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 گردن های ومثلث عضالت سواالت پاسخ
 

 

 -4 ی گزینه(1  

 

= کومههال -زایگوماتیهه  -تمپههورال: فاشههیال عصههب انتهههایی هههای شههاخه -1 ی گزینههه(2

 عضهالت و بوکیسهناتور ی عضهله بهه آن بوکال شاخه. باشد می سرویکال و= مندیبوالر

 .کند می عصبوهی بینی و فوقانی لب

 

 خارجی دیواره در جمینال تری عصب آفتالی  شاخه از نازوسیالری عصب -2 ی گزینه (3

 رکتهوس عضهله فوقانی لبه در چشم کاسه به ورود از پس. شود می جدا کاورنوس سینوس

 .کنند می مسیر طی داخلی

 

 عضههله قههدامی بطههن قههدام در: از عبارتنههد فکههی تحههت بزاقههی غههده مجههاورت -4 ی گزینههه (4

 لیگاهههان دایگاسههتری   عضههله خلفههی بطههن اسههتلوهایودید  ی عضههله خلهه  در دایگاسههتری 

 اعصههههاب و عههههروق مایلوهایودیههههد  عضههههله داخههههل در پاروتیههههد غههههده و اسههههتیلوماندیبوالر

 سهال ی حفهره خهار  در -ههایپوگلوس و لیگهوال اعصهاب و هایوگلوس عضله مایلوهایودید 

 .مندیبل استخوان داخلی سطح در مندیبوالر

 

. شهود مهی بلهع حین در حنجره شدن بسته موجب گلوتی  اپی آرتینو عضله -2 ی گزینه (5

 کریکوآرتینودیهد عضهله. شهود مهی حنجهره مدخل کردن باز موجب گلوتی  تیرداپی عضله و

 .شود می صوتی چین کشیدن و گلوت شکا  بازکردن موجب که است ای عضله تنها خلفی
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 -3 ی گزینه (6

 

 -عرضهی -طهولی) داخلهی عضهالت: عبارتنهداز آنهها اعمهال و زبهان عضهالت -1 ی گزینه (7

. کشههد مههی جلههو را زبههان راس جنیوگلوسههوس. شههوند مههی زبههان شههکل تغییههر باعههث( عمههودی

 و کشهد مهی عقهب و بهاال را زبهان   استیلوگلوسهوس کشد  می پایین را زبان هایوگلوسوس 

 .کنند می تنگ را حلقی دهانی مجرای و کشیده عقب و باال را زبان ریشه پاالتوگلوس 

 

 بال اینفراتمپورال سطح از سرفوقانی. دارد سر دو خارجی تریگودید عضله -4 ی گزینه (8

 سهر 2 ایهن و گرفتهه مبدا تریگودید صفحه خارجی سطح از آن سرتحتانی و اسفنودید بزرگ

 .شوند می متصل تمپورومندیبوالر مفصل اوریکوالر دیس  و مندیبل گردن قدام به

 

 از بوکسهناتور عضهله فاشیال  عصب از استیلوهایودید و stapedius عضله -4 گزینه(9

 5 عصهب از ای شهاخه کهه منهدیبوالر عصهب از تمپهانی تنسور عضله و فاشیال بوکال شاخه

 .گیرد می

 

  SCM کالویهههوس  سهههاب کالریکهههل  «قهههدامی اسهههکالن قهههدامی مجهههاورت -2 ی گزینهههه (11

 و سوپراسههکاپوالر عرضههی  گردنههی هههای شههریان کههاروتیو  غههال  لتههرال بخههش اموهایودیههد

 خلفهی  مجهاورات فرینه   عصهب   ورتبهدال پرده فاسیای سابکالوین  ورید صعودی گردنی

 .سابکالوین سدومان و بازودی شبکه های ریشه پلورا  سوپراپلورال  غشای
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: جنیوگلوسهوس. کشهد مهی بهاال و عقهب سمت به را زبان: استیلوگلوسوس -1 ی گزینه (11

