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 Occipital bone 

 

 

1 )Hypoglossal Cnanl  در کذاهیک از استخْاًِبی

 زیر قرار دارد؟ 

 (84)دًذاًپسضکی اسفٌذ 

 Mandibleالف( 

 Maxillaة( 

 Occipitalج( 

 Temporalد( 

 

ُبی استخْاى اکسیپیتبل کذاهیک ( ثبالی کًْذیل2

 ضْد؟از هجبری زیر دیذٍ هی

 (87)دًذاًپسضکی اسفٌذ 

 الف( ُبیپْگلْسبل کبًبل

 ة( کٌذیل کبًبل

 ج( کبرّتیذ کبًبل

 د( کبًبل عقت پترّزال کْچک
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ُبی زیر در حفرٍ جوجوَ حلقی ( کذاهیک از سْراخ3

Post Cranial Fossa ؟قرار دارد 

 (88)دًذاًپسضکی ضِریْر 

   Rotundomة(          Ovalالف( 

 Spinosumد(      Hypoglossalج( 

 

 

Sphenoiol bone 

 

-( از سْراخ گرد اسفٌْئیذ کذام عٌصر عجْر هی4

 کٌذ؟

 (88)دًذاًپسضکی ضِریْر 

         ة( عصت هبگسیالری        الف( عصت هٌذیجْالر

 افتبلویک د(ّریذ  ج( ضریبى هٌٌژٍ هیبًی

 

ُب ّ هجبری زیر حفرات کذاهیک از سْراخ (5

کراًیبل هیبًی ّ ایٌفر اتوپْرال را ثَ ُن رثظ 

 دُذ؟هی

 (82)پسضکی ضِریْر 

   Opticة(            Ovalالف( 
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 Jugularد(    Ocoustic meatursج( 

 

 sphenoidی عجبرات زیر در هْرد استخْاى ُوَ (6

 صحیح است ثَ جس:

 (82فٌذ )پسضکی اس

ثَ حفرٍ  pterygoid canalالف( سْراخ قذاهی 

pterygopalatine ضْد.ثبز هی 

 ضْد.تْسظ ثبل کْچک درست هی optic canalة( 

ی ی خبرجی زائذٍدر کٌبر تحتبًی تیغَ hamulusج( 

pterygoid .قرار دارد 

-ثبز هی pterygo palatine fossaد( سْراخ گرد ثَ 

 ضْد.

 

ی کَ در تطکیل جذار خبرجی تریي عٌصر( خلفی7

 کٌذ؟ی ثیٌی ضرکت هیحفرٍ

 (84)پسضکی ضِریْر 

    Prependiculor plate of palatineالف( 

 Medial surface of maxillaة( 

     Medial pterygoil plateج( 

 Lacrimal boneد( 
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در کذاهیک  (pterygoid canal)یگْئیذ کبًبل تر (8

 از استخْاى زیر قرار دارد؟

 (86)دًذاًپسضکی اسفٌذ 

     Ethmoid boneة(      sphenoid boneالف( 

 Temporal boneد(          Maxillary boneج( 

 

( کذاهیک از استخْاًِبی زیر در تطکیل جذار 9

 ی چطن ضرکت دارد؟خبرجی کبسَ

 (89)دًذاًپسضکی ضِریْر 

   ethmoidة(            Sphenoidالف( 

 Maxillaد(             Lacrimalج( 

 

جذار  لیدر تطک ریز یاز استخْاى ُب کیکذام  (18

اسفٌذ  یکٌذ؟)دًذاى پسضک یکبسَ چطن ضرکت ه  یخبرج

98) 

 

  ذیة( اسفٌْئ          ذیاتوْئ(الف

  

  الید( هبگس   وبلیج( الکر
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Temporal bone 

 

کذاهیک از قسوتِبی زیر در سغح قذاهی پترّز  (11

 قرار دارد؟

 (81ًذاًپسضکی ضِریْر )د

   الف( هؤسبسبة آرکْآتب

 ة( سْراخ داخلی گْش

  ج( اهپرسیْى تری ژهیٌبل 

 ستیجْلید(اکْداکتْش ّ

 

