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 . ج گزینه( 7

 :خلف به قدام از بین   حفر  خارج  جدار* 

 فرونتا  استخوان نازا   زائد . 1

 اگزیالم استخوان نازا   زائد . 2

 یکریما . 3

 اتموئید. 4

 پایتین عمود   صفحه. 5

 داخل  پترگوئید  صفحه. 6

 

 .دارد قرار تریگوئید  زائد  قدام  سطح در تریگوئید کانا . الف گزینه( 8

 

 چشهم  کاسهه و اسهت جهدار تهرینضهخیم: چشم  کاسه خارج  جدار. الف گزینه( 9

 اسهتخوان فرونتها   زایهد  توسهط عقهب به جلو از. کندم  جدا گیجگاه   حفر  از را

 جهدار در اسفنوئید بزرگ با . گرددم  تشکی  اسفنوئید استخوان بزرگ با  و ا گونه

 .دارد نق  اوربیتا   حفر  خارج 

 

 قهدام  در: اسهت شهد  تشهکی  اسهتخوان دو از اوربیهت خهارج  جهدار( ب گزینه (11

 گر . فنوئیداس بزرگ با  خلف  در و زایگوما استخوان

 

 eTemporal bon 
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 بهین جمجمهه قاعهد  در کهه اسهت تمپهورا  اسهتخوان از قسمت  پتروز. ج گزینه( 11

 گهو  سهورا  پتهروز خلفه  سهطح در. دارد قهرار پیتا  اکس  و اسفنوئید استخوان دو

 فضها  پتهروز قهدام  سهطح در و Subarcuate Fossa و شهک  نهاخن  شیار داخل  

 .دارد قرار فدسا جدگویر و کارتید ا مجه خشن  چهارگو 

 نههام بههه بههزرگ و نههامن م سههورا  یهه  خلفهه  جههدار فوقههان  بخهه  در. ج گزینههه( 12

 مخروطه  برآمهدگ  یه  قسهمت ایهن پهایین در کهه دارد وجود ماسنوئید آنتروم آدیتوس

 رکهاب   عضله تافدون آن رأس از که دارد وجود هرم نام به عمقکم و کوچ  شک  

 .دارد قرار جدار همین در هم سندان  حفر . شودم  خارج

 

 بهین جمجمه  قاعد  در که است تمپورا  استخوان از قسمت  پتروز. ب گزینه( 13

 سههطح 3 و رأس یهه  قاعههد   دارا . دارد قههرار پیتهها  اکسهه  و اسههفنوئید اسههتخوان دو

 روزپتهه خلفهه  سههطح در. اسههت قههدام  خلفهه  فوقههان  کنههار  سههه و خلفهه  تحتههان  قههدام 

 :دارند وجود زیر عناصر

. 3. شهودمه  باز دهلیز  قنات به که شک  ناخن  شیار. 2 داخل   گو  سورا  .1

Subarcuate fossa . 

 و سهههاخته صهههماخ  بخههه  از تحتهههان  فههه  حفهههر  خلفههه  قسهههمت. ب گزینهههه( 14

 .است غیرمفصل 

 

Maxilla bone 

 

 هیهاتوس جلهو  در یالمهاگز اسهتخوان تنهد  نهازا  با داخل  سطح در. ج گزینه( 15

-مه  ممتهد یکریمها  اسهتخوان ناودان با بای در که هست عمیق ناودان ی  ماگزیالر 
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 اتصا  مح  و دارد قرار کانین برآمدگ  خارج و بای در: کانین حفر . 3. است عضالت

 دهانههه و دارد قههرار کههانین  حفههر  بههای  در: اینفرااربیتهها  سههورا . 4. اسههت عضههالت

 اسههتخوان Nasal notch بینهه  برآمههدگ . 5. باشههدمهه  اینفرااربیتهها  مجههرا  قههدام 

 بینه  خهار مقابه   طهرف  زاید  با درآمد   ا زاید  شک  به آن داخل  قسمت: ماگزیال

 .کندم  ایجاد را

  زایهد  وسیله به و کندم  شرکت اینفراتمپورا   حفر  تشکی  در تنه خلف  سطح

 آلوئهویر مجهرا  دارا  و شهودمه  جهدا قدام  سطح از ماگزیال استخوان زایگوماتی 

 .باشدم ( بزرگ آسیا  دندان سومین بای  در) ماگزیال برآمدگ  و خلف  فوقان 

-مه  نام همین به عروق  و اعصاب عبور مح : خلف  ــ فوقان  آلوئویر مجرا * 

 .کندم  شرکت چشم  کاسه کف داخل  قسمت تشکی  در فوقان  سطح. باشد

 باز ماگزیال تنه قدام  سطح به شد   شروع فوقان  سطح از اینفرااربیتا  مجرا * 

 تنهه داخله  سهطح در. باشهدمه  نهام همهین بهه اعصهاب  و عهروق عبهور مح  و شودم 

 نهههاودان تحتهههان   شهههاخ  سهههتیغ مهههاگزیالر   سهههینوس (Hiatus) سهههورا  زیال مهههاگ