 مجهرای و کشهد مهی عقهب و باال را زبان ریشه: پاالتوگلوسوس کشد  می جلو را زبان راس

 .کند می تنگ را حلقی دهانی

 

 ههای شهاخه و اسهتایلوهایودید ربهاط: مبهدا: حلهق میهانی کننهده تنهگ عضله -4 ی گزینه (12

 .میانی حلقی رافه: معقد. هایودید استخوان

 

 -1 ی گزینه (13

 

 -2 ی گزینه (14

 

 tensor از غیهر گیهرد مهی عصهب حلقهی شهبکه از نرم کام عضالت همه -2 ی گزینه (15

veli palatin گیرد می عصب مندیبوالر عصب از که. 

 

 عضهله خهارجی سطح در شده خار  غده صورتی زادد از: پارودید مجرای -2 ی گزینه (16

 در رفتهه داخهل سهمت بهه سهپس. برسد عضله قدامی کنار به تا رود می جلو سمت به ماستر

 آسهیای دنهدان دومین مقابل در و کند می سوراخ را بوکسیناتور عضله و بوکال چربی مقابل

 .شود می باز دهان وستیبول به باال ف  بزرگ

 

 -4 ی گزینه (17
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 -4 ی گزینه (18

 -2 ی گزینه (19

 

 -2 ی گزینه (21

 

 جههههز بههههه گیرنههههد مههههی عصههههب حلقههههی شههههبکه از حلههههق عضههههالت همههههه -1ی گزینههههه (21

 .گیرد می حرکتی عصب حلقی زبانی عصب از که استیلوفارنژیوس

 

 شههاخه بهزرگ گوشهی عصهب شهامل کهه گردنهی شهبکه سهطحی ههای شهاخه -2 ی گزینهه (22

 بها فرعهی عصهب ؟؟؟ ریشهه و است سوپراکالیکوالر و گردن عرضی کوچ   اکسیپتال های

 .است مجاور عضله این خلفی کناره

 

 -1 ی گزینه (23

 

 -4 ی گزینه (24

 

 در و بهههوده حلهههق ی باالبرنهههده عضهههالت از اسهههتایلوفارنژیوس ی عضهههله -4 ی گزینهههه (25

 عصههب از عضههله ایههن گیههری عصههب. کشههد مههی بههاال سههمت بههه را حلههق تکلههم و بلهه  هنگههام

 غضههرو  کشههیدن بههاال مسههدول تایروهایودیههد ی عضههله. گیههرد مههی صههورت گلوسههوفارنژال

 ی عضهههله. گیهههرد مهههی عصهههب اسهههت ههههایپوکالس عصهههب همهههراه کهههه c1 از و بهههوده تیرودیهههد

 متصهل ههم بهه ای واسهطه وتهر توسهط کهه است خلفی و قدامی بطن 2 دارای دایسگاستری 
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 مههی عصههب مایلوهایودیههد عصههب از قههدامی بطههن و فاسههیال عصههب از خلفههی بطههن. شههوند مههی

 .گیرد

 

 -1 ی گزینه(26

 

 ورتبهدال پهره فاسهیای ؟؟؟ در: از عبارتند قدامی اسکالن عضالت مجاورات -2 ی گزینه(27

 وریههد و گههردن عرضههی سوپراسههکاپوالر -گههردن صههعودی هههای شههریان -فرینهه  عصههب –

 .سابکالوین شریان قسمت دومین و بازویی ی شبکه های ریشه -عقب در. داخلی ژوگوالر

 

 -1 ی گزینه (28

 

 مجههرای – پاروتیههد مجههرای پاروتیههد  غههده بهها ؟؟ ی عضههله خههارجی سههطح -2 ی گزینههه (29