کذاهیک از عٌبصر زیر در جذار خلفی گْش (12

 ضْد؟هیبًی دیذٍ هی

 (83)پسضکی ضِریْر 

    (Auditory tube)الف( ضیپْر استبش 

 (Round window)ی گرد ة( دریچَ

   (Pyramidal process)ثرآهذگی ُرم ج( 

 (Promontary)د( دهبغَ 
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کذاهیک از عٌبصر زیر در سغح خلفی پترّز (13

 توپْرال قرار دارد؟

 (83)دًذاًپسضکی ضِریْر 

       (Arcuate eminence)الف( ثرآهذگی قْسی 

 (Internal acoustic meatus)ة( سْراخ گْضی داخلی  

 (groove for greater petrosal nerve)ج( ُیبتْش فبلپ 

 (Tegmen Tympani)د( سقف گْضی هیبًی 

 

ثخص غیرهفصلی حفرٍ هبًذیجْالر تْسظ کذاهیک (14

 ضْد؟از اجساء سبختوبًی سبختَ هی

 (87)دًذاًپسضکی ضِریْر 

        Zygomatic boneالف( 

    Tympanic boneة( 

            Styloid processج( 

 Articulot tubercleد( 

 

Maxilla Bone 

 

ُبی ُیبتْش هبگسیالی کذاهیک از در جلْی داًَ(15

 عٌبصر زیر قرار دارد؟
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 Greater palatine canalالف( کبًبل کبهی ثسرگ 

 Nasolacrimal canalة( هجرای ًبزّ الکریوبل 

 Conchal Crestج( کًْکبل کرست 

 palatine processگسیال ی کبهی استخْاى هبد( زائذٍ

 

( در سغح داخلی تٌذی هبگسیال توبم عٌبصر زیر 22

 ضْد، ثَ جس:دیذٍ هی

 (83)دًذاًپسضکی اسفٌذ 

      Maxillary Hiatusالف( 

  Nasolacrimal grooveة( 

    Palatine grooveج( 

 Maxillary Tuberosityد( 

 

ی هبگسیال توبم عٌبصر زیرد در سغح داخلی تٌَ (23

 ضْد، ثَ جس:دیذٍ هی

 (84)داًذاًپسضکی ضِریْر 

  الف( سْراخ سیٌْش هبگسیالری

 هبگسیالری ة(ثرجستگی

    Naso lacrimalج( ًبّداى 

 د( ًبّداى پبالتیي
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    ی هبگسیالج( سغح فْقبًی تٌَ

 ی زایگْهبتیک استخْاى هبگسیالد( زائذٍ

 

ی استخْاى ی تٌَتوبم عٌبصر زیر در سغح قذاه (27

 هبگسیال قرار دارًذ، ثَ جس:

 (89)دًذاًپسضکی اسفٌذ 

      Canine fossaالف( 

 foramenInfraorbitalة( 

    Anterior nasal spineج( 

 Maxillary tuberosityد( 

 

تخْاى هبگسیالری ( توبم عجبرات زیر در هْرد اس28

 صحیح است، ثَ جس:

 (89)دًذاًپسضکی ضِریْر 

راخ سیٌْش هبگسیالری در سغح داخلی تٌَ آى الف( سْ

 ضْد.دیذٍ هی

ی آى در سغح خلفی تٌَ Maxillary tuberosityة( 

 ضْد.دیذٍ هی

ج( سْراخ ثٌبیب حفرات دُبى ّ ثیٌی را ثَ ُن 

 دُذ.ارتجبط هی
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ی فرًّتبل آى در تطکیل جذار خبرجی د( زائذٍ

 کٌذ.ی چطن ضرکت هیکبسَ

 

تٌَ  یدر سغح قذاه ریاز عٌبصر ز کیکذام (29

 ْریضِر یقرار دارد؟)دًذاى پسضک یالریاستخْاى هبگس

91( 

    Maxillary tuberosity ( الف

   groov Nasolacrimal ( ة

      Canine Fossa( ج

 Incisive canalد( 

 

 

 

 

Palatine Bone 

 

ُبی خبرثیٌی خلقی جسء کذاهیک از استخْاى (38

 زیر است؟ 

 (83)پسضکی ضِریْر 

  ة( پبالتیي                   الف( اسفٌْئیذ

 د( ثیٌی                     ج( هبگسیال
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ی ی ُرهی استخْاى پبالتیي ثب ُوَزائذٍ(31

