزشک(شود؟هاي زیر از قسمت دوم شریان ماگزیالري جدا مییک از شریانکدام-405

Middle meningeal)دInferior alveolar)جDeep temporal)بDeep auricular)الف

:هاي جدا شده از قسمت دوم شریان ماگزیالريشاخه
هاي پتریگوئیدتمپورال عمقی ـ بوکال ـ ماستتریک ـ شاخه

:هاي جدا شده از قسمت اول شریان ماگزیالريشاخه
مننژیال میانی ـ آلوئوالر تحتانی ـ گوشی عمقی ـ تیمپایک قدامی ـ شریان مننژیال فرعیشریان 
�.گزینه ب صحیح است

)دورهمیان-98آذرپزشکی (کدام استخوان زیر فقط در حفره کرانیال قدامی قرار دارد؟-406

پاریتال)داتموئید)جتمپورال)باسفنوئید)الف

ي غربـالی  ي استخوان فرونتـال و در سـمت داخـل از صـفحه    ي اوربیتال برجستهقدامی از سمت خارج از صفحهي کرانیال کف حفره
.استخوان اتموئید تشکیل شده است

.ي کرانیال میانی بخش صدفی استخوان تمپورال، بال بزرگ اسفنوئید و استخوان پریتال قرار دارددر طرفین حفره* 
اي، کوندیالر و صدفی استخوان اکسیپیتال و بخش ماستوئید استخوان تمپورال ي بخش قاعدهوسیلهي کرانیال خلفی به کف حفره* 

.تشکیل شده است
23و 22و 21، ص 12اسنل، فصل 

�.گزینه ج صحیح است
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)میان دوره-98پزشکی آذر (یک از اعصاب زیر در تشکیل شبکه حلقی شرکت ندارد؟کدام-407

عصب راجعه حنجره)بشاخه حلقی واگ)الف
اي خارجیعصب حنجره)دلوسوفارنژیالشاخه حلقی گ)ج

.کندي سمپاتیک نیز شاخه دریافت میشبکه حلقی از عصب واگ و تنه. روندي حلقی میهاي حلقی گلوسوفارنژیال به شبکهشاخه
چپ دور قوس آئورت چرخیده و سپس کالوین چرخیده و در سمت عصب راجعه حنجره در سمت راست دور بخش اول شریان ساب* 

.)در تشکیل شبکه حلقی شرکت ندارد.(کند بین ناي و مري به سمت گردن صعود می
127، ص  12اسنل، فصل 

�.گزینه ب صحیح است

408-Otic ganglionدورهمیان-98آذرپزشکی (یک از اعصاب مغزي زیر قرار دارد؟ت کدامردر مجاو(

Glossopharyngeal)دMandibular)جFacial)بMaxillary)الف

گانگلیون اوتیک یک گانگلیون پاراسمپاتیک که در سمت داخل عصب مندیبوالر، بالفاصله در زیر جمجمه و چسبیده به عصبی که به 
روزال کوچک به این هاي پیش گانگلیونی از عصب گلوسوفارنژیال از طریق عصب پترشته. رود، قرار داردي تریگوئید داخلی میعضله

.کنندي پاروتید از طریق عصب اوریکولوتمپورال این گانگلیون را ترك میهاي محرك ترشح غدهرسند و رشتهگانگلیون می
122، ص 12اسنل، فصل 

�.گزینه ج صحیح است

)دورهمیان-98آذرپزشکی (شود؟اي دیده مییک از عناصر زیر در حلق حنجرهکدام-409

Palatine tonsil)دPharyngeal recess)جGlottis)بPiriform fossa)الف

ي غضروف تیروئید و غشا تیروهیوئیـد تشـکیل شـده    جدار خارجی این بخش به وسیله. اي پشت ورودي حنجره قرار داردحلق حنجره
. ه استیک فرورفتگی در غشاء مخاطی طرفین ورودي حنجر(piriform fossa)ي هرمی حفره. است

 *pharygeal recessي کامی به ترتیب در حلق بینی و حلق دهانی قرار دارندو لوزه.
166، ص 12اسنل، فصل 

�.گزینه الف صحیح است

)دورهمیان-98آذرپزشکی (شود؟اخک تحتانی بینی با کدام استخوان زیر مفصل نمیکنار فوقانی استخوان ش-410