 عضهله. دارد مجهاورت صورت عرضی عروق و Facial عصب های شاخه -پاروتید فرعی

 قهرار عضهله ایهن داخلهی سهطح در بوکهال پربی و مندیبل راموس خارجی سطح تپورالیس ی

 .دارند

 

 شاخه خارجی  پتریگودید داخلی  پتریگلودید   تمپورالیس عضالت عصب -1 ی گزینه (31

 عصهب بوکهال ی شهاخه بوکسهیناتور  ی عضهله عصهب. است پنجم زو  عصب مندیبوالر ی

 .است هفتم زو 
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 از کهه جینوهایودیهد از غیهر بهه زبهان عضهالت تمهام بهه هایپوگلوس عصب -1 ی گزینه (31

c1 و 3و2 گردنههی قههوس از اینفراهایودیههد عضههالت. دهههد مههی عصههب گیههرد مههی عصههب c1 

 .گیرد می عصب

 

 دای قهههدامی بطهههن -داخلهههی پتریگلودیهههد -تمپهههورالیس -ماسهههتر عضهههالت -2 ی گزینهههه (32

 خلفههی بطههن و پالسههتیما اسههتیلوهایودید  عضههالت. گیرنههد مههی عصههب 7 عصههب از گاسههتری 

 .گیرند می عصب فاسیال عصب از دایگاستری 

 

 سهالپیدنا عضهالت نیز و حلق میانی و تحتانی -فوقانی کننده تنگ عضالت -1 ی گزینه (33

 قسهمت از شهبکه ایهن. گیرنهد مهی عصهب حلقهی ی شهبکه از پاالتوفارنژدوس و وفارینژیوس

 .است شده تشکیل واگوس عصب نیز و XI عصب کرانیال های

 

 تحتانی ای حنجره عصب از حلق اینترینسی  عضالت تمام حرکتی عصب -2 ی گزینه (34

 حنجهره عصهب خهارجی ای حنجهره ی شهاخه از کهه کریکوتیروددیهد عضهله جهز بهه باشهد می

 .گیرد می عصب( واگ ی شاخه) فوقانی

 

 د گزینه( 35
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 غدد سدواالت پاسخ

 

 

 اعصههاب و عههروق پاروتیههد  ی غههده داخههل در پاروتیههد  ی غههده محتویههات -1 ی گزینههه (36

 و رترومنهدیبوالر وریهد فیشهیال  عصهب از عبارتنهد عمهق بهه سهطح از کهه دارند قرار مهمی

 .خارجی کاروتید شریان

 

 شهده وصهل بههم تنگه ی  توسط که چپ و راست لوب دو از تیرودید غده -2 ی گزینه (37

 پههره الیههه از غالفههی توسههط کههه اسههت دار رگ عضههو یهه  تیرودیههد. اسههت شههده تشههکیل انههد 

 .کند می متصل نای و حنجره به را غده غال  این. است شده احاطه عمقی فاسیای تراکدال

 مههری  حلههق  نههای  حنجههره : تیرودیههد طرفههی لههب داخلههی سههطح مجههاورت -1 ی گزینههه (38

 غهههال  الرنژیهههال  رکورنهههت عصهههبی و خهههارجی الرنژیهههال عصهههب کریکوتیرودیهههد  ی عضهههله

 .دارند قرار آن خار  و خل  قسمت در آن عناصر بهمراه کاروتید

 

 لینگههوال  عصههب ژینوگلههوس  عضههله: زیرزبههانی غههده داخلههی مجههاورت -3 ی گزینههه (39

 .مندیبل داخلی سطح لینگوال ساب حفره خار  مندیبوالر  ساب مجرای

 

  -3 ی گزینه (41
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 وریهههد فاشهههیال  عصهههب. دارنهههد قهههرار عمهههق بهههه سهههطح دو کهههه عناصهههری -1 ی گزینهههه (41