 ضْد، ثَ جس:استخْاًِبی زیر هفصل هی

 (83)دًذاًپسضکی ضِریْر 

   Maxillaالف( 

   Zygomaة(   

     Medial ptrygoid plateج(  

 Latral ptregoid plateد(  

 

 ریز یتوبم قسوت ُب لیدر تطک يیاستخْاى پبالت(32

 )91 ْریضِر یکٌذ، ثَ جس: )دًذاى پسضک یضرکت ه

 

   ة( کبسَ چطن  یٌی( حفرٍ ثالف

 یفْقبً ید( ضکبف کبسَ چطو        ج( سقف دُبى

 

کذام  لیدر تطک يیاستخْاى پبالت یعوْد یصفحَ (33

 ْریضِر ی)پسضککٌذ؟یضرکت ه ریز یاز قسوت ُب کی

92( 

 

 (سقف دُبى        الف

 یٌیث یحفرٍ  یة(جذار خبرج
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   یٌی(سپتْم ثج

 کبسَ چطن ید(جذار داخل

 

 

Zygomatic Bone 

 

ُبی ی استخْاى( استخْاى زایگْهبتیک ثب ُو34َ

 ضْد، ثَ جس:زیر هفصل هی

 (83)دًذاًپسضکی ضِریْر 

 Frontal                          الف(

  Maxillaة( 

   Parietalج( 

 Sphenoidد(  

 

Mandible Bone 

 

( کذاهیک از عٌبصر زیر در سغح داخلی را هْش 35

 ضْد؟هٌذیجل دیذٍ هی

 (84)دًذاًپسضکی ضِریْر 

  Mandibular fossaالف( 

 Submandibular foramenة( 
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    Digastic fossaج( 

 Genial spineد( 

 

ی را هْش ( کذاهیک از هْارد زیر در سغح داخل36

 ضْد؟هٌذیجل دیذٍ هی

 

 (87ّ دًذاًپسضکی اسفٌذ  85)دًذاًپسضکی ضِریْر 

 

 Mental foramenة(    Mandibular foramenالف( 

 Oblique lineد(     Mylohyoid lineج( 

 

ُبی زیر در سغح داخلی ضبخ ( کذاهیک از ًطب37ًَ

 ضْد؟هٌذیجل دیذٍ هی

 (87)پسضکی هرداد 

 Mental foramenة(    Genial spineالف( 

 Mandibular foramenد(    Digastric fossaج( 

 

کذاهیک از عٌبصر زیر در سغح داخلی را هْش (38

 ضْد؟هبًذیجل دیذٍ هی

 (89)دًذاًپسضکی اسفٌذ 

 (Mandibular foramen)الف( سْراخ هبًذیجْالر 
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 (Oblique line)ة( خظ هبیل 

 (Mental foramen)ای ج( سْراخ چبًَ

 (Mental tuberosity)ای ( ثرآهذگی چبًَد

 

 ضبخ یهرثْط ثَ سغح داخل ریاز عٌبصر ز کیکذام 39)

(Ramus) ًیثبضذ؟)دًذاى پسضک یه یاستخْاى فک تحتب 

 )98اسفٌذ 

      Mental formen الف

 Mylohyoid line ة(   

        Mandibular Formen( ج

 Digastric fossaد( 

 

 

 Cavitiesحفرات: 

 

ی کراًیبل ُبی زیر در حفرٍکذاهیک از سْراخ (40

 خلفی قرار دارد؟

 (88)دًذاًپسضکی ضِریْر 

   ة( سْراخ گرد   الف( سْراخ ثیضی

 د( سْراخ السرّم      ج( سْراخ زّگْالر  
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ی کراًیبل هیابًی کذاهیک از هْارد ریل حفرٍ( 41

 دُذ؟ی تریگْپبالتیي ارتجبط هیرا ثَ حفرٍ

 (88)پسضکی اسفٌذ 

      الف( سْراخ ثیضی

         ة( سْراخ رّتٌذّم

         ج( سْراخ اسپیٌْزّم

 د( ضکبف تریگْ هبگسیالری

 

ی ثیٌای را ثاَ سْراخ اسافٌْ پابالتیي حفارٍ( 42

 کٌذ؟ کذاهیک از ًْاحی ریل هرتجظ هی

 (88)دًذاًپسضکی اسفٌذ 

  ی تریگْپبالتیيالف( حفرٍ

    ة( سیٌْش هبگسیالری

 ایٌفراتوپْرال             یج( حفرٍ

 ی اّرثیتد( حفرٍ

 