Sphenoid)دEthmoid)جPalatine)بMaxilla)الف

شود که شاخک تحتانی بینی کـه یـک اسـتخوان مجـزا اسـت بـا       شود مشاهده میبا توجه به مقطعی که از جدار خارجی بینی زده می
.شودمفصل میethmoidو palatine ،maxillaاستخوان 
175و 174، ص 12اسنل، فصل 

�.گزینه د صحیح است
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)دورهمیان-98آذرپزشکی (از ساختمان گوش داخلی قرار دارند؟ها در کدام ناحیه اتولیت-411

کیسه لنفاتیک)دحلزون)جدایرهمجاري نیم)بدهلیز)الف

) vestibule(کنند، این ساختار در اتریکول و ساکول دهلیـز ها ساختارهایی هستند که به درك جاذبه و سرعت حرکت کمک میاتولیت
.گوش داخلی قرار دارد

�.گزینه الف صحیح است

)دورهمیان-98آذرپزشکی (شود؟یک از اعصاب زیر از شکاف کاسه چشمی وارد چشم نمیکدام-412

اکولوموتور)دتروکلئار)جابدوسنس)باپتیک)الف

افتالمیک، اوکولوموتور و وریـد  شکاف اوربیتال فوقانی بین بال بزرگ و کوچک اسفنوئید قرار گرفته است و عصب تروکلئار، ابدوسنت، 
.کنندافتالمیک فوقانی از آن عبور می

.کنندمجراي بینایی در خلف در بال کوچک اسفنوئید و در رأس اوربیت قرار دارد و عصب اپتیک و شریان افتالمیک از آن عبور می* 
70، ص 12اسنل، فصل 

�.گزینه الف صحیح است

)99پزشکی شهریور (شریان زیر است؟شریان مننژیال میانی شاخه کدام-413

کاروتید خارجی) دماگزیالري) جتیروسرویکال) باکسی پیتال) الف

هاي کوچک به سمت شریان آلوئوالر تحتانی،شریان مننژیال میانی،شاخه: ي اینفراتمپورال شاملهاي شریان ماگزیالري در حفرهشاخه
النی به سمت عضالت جونده و شریان آلوئوالر فوقانی خلفیهاي عضمجراي شنوایی خارجی و پرده صماخ،شاخه

)85اسنل، سر و گردن، صفحه (

�.ج صحیح استگزینه

)99پزشکی شهریور (باشد؟کدام ساختار تشریحی زیر از مجاورات سطحی عضله هیوگلوس نمی-414

بخش سطحی غده ساب ماندیبوالر) بعصب هیپوگلوس) الف
ي غده ساب ماندیبوالرمجرا) دعصب لینگوال) ج

از . هاي سطحی و عمقی تقسـیم مـی شـود   ي میلوهایوئید به بخشي ساب مندیبوالر در کنار مندیبل قرار دارد و به وسیله عضلهغده
مندیبوالر ي ساب مندیبوالر و مجراي آن و گانگلیون سابسطح عضله هایپوگلوس عصب لینگوال و هیپوگلوسال و بخش عمقی غده

.می گذرد
)165اسنل، سر و گردن، صفحه (

�.ب صحیح استگزینه

)99پزشکی شهریور (شود؟دهی نمیاي عصبي حنجرهکدام یک از عضالت حنجره توسط عصب راجعه-415

تیرواپیگلوتیک) دکریکوآریتنوئید خارجی) جآري اپیگلوتیک) بکریکوتیروئید) الف



283 علوم تشریحپروگنوز 

گیرد از عصب راجعـه حنجـره عصـب    که از عصب حنجره اي خارجی عصب میي کریکوتیروئیدي عضالت حنجره به جز عضلههمه
.گیرندمی

)185ي اسنل، سر و گردن، صفحه(

�.گزینه الف صحیح است

)99پزشکی شهریور (شود؟ي عصب سیلیاري بلند منجر به کدام عالمت زیر میصدمه-416

انحراف کره چشم به خارج) دداخلانحراف کره چشم به) جگشاد شدن مردمک) بتنگ شدن مردمک) الف

هاي پس گانگلیونی بعـد از  رشته. شوددهی میهاي پاراسمپاتیک عصب اکولوموتور عصبي مردمک توسط رشتهي تنگ کنندهعضله
ک ي مردمي گشاد کنندهعضله. روندسیناپس دادن در گانگلیون مژگانی،از طریق اعصاب مژگانی کوتاه به سمت جلو و کره چشم می

.شوددهی میرود عصبي چشم میهاي سمپاتیک که از طریق اعصاب مژگانی بلند به سمت جلو و تا کرهي رشتهبه وسیله
)82اسنل، سر و گردن، صفحه (