 واقهع غهده بهاالی در کهه پاروتید غده ی قاعده از و خارجی  کاروتید شریان رترومندیبوالر 

 .گیرد می خار  اوریکولوتمپورال عصب و سطحی تمپورال ورید و شریان است

 

 باعث و دارد قرار دهان ک  مخاط زیر در لینگوال ساب غده فوقانی کناره -1 ی گزینه(42

 .شود می زیرزبانی چین نام به مخاطی برجستگی ایجاد

 

  -3 ی گزینه (43

 

 

 گردن و سر شرادین سدواالت پاسخ

 

 posterior -1 مهههاگزیالری شهههریان قسهههمت سهههومین ههههای شهههاخه -4 ی گزینهههه (44

superior Alvealar Artery 2- infraorbital Artery  3- Greater 

palatin Artery  4- pharyngeal Artery 5- Artery of pterygoid 

canax 6- بینی فوقانی مداتوس وارد اسفنوپاالتین سوراخ طریق از: اسفنوپاالتین شریان 

 خلفهی ههای شهاخه. شهود مهی تقسهیم داخلهی خلفهی و خارجی خلفی های شاخه به و شود می

 سهپتوم داخلهی خلفهی ههای شهاخه و بینهی اطهرا  های سینوس و خارجی ی دیواره: خارجی

 .کند می تغذیه را بینی
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 Ascending شهریان( 1: عبارتنهداز فاسهیال شهریان گردنی های شاخه -1 ی گزینه (45

palatine 2- شههریان tonsilar  3- شههریان submental 4- شههریان glandurar 

 .صورت ی دهنده حالت عضالت برای عضالنی شریان -5

 

 شههههکا  از عبههههور بهههها را اینفراتمپههههورال ای حفههههره مههههاگزیالری شههههریان -3ی گزینههههه (46

 ایهن حفهره  ایهن در. شهود مهی پتریگوپهاالتین ی حفره وارد و کند می ترک تریگوماگزیالری

 اینفرااربیتهال  شهریان فوقهانی  خلفهی آلودهوالر شهریان: دههد مهی را زیهر ههای شهاخه شهریان

 .اسفنوپاالتین شریان و فارنژیال شریان گریترپاالتین  شریان

 

 فوقانی تیرودیدی شریان( 1: عبارتنداز تیرودید ی غده رسان خون شریان -2ی گزینه (47

 مسهیر طهی ای حنجهره عصب همراه و باشد می خارجی کاروتید شریان مستقیم ی شاخه که

 .کند می

 ی شهاخه نیهز خهود کهه باشهد مهی تیزوسهرویکال ی تنه ی شاخه: تحتانی تیرودید شریان( 2

 .باشد می کالوین ساب شریان

 .باشد می آدورت قوس یا براکیوسفالی  شریان ی شاخه که: ایما تیرودیدی شریان( 3

 

 -4ی گزینه (48

 

 داخهل از قدام در( 1: از عبارتند کالوین ساب شریان اول قسمت مجاورت -4 ی گزینه (49

 جوگهوالر ههای ریهه و واگ  عصب: آنساسابکالویا مشترک  کاروتید شریان شامل خار  به
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 و واگ عصهبی قلبهی ههای شاخه همچنین فرین   عصب چپ طر  در و ورتبرال  و داخلی

 .کنند می عبور آن قدام از هم سمپاتی  اعصاب

 رکورنهت عصهب راست طر  در و ویا آنساسابکا ریه  آپلکس ریه  گنبد پلور: خل  در( 2

 .راست الرنژیال

 

 کهه باشهد می tonsilar شریان کامی  لوزه ی کننده رسانی خون شریان -4 ی گزینه (51

 .است فاسیال شریان ی شاخه

 

 -3 ی گزینه (51

 