ُبی زیر در تطاکیل جاذار کذاهیک از استخْاى (43

 ی اّرثیت ضرکت دارد؟داخلی حفرٍ

 (88اسفٌذ )دًذاًپسضکی 

  الف( ثبل ثسرگ اسفٌْئیذ

  ة( استخْاى اتوْئیذ

            ج( استخْاى زایگْهبتیک
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 د( استخْاى پبالتیي

 

ُابی زیار توابم اساتخْاى Orbitی در کف حفرٍ (44

 ضرکت دارد، ثَ جس:

 (81)دًذاًپسضکی اسفٌذ 

        الف( استخْاى پبالتیي 

  ة( استخْاى زایگْهبتیک 

  ج( استخْاى هبگسیالر

 د( استخْاى اسفٌْئیذ

 

ُبی زیر در حفرٍ کراًیبل هیابًی توبم سْراخ (45

 قرار دارد، ثَ جس:

 (81)پسضکی ضِریْر 

  ّالالف( فْراهي ا

  ة( فْراهي السرّم

  ج( فْراهي اسپیٌْزّم

 د( ایٌترًبل اکْستیک هئبتْش

 

ی کراًیابل ُابی زیار حفارٍ( کذاهیک از سْراخ46

 دُذ؟ی ایٌفراتوپْرال ارتجبط هیهیبًی را ثَ حفرٍ

 (82)پسضکی ضِریْر 

 Foramen Rotendumة(    Foramen Ovaleالف( 
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 Spheno palatineد(    Foramen Lacerumج( 

Foramen 

ی کراًیبل هیبًی ُبی زیر در حفرٍ( توبم سْراخ47

 س:قرار دارد، ثَ ج

 (83)دًذاًپسضکی ضِریْر 

   Oralة(   Rotundomالف( 

 Jugularد(  Spinasomج( 

 

 Inferior orbital( کاذاهیک از عٌبصار زیار از 48

fissure کٌذ؟ عجْر هی 

 (83اسفٌذ )دًذاًپسضکی 

 Lacrimal arteryة(    Zygomatic nerveالف( 

 Trochlear nerveد(     Ophtalmic veinج( 

 

ُبی زیر در تطکیل جذار خابرجی ( توبم استخْاى49

 کٌٌذ، ثَ جس:ی ثیٌی ضرکت هیحفرٍ

 (83اسفٌذ )دًذاًپسضکی 

   Sphenoidة(  Maxillaالف( 

 Vomerد(   Ethmoidج( 
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ُبی زیر در تطکیل ساپتْم ثیٌای توبم استخْاى(53

 ضرکت دارًذ، ثَ جس:

 (85)دًذاًپسضکی ضِریْر 

   Sphenoidة(   Vomerالف( 

 Lacrimalد(   Ethmoidج( 

ُبی زیر در تطکیل جاذار خابرجی توبم استخْاى(54

 کٌٌذ، ثَ جس:ی ثیٌی ضرکت هیحفرٍ

 (85)دًذاًپسضکی ضِریْر 

   Vomerة(          Lacrimalالف( 

 Maxillarد(       Palatine ج( 

ُبی زیر در تطکیل جذار داخلای توبم استخْاى( 55

 کٌذ، ثَ جس:حفرٍ ثیٌی ضرکت هی

 (83)دًذاًپسضکی اسفٌذ 

   ethmoidة(   Palatinالف( 

 Lacrimalد(   Maxillaج( 

 

 (Temporal Fossa)ی توپااْرال در تطااکیل حفاارٍ (56

 یر ضرکت دارد، ثَ جس:ُبی زی استخْاىُوَ

 (86)دًذاًپسضکی ضِریْر 

     Sphenoidة(           Temporalالف( 
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 Ethmoidد(        Frontalج(  

 

ی ایٌفراتوپاْرال ی عٌبصر زیار در حفارٍ( ُو57َ

 قرار دارد، ثَ استثٌبء: 

 (87)دًذاًپسضکی ضِریْر 

   inf. Alveolar nerveالف( 

 lat. pterygoid muscleة( 

    superficial tempord. Aج( 

 Maxillary arteryد( 

ی پتریگْپبالتیي تْسظ کذاهیک از هجابری ( حفر58ٍ

 ی ثیٌی راٍ دارد؟زیر ثَ حفرٍ

 (87)دًذاًپسضکی اسفٌذ 

   spheno palatine foramenالف( 

 foramen ovaleة( 

    pterygoid canalج( 

 Greater palatine canalد(

 