 .شودم  دید  پایتین ناودان و نازویکریما 

-مه  چشهم بهه آنجها از و یکریمها  نهاودان به نازویکریما  ناودان فوقان  سورا * 

 .کندم  منتق  تحتان  مئاتوس به چشم از را اش  نتیجه در و رسد

 اسههتخوان عمههود   صههفحه خههارج  سههطح در مشههابه نههاودان بهها: پههایتین نههاودان* 

 حفههر  بههه مجههرا ایههن فوقههان  دهانههه. کنههدمهه  ایجههاد را بههزرگ پههایتین مجههرا  پههایتین 

 و عهروق مجهرا ایهن از. شهودم  باز کام سخت به آن تحتان   دهانه و پایتین پتریگو

 .کندم  عبور پایتین اعصاب
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 آن فوقهان  جهدار و اسهت مهاگزیالر  مئهاتوس همان: ماگزیالر  سینوس  قاعد * 

 و تنهه خلفه  سطح آن  خلف  جدار تنه  قدام  سطح آن قدام  جدار تنه  فوقان  سطح

 .باشدم  ماگزیال آلوئویر  زائد  آن( کف) تحتان  جدار

 

 یه  رأس  یه  کهه اسهت شهکل  هرمه   حفهر  ماگزیالر  سینوس. ب گزینه( 21

. یابهدمه  امتداد زایگوماتی   زائد  درون به سینوس رأس. دارد جدار چهار و قاعد 

 قطهر. اسهت مهاگزیالر  هیهاتوس شهام  و دهدم  تشکی  را بین   حفر  خارج  جدار

 بخهه  و اتموئیههد اسههتخوان انسههیناتوس  زائههد   وسههیله بههه بههای در هیههاتوس دهانههه

  وسهیله بهه عقهب در و تحتهان  شهاخ  وسهیله بهه پهایین در یکریما  استخوان نزول 

 دهانهه قدام در نازویکریما  ناودان و گرددم  کوچکتر بسیار پایتین عمود   صفحه

 مئهاتوس بها سهورا  دو  واسهطه به ماگزیالر  سینوس نتیجه در. دارد قرار هیاتوس

 . است مسدود آنها از یک  موموی   حیات زمان در که دارد ارتباط بین   حفر  میان 

 فوقهان  آلوئهویر اعضها  و عهروق که آلوئویر مجار  توسط: سینوس ف خل جدار

 توسهط: سهینوس کهف. اسهت شهد  سهورا  کند م  هدایت آسیا دندان سو  به را خلف 

 ریشهه توسهط سهینوس کهف اسهت ممکهن گهاه  شهد   تشهکی  مهاگزیال آلوئهویر  زائد 

 سینوس در برجستگ  جادای اوربیتا  اینفرا مجرا . باشد شد  سورا  آسیا ها دندان

 به. رسدم  قدام  جدار به و کندم  ط  عقب به جلو از را آن فوقان  جدار که کندم 

 خواههد قهادر کنهد رشهد سینوس این در تمور  اگر سینوس جدارها  بودن نازک علت

. بهرود پی  بین   حفر  درون به داخ  در و بیاورد فشار چشم کر  به بای در که بود

 .است برآمد  گونه جلو در و برود پی  بین   حفر  درون به داخ  در
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. 2 تحتان   شاخ  ستیغ. 1: از عبارتند سطح این در موجود عناصر. د گزینه( 22

 .پایتین ناودان. 4 ماگزیالر   سینوس سورا . 3 نازویکریما   ناودان

 

 بینه   ر حفه خارج  جدار تشکی  در ماگزیال استخوان داخل  سطح. ب گزینه( 23

 شهاخ  سهتیغ. 1: شهودمه  دیهد  عقهب بهه جلهو از زیهر عناصهر آن در و کندم  شرکت

  زائهد  و تحتهان  شهاخ  یکریمها  ا زائهد  توسهط که اشک  بین  ناودان. 2 تحتان  

  صهفحه تحتهان   شهاخ  توسهط کهه مهاگزیالر  سهینوس سورا . 3 یکریما   نزول 

. شهودمه  محهدود یکریما  نزول  بخ  و سیناتوسآ  زائد  پایتین استخوان عمود 

 .پایتین ناودان. 4

 