 همراه ای حنجره ی راجعه باعصب طر  هر در تحتانی تیرودیدی شریان -1 ی گزینه (52

 و صهوتی ههای طناب کشیدن در ناتوانی سبب خارجی ای حنجره عصب به آسیب. باشند می

 اگهر ای حنجهره ی راجعهه عصهب بهه آسیب. شود می ضعی  و گرفته صدای ایجاد نتیجه در

 .شود خفگی سبب تواند می باشد طرفه دو

 

 -3 ی گزینه (53

 

 -2 ی گزینه (54
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 گیجگهاهی و مهاگزیالری: External carotis شهریان انتههایی ی شاخه -4 ی گزینه (55

 شههاخه یهه  و( قههدامی اوریکههوالر) گههوش قههدام بههرای شههاخه یهه  سههطحی گیجگههاهی. سهطحی

 .دهد می( فرونتالیس) پیشانی برای

 

 در. مشهترک کاروتیهد شهریان: جلهو: از عبارتنهد ای مههره شریان مجاورات -1ی گزینه (56

 گهانگلیون گردنهی  ی مههره هفتمهین عرضهی ی زادهده: عقهب. توراسهی  مجهرای چهپ طر 

 عرضهی زوایهد سهوراخ از فهوق شریان. گردنی 8و7 اعصاب قدامی های شاخه و ای ستاره

 .گذرد می گردن اعصاب قدامی های شاخه تمام جلوی از و کند می عبور ها مهره

 

 -4 ی گزینه (57

 

 -1 ی گزینه (58

 

 ههای شهاخه. اسهت خهارجی کاروتید شریان انتهایی شاخ ماگزیالری شریان -4ی گزینه (59

 مننژیهههال شهههریان( 2 اینفراآلودهههوالر شهههریان( 1: از عبارتنهههد اینفراتمپهههورال ی حفهههره در آن

 و کهرده عبهور اوریکولوتمپورال عصب ریشه دو بین از و مندیبوالر عصب پشت در میانی 

( 4 خارجی گوش برای ای تغذیه های شاخه( 3. شود می جمجمه وارد ای خاره سوراخ از

 از پهس پتریگوپهاالتین ی حفهره در شهریان ههای شهاخه. عضهالت بهرای عضالنی های شاخه

 .پتریگوماگزیالری شکا  از عبور

 .موالر پره و موالر دندانهای و ماگزیالری سینوس برای فوقانی خلفی آلودوالر شریان( 1

 همراه عصب همراه به اوربیتال اینفرا شریان( 2
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 مهی سهخت کام به و رود می باال همنام عصب و همنام کانال از که بزرگ پاالتین شریان( 3

 .رسد

 فارنژیال شاخه( 4

 .کند می عبور همنام سوراخ از اسفنوپاالتین شریان( 5

 

 تحهت ی غهده پشهت از اسهت  کاروتیهد شهریان از ای شاخه صورتی شریان -1ی گزینه (61

 قهدامی ی حاشهیه بهه و شهود مهی صهورت وارد منهدیبل تحتهانی کنار در و کند می عبور فکی

 و تحتههانی و فوقههانی ی لبههه و منههدیبوالر سههاب آن خونرسههانی تحههت منههاطق. رود مههی ماسههتر

( 2صهعودی  کهامی( 1: دارد را زیهر فرعهی ههای شاخه صورتی شریان. است خارجی نازال

 .منتال ساب( 4 گالندوالر ( 3 ای  لوزه

 

 صههههورت  عرضههههی عبارتنههههداز سههههطحی تمپههههورال شههههریان هههههای شههههاخه -2ی گزینههههه (61

 .قدامی گوش و پریتال میانی  تمپورال فرونتال  اوربیتال  زایگوماتیکو

 

 صههعودی  کههامی شههریان: از عبارتنههد فاسههیال شههریان گردنههی هههای شههاخه -1ی گزینههه (62

 .پوستی های شاخه و فکی تحت ی غده به ها شاخه ای زیرچانه شریان ای  لوزه شریان

 