�.گزینه الف صحیح است

)99پزشکی شهریور (شود؟دیده میOropharynxهاي تشریحی زیر در کدام یک از ساختار-417

Piriform recess) دPalatine tonsil) جTorus levatorius) بTorus tubarius) الف

در حلـق  Priform recess. شـود هاي پاالتوگلوس و پاالتوفارنژال در حلق دهانی به وسیله لوزه کامی اشغال مـی بن بست بین قوس
.در حلق بینی قرار دارندtorus levatoriusو torus tobariusحنجره و 

)166ي گردن، صفحهاسنل، سر و (

�.ج صحیح استگزینه

)99پزشکی شهریور (شود؟هاي زیر در سطح خلفی تنه استخوان ماگزیال دیده میکدام یک از ساختار-418

Maxillary tuberosity) بIncisive fossa) الف
Maxillary hiatus) دCanine eminence) ج

Maxillary tuberosityقرار دارددر سطح خلفی ماگزیال .incisive fossa در سطح قدامی وmaxillary hiatus   در سـطح داخلـی
.استخوان ماگریال قرار دارد

)18ي اسنل ، سر و گردن، صفحه(

�.ب صحیح استگزینه

)99پزشکی شهریور (است؟کدامداخلیگوشاصلیشریان-419

عمقیگوشی) داستیلوماستوئید) جقدامیتیمپانیک) بالبیرنتین) الف

. فرستدهایی به پل مغزي، مخچه و گوش داخلی میاین شریان شاخه. کندشریان قاعده اي در شیار سطح قدامی پل مغزي صعود می
.شودشریان البیرنتین از شریان بازیالر جدا می

)107ي اسنل، سر و گردن، صفحه(

�.صحیح استالفگزینه 
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)99پزشکی شهریور (شود؟نمیایجادزیرعوارضازیکامکد) Facial(صورتیعصبقطعاثردر-420

چشاییحسدراختالل) بپاروتیدغدهترشحعدم) الف
بینیمخاطیغددترشحعدم) داشکیغدهترشحدراختالل) ج

ي عصب از مسیر شاخه.شودتوسط عصب گلوسوفارنژال انجام میپاروتیددهی پاراسمپاتیک پیش گانگلیونی محرك ترشح غدهعصب
.رسدهاي پس گانگلیونی از طریق عصب اوریکولوتمپورال به غده میکند و رشتهدر گانگلیون اوتیک سیناپس میتیمپانیک

)106ي اسنل، سر و گردن، صفحه(

�.گزینه الف صحیح است

این تومور از طریق کدام یک از موارد زیر ممکن است به حفره بینی راه . توموري در حفره پتریگوپاالتین وجود دارد-421

)99دوره دي پزشکی میان(یابد؟ 

The inferior orbital fissure) بThe sphenopalatine foramen) الف
The palatovaginal canal) دThe pterygoid canal) ج

. شودتریگوپاالتین از طریق سوراخ اسفنوپاالتین با حفره بینی و از طریق کانال تریگوپاالتین با حفره دهان مرتبط میحفره
)85اسنل سروگردن ص (

�.الف صحیح استگزینه

یک از به هنگام انجام کاتتریزاسیون قلبی باید به یاد داشته باشیم که ترتیب و محتواي غالف کاروتید شامل کدام --422

)99دوره دي پزشکی میان(موارد زیر است؟

و زنجیره سمپاتیک ) داخل(، ورید ژوگوالر داخلی )خارج(شریان کاروتید داخلی ) الف
و زنجیره سمپاتیک ) خارج(، ورید ژوگوالر خارجی )داخل(شریان کاروتید داخلی ) ب
عصب فرنیک و ) داخل(، ورید ژوگوالر داخلی )خارج(شریان کاروتید داخلی ) ج
و عصب واگ ) خارج(، ورید ژوگوالر داخلی )داخل(شریان کاروتید داخلی ) د

هاي تیروئید قرار دارد و محتویات آن شامل شریان کاروتید مشترك، عصب واگ و ورید ژوگـوالر  غالف کاروتید در عقب و خارج لوب
.داخلی است

)98اسنل سروگردن ص (

�.استصحیحگزینه د 

کند؟ رسانی خود را از شاخه کدام شریان زیر دریافت میوئید به طور معمول بخشی از خونغده تیر-423