 قهرار مهاگزیال اسهتخوان تنهه خلفه  سهطح در ماگزیالر   بروزیته تو. د گزینه( 24

 .دارد

 

 در و بود محدب( انیفراتمپورا  سطح) ماگزیالر استخوان خلف  سطح. د گزینه (25

 :است زیر عناصر شام  سطح این. است گرفته قرار خارج و عقب

 Canine Fossa & Infra مهاگزیال تربروزیتهه و آلوئویر مجرا  سه یا و دهانه

orbital Foramen و قهدام  سهطح عناصهر از Infra orbital groove عناصهر از 

 .باشندم ( اربیتا ) فوقان  سطح

 

 پشت ماگزیال   تنه درون و است شک  هرم  ماگزیالر  سینوس. الف گزینه( 26

 از و است مویر پر  و مویر دندان ریشه مجاور سینوس کف. دارد قرار گونه ستپو
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Palatine Bone 

 اسهتخوان افقه  صهفحه خلفه  کنهار  داخله  انتهها  خلفه   بینه  خهار. ب گزینه( 30

 .است کام 

 

 و عمههود  ههها صههفحه گهها  پیوسههت خلفهه  قسههمت از هرمهه   زائههد . ب گزینههه( 31

 قسمت مابین شکاف در و یافته امتداد از خارج و پایین عقب  سمت به استخوان افق 

 بالهها  بها طهرفین در آن خلفه  سهطح. گیهردمه  قهرار تریگوئیهد  زائهد  بالها  تحتان 

 حسهط Medial & Lateral Pterygoid Plate. شهودمه  مفصه  تریگوئیهد  زائهد 

 نیههز زائههد  ایههن تحتههان  سههطح در. شههودمهه  مفصهه  manillar بهها جلههو در آن خههارج 

 آن از کههه شههودمهه  دیههد  (Lesser palatiner loramian) کوچهه  پههایتین سههورا 

 .کندم  عبور پایتین اعصاب و هاشریان

 

 د گزینه (32

 

 ب گزینه(33

 

Zygomatic Bone 

 

 تمپههورا   مههاگزیال  فرونتهها   ههها اناسههتخو بهها ا گونههه اسههتخوان. ج گزینههه( 34

 .شودم  مفص  اسفنوئید

 

Mandible Bone 
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 و زایگوماتی  فرونتا   ها استخوان توسط جلو در اتمپورا   حفر . د گزینه(56

 زایگوماتی  استخوان  قوس توسط خارج در و گرددم  تشکی  اسفنوئید بزرگ با 

(zygomatic arch) تمپورا   زائد  اتصا  از زایگوماتی  قوس. گرددم  محدود 

 .شودم  تشکی  تمپورا  استخوان زایگوماتی   زائد  به زایگوماتی  استخوان

 و حلق بین در و گیردم  قرار جمجمه  قاعد  زیر در حفر  این. ج گزینه( 57

: عقب در. ماگزیال  تنه خلف  سطح جلو در: آن حدود. است واقع مندیب  راموس

 سطح: داخ  در زایگوماتی  قوس و مندیب  راموس: خارج در. پاروتید  غد 

 صدف خارج  سطح تحتان  قسمت: بای در. پتریگوئید  زاید  خارج  با  خارج 

 .بزرگ با  اینفراتمپورا  سطح و تمپورا 

 

 در حفر  این. است اوربیتا  حفر  پایین در کوچ  فضا  ی . الف گزینه( 58

 وسیله به داخ  در اینفراتمپورا  حفر  با یگوماگزیالر  پته شکاف وسیله به خارج

 داخ  فضا  با گرد سورا  وسیله هب بای در فوقان  مئاتوس با پایتین اسفنو سورا 

 .دارد ارتباط اوربیت به تحتان  اوربیتا  شکاف وسیله به جلو در و جمجمه

 

 زیر شر  به دارد وجود میان  کرانیا  حفر  در که های سورا . د گزینه( 59

 :است

 .پار  سورا . 4 خار   سورا . 3 گرد  سورا . 2 چشم   فوقان  شکاف. 1

 د گزینه( 61
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 قرار گرد سورا  به نسبت طرف  خلف  وضویت در بیض  سورا . ب گزینه (61

  حفر  به را ژمینا  تر  و پتروزا  عصب و شکافدم  را بزرگ با  و دارد

 .دهدم  عبور و دهدم  ارتباط اینفراتمپورا 

 
 و اتموئید عمود  صفحه سپتا   غضروف از بین  حفر  داخل  جدار( الف گزینه(62

 .شود م  ساخته مرو استخوان
 
  ایدوسنت تراکلئار اکولوموتور ها  عصب.ج گزینه(63
 

  افتالمی  ورید و ژمینا  تر  عصب افتالمی  شاخه
 
 .میکنند عبور چشم فوقان  شکاف از
 
 
  غضروف از بین  حفر  داخل  جدار( الف گزینه  (64

  ساخته ومر استخوان و اتموئید عمود  صفحه سپتا  

 