 از ای شهاخه) ماگزیالری شریان قسمت اولین مندیبوالر قسمت های شاخه -1ی گزینه (63

. قهدامی تیمپانیه  شهریان( 2 عمقهی گهوش شهریان( 1: از عبارتنهد( خارجی کاروتید شریان

 از پهس و گهذرد مهی اوریکولوتمپهورال عصهب ریشه دو بین از که میانی مننژیال شریان( 3

 سهر ی کاسهه وارد منهدیبوالر عصب مننژیال شاخه همراه به و اسپانیوزوم سوراخ از عبور
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 ههههها شههههاخه دارای تحتههههانی آلودههههوالر شههههریان( 5. فرعههههی مننژیههههال شههههریان( 4. میشههههود

 .مایلوهایودید

 

 -1 ی گزینه (64

 

 -4 ی گزینه (65

 

 شهههریان قسهههمت دومهههین گهههاه و سهههومین از اسهههکاپوالر سهههال دور شهههریان -4ی گزینهههه (66

 قسهمت از ورتبهرال و تیروسهرویکال توراسهی   اینترنهال شهریان. شهود مهی جدا سابکالوین

 .شود می جدا سابکالوین شریان اول

 

 شههریان فاسههیال  شههریان از آلوروسههپتال شههاخه: خههارجی بینههی هههای شههریان -4ی گزینههه(67

 ههای شهریان. ماگزیالری شریان از اوربیتال اینفرا شریان و افتالمی  شریان( 1بینی پشتی

 سهپتال و مهاگزیالری از اسهفنوپاالتین و افتالمی  از خلفی و قدامی اتمودیدال: بینی ی حفره

 .فاسیال از

 

 -1 ی گزینه (68

 

 -1 ی گزینه (69

 تروکلدههههار  فرونتههههال  الکریمههههال  اعصههههاب فوقههههانی  اوربیتههههال شههههکا  -4 ی گزینههههه (71

. دهد می عبور فوقانی اوفتالمی  ورید همراه به را سنت ابدو و نازوسیلیاری اکولوموتور 
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 عصهب ههم اوربیتهال اینفهرا سهوراخ از. کنهد مهی عبهور افتالمیه  شهریان و اوپتیه  کانال از

 .کند می عبور اوربیتال اینفرا

 

 سهههطحی  فاسهههیای پوسهههت : خهههار  و قهههدام(1: کاروتیهههد شهههریان مجهههاورت -1ی گزینهههه (71

 قههدامی ی لبههه عمقههی  گردنههی فاسههیای ی پوشههاننده ی الیههه عرضههی جلههدی عصههب پالسههتیما 

SCM  حنجهره عصهبی: خلفهی( 2 اکسهپیتال شریان و آن نزولی شاخه و هیپوگلوس عصب 

( C3LC1 3 عرضی زوادد و سری از در عضله سمپاتی   ی تنه گردنی قسمت فوقانی  ای

 عصهبی و داخلهی ژوگهوالر وریهد: خهار ( 4. فوقهانی ای حنجره عصب و حلق دیواره: داخل

 .واگ

 

 ههای شهاخه و بهوده سابکالوین شریان های شاخه از تیروسرویکال ی تنه -4ی گزینه (72

 .تحتانی تیرودیدی( 3 سطحی  گردنی( 2 سوپراسکاپوالر ( 1: از عبارتند آن

 

 -3ی گزینه (73

 

 آغههاز تیرودیهد غضههرو  فوقهانی شههاخ مقابهل در: خههارجی کاروتیهد شههریان -1 ی گزینهه (74

 و سهطحی تمپهورال) خهود انتههایی ههای شهاخه دادن با مندیبل استخوان گردن مقابل در شده

 .گردد می ختم( ماگزیالری

 

  -1 ی گزینه (75

 -1 ی گزینه (76
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: زبهانی فوقهانی  تیرودیدی های شریان: خارجی کاروتید شریان های شاخه -4 ی گزینه(77