ُبی زیار حفارٍ کراًیابل هیابًی خ( توبم سْرا59

 ضًْذ، ثَ جس:دیذٍ هی

 (88)دًذاًپسضکی اسفٌذ 
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    Rotandomة(         Ovalالف( 

 hypoglossalد(           Spinosumج( 

 

ُبی زیر در تطاکیل جاذار ( کذاهیک از استخْاى68

 کٌذ؟خبرجی ّ داخلی حفرٍ ثیٌی ضرکت هی

 (89)دًذاًپسضکی اسفٌذ 

   ة( ضبخک تحتبًی      الف( هبگسیال

 د( اتوْئیذ      ج( الکرتیوبل

 

ُابی زیار حفارٍ کراًیابل ( کذاهیک از ساْراخ61

 دُذ؟هیبًی را ثَ حفرٍ اًیفراتوپْرال ارتجبط هی

 (89)پسضکی ضِریْر 

      (Oval)ة( ثیضی        Hypoglossal canalالف( 

 Jugularد(       ج( سْراخ گْش داخلی

 

  یٌیحفرٍ ث لیدر تطک ریز یخْاى ُبتوبم است (62

 

 (91 ْریضِر یکٌٌذ، ثجس:(پسضک یضرکت ه
 

   ذیة( اتوْئ  وبلی( الکرالف

 

 کیگْهبتید( زا      يیج( پبالت 
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 (ُوَ عٌبصر زیر از ضکبف کبسَ چطوی فْقبًی عجْر 63

 

 (98)پسضکی اسفٌذ ثجس: کٌذیه

 

   الف(عصت اکْلْهْتْر

 
 ت تری ژهیٌبلعص کیخَ افتبلوة(ضب

 
 ج(ضریبى افتبلویک

 
 د(ّریذُبی افتبلویک

 

 

  یٌیحفرٍ ث لیدر تطک ریز یتوبم استخْاى ُب(64

 

 )91 ْریضِر یپسضک)کٌٌذ، ثجس: یضرکت ه
 

   ذیة( اتوْئ    وبلی( الکرالف

 
 کیگْهبتید( زا         يیپبالتج(

 

 

 

 بلیدر حفرٍ کراً ریز یاز سْراخ ُب کیکذام (65

  یخلف

 

 )91اسفٌذ  یقرار دارد؟)پسضک

 

 Oval ة      Rotundum الف
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 Lacerumد(      Jugular( ج

 

 

 

 قرار  ریز َیدر کذام ًبح ییبیًبّداى ثْ(66

 

 (98 ْریضِر یدارد؟)دًذاى پسضک

 

      یقذاه بلی( حفرٍ کراًالف
 

 یبًیه بلیة( حفرٍ کراً

 

      يیگْپبالتی( حفرٍ پترج

 

 یجگبُیرگید( حفرٍ ز

 

 

  َیکذام ًبح Sinus cavernosus یغبر ٌْشیس گبٍیجب(67

 

 (98 ْریضِر یاست؟)دًذاى پسضک ریز

 

      یقذاه بلی(حفرٍ کراًالف
 

 یبًیه بلیة(حفرٍ کراً 

 

    یجگبُی(ضخبهت پترّز استخْاى گج 

 

 ذید(ضخبهت تٌَ استخْاى اسفٌْئ 

 

 

 

 را  یًبیه بلیحفرٍ کراً ریاز عٌبصر ز کیکذام (68
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 ْریضِر یدُذ؟)دًذاى پسضک یثَ کبسَ چطن ارتجبط ه

91) 

 

 infraobital fissure ة    optic canal الف

 

 supraorbitalد(    infraorbital canal( ج

foramen 

 

 

 

 

  ریاز عٌبصر ز کیکذام  جْالریدر جلْ حفرٍ هبًذ(69

 

 (91 ْریضِر یضًْذ؟)دًذاى پسضک یه ذٍید

 

       postglenoid tubercleالف(

  

 Articular tubercle ة( 

 

 Suprameatal triangle (ج 

     

 Hypoglossal canalد(  
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