)99دوره دي پزشکی میان(
Vertebral) دSubclavian) جLingual) بinternal carotid) الف

اي از شریان تیروئیدي فوقـانی شـاخه  . شوداي از تنه تایروسرویکال که از شریان ساب کالوین جدا میشریان تیروئیدي تحتانی شاخه
.کاروتید خارجی است

)198اسنل سروگردن ص (

�.ج صحیح استگزینه
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)99دوره دي پزشکی میان(شریان مننژیال میانی شاخه کدام شریان زیر است؟ -424

Deep temporal) دMaxillary) جMiddle cerebral) بinternal carotid) الف

شریان آلوئوالر تحتانی، شریان مننژیال میانی، شریان آلوئـوالر فوقـانی خلفـی،    : هاي شریان ماگزیالري در حفره اینفرا تمپورالشاخه
. هاي کوچک به سمت مجراي شنوایی خارجی و پرده صماخهاي عضالنی، عضالت جونده و شاخهشاخه

)85اسنل سروگردن ص(

�.گزینه ج صحیح است

)99دوره دي پزشکی میان(:جزبهرد زیر از محتویات مثلث خلفی گردن است، تمام موا-425

Vertebral artery) دBrachial plexus) جAccessory nerve) بCervical plexus) الف

عود هاي زوائد عرضی شش مهره فوقانی گردن صـ اي از شریان ساب کالوین است که در گردن از طریق سوراخاي شاخهشریان مهره
. شودهاي عضالنی و نخاعی از آن جدا میکند و شاخهمی

)106اسنل سروگردن ص (

�.گزینه د صحیح است

)99دوره دي پزشکی میان(دهی شده است؟ اي خارجی عصبکدام یک از عضالت زیر توس عصب حنجره-426

Posterior cricoarythenoid) بThyroepiglotic) الف
Cricothyroid) دAryepiglotic) ج

گیرد، توسـط عصـب راجعـه حنجـره     اي خارجی عصب میهمه عضالت داخلی حنجره بجز عضله کریکوتایرویید که از عصب حنجره
. شوندرسانی میعصب

)180اسنل سروگردن ص (

�.د صحیح استگزینه

)99دوره دي پزشکی میان(د؟ شوهاي هوایی ماستوئیدي منتقل میاز کدام ساختار زیر، عفونت مستقیماً به سلول-427

Internal acoustic meatus) بExternal acoustic meatus) الف
Middle ear cavity) دStylomastoid foramen) ج

گوش میانی یک حفره حاوي هوا در بخش پتروس استخوان تمپورال است که در جلو توسط مجراي شنوایی به حلق بینـی ودر خلـف   
.ید راه داردئبه آنتروم ماستو

)140اسنل سروگردن ص (

�.د صحیح استگزینه

)99پزشکی اسفند (ندارد؟کدام عصب زیر در مثلث خلفی گردن قرار -428

Suprascapular) بLong thoracic) الف
Thoracodorsal) دSpinal part of accessory) ج
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کنـد تـا بـه عضـله لتیسـموس      آگزیال به سمت پایین طی مسیر مـی عصب توراکودورسال از طناب خلفی شبکه بازویی جدا شده و در 
.دورسی برسد

)82اسنل اندام فوقانی، ص (اناتومی اندام فوقانی

�.استصحیحگزینه د 

)99پزشکی اسفند (کند؟ دهی میهاي پارانازال عصبکدام عصب کرانیال به تمام سینوس-429

Trigeminal) دVagus) جOlfactory) بFacial) الف

هاي سـوپرااربیتال و سـوپراتروکلئار آن سـینوس هـواي فرونتـال را      هاي عصب افتالمیک است که شاخهعصب فرونتال یکی از شاخه
هاي اسـفنوئید و اتموئیـد را حمـل    هاي از عصب نازوسیلیاري است حس سینوسعصب اتموئیدال خلفی که شاخه. کنددهی میعصب

ي کلیه. کنددهی میها عصبانی میانی و عصب آلوئوالر قدامی قدامی به سینوس ماگزیالري لثه و دندانعصب آلوئوالر فوق. کندمی
.هایی از عصب تریژمینال هستندهاي نام برده شده شاخهشاخه

)120ص -اسنل سر و گردن(

�.گزینه د صحیح است

)99اسفند پزشکی (باشد؟ نمیاي از شریان افتالمیک کدام شریان زیر شاخه-430

Infraorbital) دCililary) جSupratrochlear) بLacrimal) الف

شـریان الکریمـال و   ) سـیلیاري (هـاي مژگـانی   هاي عضالنی، شریانهاي شریان افتالمیک شامل شریان مرکزي شبکیه، شاخهشاخه
.هاي سوپرااوربیتال و سوپرا تروکلئار استشریان