 .شود م 
 
 
 
 پتروس فوقان  لبه قدام  در حفر  این حدود: خلف  کرانیا  حفر ( ج گزینه (65

 ها  بخ  را حفر  کف. است پیتا  اکس  صدف داخل  سطح خلف  در و تمپورا 
 م  محدود تمپورا  ماستوئید بخ  و پیتا  اکس  استخوان صدف  و کندیالر بازیالر 

 .کنند
 لوب و پایین در مخچه بین که شود م  ساخته مخچه چادرینه بوسیله حفر  این سقف
  .دارد قرار بای در مغز پیتا  اکس  ها 

 و النخاع بص  و است کرد  اشغا  را حفر  کف مرکز  بخ  ماگنوم فورامن
 شریان دو و یازدهم عصب نخاع  صوود  ها  بخ  آن  کنند  احاطه مننژها 
 .دهد م  عبور خود از را ورتبرا 

 زوج عصب داشته قرار ماگنوم فورامن طرف  قدام  مرز بای  در هیپوگلوسا  کانا 
 .دهد م  عبور را دوازدهم
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 :دهد م  عبور را زیر عناصر عقب به جلو از نیز ژوگویر کانا  -
 .سیگموئید سینوس و مغز  11 و 11  9 اعصاب تحتان   پتروزا  سینوس
 م  نزو  تمپورا   سپترو تحتان  کنار بر واقع ناودان  در تحتان  پتروزا  سینوس

 م  پایین سورا  این طریق از نیز سیگموئید سینوس. برسد سورا  این به تا کند
 .بسازد را داخل  ژوگویر ورید تا رود

 مجرا این. کند م  سورا  را تمپورا  پتروس خلف  سطح داخل  گو  مجرا  -
  .باشد م  فاسیا  عصب حرکت  و حس  ها  ریشه و 8 زوج عصب حاو 

 به تا رود م  خلف و بای به ماگنوم فورامن از وسط خط در داخل  سر  پس تیغس -
 .چسبد م  ا  مخچه داس ستیغ  این به. برسد داخل  سر  پس برآمدگ 

 سینوس گیر  قرار برا  عریض ناودان ی  داخل  سر  پس برآمدگ  طرف هر در -
 پاریتا  استخوان ن تحتا خلف  زاویه تا ناودان این. شود م  مشاهد  عرض  ورید 
 رسید  تمپورا  استخوان ماستوئید بخ  به وقت  مسیر ادامه در و یابد م  امتداد
 م  سیگموئید سینوس به تبدی  رسید  تمپورا  استخوان سیگموئید سینوس به تبدی 
 و رود م  خلف سمت به پتروس فوقان  لبه طو  در فوقان  پتروزا  سینوس. شود

 سمت به خود مسیر از بخ  در سیگموئید سینوس. ریزد م  سیگموئید سینوس به
 .گیرد م  قرار ماستوئید آنتروم پشت در درست ژوگویر  سورا 

 
 
 
 الف گزینه (66
 
 
 است  اسفنوئید کوچ  و بزرگ بالها  بین که فوقان  اوربیتا  شکاف( ب گزینه (67

 به را ابدوسنت و  نازوسیلیار اوکولوموتور  تروکلئار  فرونتا   یکریما   اعصاب
 طو  در اسفنوپاریتا  ورید  سینوس. دهد م  عبور فوقان  افتالمی  ورید همرا 
 .ریزد م  کاورنوس سینوس به و دارد قرار اسفنوئید کوچ  با  خلف  کنار

 
 
 الف گزینه (68
 
 
 دارد قرار مفصل  تکمه عقب در مندیبویر عقب در مندیبویر   حفر ( ب گزینه(69
 مفصل  صاف  شد   ساخته صدف از قدام  قسمت. است شد  ساخته قسمت دو از و
 در. سازد م  را تمپوررومندیبویر مفص  مندیب  استخوان سر با و است مقور و
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 Post glenod نام به کوچک  شک  مخروط  برآمدگ  حفر   از قسمت این عقب

tubercle غیر و دشو م  ساخته صماخ  بخ  از حفر  خلف  قسمت. دارد وجود 
  .است مفصل 

 غیر و مفصل  قسمت دو بین( squemutympnic fissure) صماخ  صدف  درز
 .دارد وجود مفصل 
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