.شریان ماگزیالري استاي ازشریان اینفرااربیتال شاخه
)76صفحه -اسنل سر و گردن(

�.گزینه د صحیح است

)99پزشکی اسفند (باشد؟ نمیاي از شریان کاروتید خارجی کدام شریان زیرشاخه-431

Ascending palatine) بOccipital) الف
Superficial temporal) دPosterior auricular) ج

شریان تیروئیدي فوقانی، شریان لینگوال، شـریان فاسـیال، شـریان اکسـیپیتال، شـریان      :رجی عبارتند از هاي شریان کاروتید خاشاخه
اي از شـریان  شاخهacsending palatinاوریکوالر خلفی، شریان ماگزیالري، شریان صعودي حلقی، شریان تمپورال سطحی، شریان 

.فاسیال است
)104ص -اسنل سر و گردن (

�.گزینه ب صحیح است

)99پزشکی اسفند (آورند؟ را به وجود می) عصب کانال تریگوئید(کدام دو عصب به یکدیگر پیوسته و عصب ویدین -432

Lesser petrosal and greater petrosal) بGreater petrosal and deep petrosal) الف
Lesser petrosal and deep petrosal) دSuperficial petrosal and deep petrosal) ج
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کنـد و وارد سـوراخ لسـروم    عصب پتروزال بزرگ بر روي سطح فوقانی بخش پتروس استخوان تمپورال به طرف جلو طی مسـیر مـی  
ي سمپاتیک اطراف شریان کاروتید داخلـی عصـب کانـال تریگوئیـد را     در نهایت با پیوستن به عصب پتروزال عمقی از شبکه. شودمی

. یابدي تریگوپاالتین در گانگلیون تریگوپاالتین خاتمه میارد شدن به حفرهکه با با و.دهدتشکیل می
)146ص -اسنل سر و گردن (

�.گزینه الف صحیح است

)99پزشکی اسفند (کند؟ عصب فاسیال از کدام سوراخ جمجمه عبور می-433

Jugular foramen) بForamen ovale) الف
Stylomastoid foramen) دForamen spinosum) ج

ها به همراه عصـب وسـتیبولوکوکلئار در   ریشه. شودعصب فاسیال در سطح قدامی مغز خلفی از بین پل مغزي و بصل النخاع ظاهر می
در . شـود ي کرانیال خلفی به سمت خارج طی مسیر کرده و وارد مجراي شنوایی داخلی در بخش پتروس استخوان تمپـورال مـی  حفره

ي داخلـی گـوش   هنگام رسـیدن بـه دیـواره   . رودانال فاشیال شده و از طریق گوش داخلی به سمت خارج میکف مجرا عصب وارد ک
ي تندي بـه عقـب   ي خلفی گوش میانی با زوایهسپس عصب در باالي پرومونتوري در دیواره. شودمیانی گانگلیون زانویی تشکیل می

شـود و از طریـق سـوراخ استایلوماسـتوئید از اسـتخوان      به پایین خـم مـی  چرخد در ادامه در سمت داخل آدیتوس آنتروم ماستوئید می
.شودتمپورال خارج می

)124ص _اسنل سر و گردن(

�.گزینه د صحیح است

)99پزشکی اسفند (کند؟ کدام عصب زیر حس حلق دهانی را تأمین می-434

Mandibular) دVagus) جMaxillary) بGlossopharyngeal) الف

:حسی غشایی مخاط حلقدهیعصب
عصب ماگزیالري-حلق بینی 

عصب گلوسوفارنژیال-حلق دهانی 
اي داخلی عصب واگ شاخه حنجره-اي حلق حنجره

) 166صفحه -اسنل سر و گردن (

�.گزینه الف صحیح است

هاي غده تیروئید قرار دارد؟ لوب) Posterolateral(کدام ساختار زیر دقیقاً در پشت سطح خلفی طرفی -435

)99پزشکی اسفند (

Internal laryngeal nerve) بExternnal laryngeal nerve) الف
Sympathetic chain) دCarotid sheath) ج

.مجاور استي تیروئید در عقب و خارج با غالف کاروتید همراه شریان کاروتید مشترك، ورید ژوگوالر داخلی و عصب واگ غده
)198ص -اسنل سر و گردن(

�.گزینه ج صحیح است
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