 صهعودی خلقهی شهریان و کاروتیهد مثلهث در و خارجی کاروتید شریان قدام سطح از صورتی

 .شود می جدا مثلث همین در آن خلفی سطح از

 

 -4ی گزینه (78

 

 سهابکالوین costocervical trunk شهاخه ی ادامهه Deep cevical -4ی گزینه(79

 .باشد می

 

 خههارجی کاروتیههد شههریان انتهههایی هههای شههاخه از یکههی مههاگزیالری شههریان -1ی گزینههه (81

 :دارد بخش 3. است

 -4 قههدامی  مننژیههال -3 قههدامی  سههمپاتی  -2 عمقههی  گوشههی -1) منههدیبوالر قسههمت( الهه 

 (اینفراآلودوالر -5 فرعی  مننژیال

 -3 ماستری   شریان -2 خلفی  و قدامی عمقی تمپورال شریان -1) پتریگودید قسمت( ب

 (بوکال شریان -4 پتریگودید  شریان

 شهههههریان -2 فوقهههههانی  خلفهههههی آلودهههههوالر شهههههریان -1) پتریگوپهههههاالتین ههههههای قسهههههمت - 

 -6 خلفهی شهریان -5 پتریگودید مجرای شریان -4 نزولی کاهلی شریان -3 اینفرااوربیتال 

 (اسفنوپاالتین

 

 -3 ی گزینه (81
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 -2 ی گزینه (82

 

 -3 ی گزینه (83

 

 شهریان فاسهیال  شهریان از آالروسهپتال شهاخه: شهریان: خار  بینی عروق -2 ی گزینه (84

 ههای شهریان. مهاگزیالری شریان از اوربیتال اینفرا شریان و افتالمی  شریان از بینی پشتی

 از سهپتال و مهاگزیالری از اسهفنوپاالتین افتالمیه   از خلفی و قدامی اتمودیدال: بینی کاوینه

 .فاسیال

 

 منهدیبوالر سهاب بزاقهی غده روی از گردن از خرو  از بعد فاسیال شریان -2 ی گزینه (85

 قدامی ی لبه قدام در) زده دور را مندیبل استخوان ی تنه تحتانی لبه سپس و زند می قوس

 انگهوالر شهریان صورت به نهایتا  . کند می صعود باال به آن خارحی سطح در( ماستر عضله

 افتالمیههه  شهههریان انتههههایی ههههای شهههاخه بههها و یابهههد مهههی خاتمهههه چشهههم داخلهههی ی زاویهههه در

 .کند می آناستوموز

 

 -2 ی گزینه (86

 

 -3 ی گزینه (87

 

 این. است کالوین ساب شریان بخش اولین از ای شاخه ای مهره شریان( ب گزینه( 88

 طریق از فوقانی گردنی ی مهره شش عرضی ی زادده سوراخ از عبور از پس شریان
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foramen magnum شریان با همراه پل تحتانی کنار در و شود می جمجمه وارد 

 -1: از عبارتند شریان این ای جمجمه بخش های شاخه. سازد می را بازیالر مقابل طر 

 شریان -Ant.spinal 4 شریان -post.spinal 3 شریان -2 قشری های شاخه

post. Inf. Cerebellar 5- شریان. النخاعی بصل های شریان Ant. Inf. 

Cerebellar است بازیالر شریان های شاخه جزء. 

 

 

   گزینه( 89

 

 

 مندیبوالر ساب بزاقی غدۀ روی از گردن از خرو  از بعد: فاسیال شریان( ب گزینه( 91

 قدامی لبه قدام در) زده دور را مندیبل استخوان تنۀ تحتانی لبۀ سپس و زند می قوس

 انگوالر شریان صورت به نهایتا  . کند می صعود باال به آن خارجی سطح در( ماستر عضله

 آناستوموز افتالمی  شریان انتهایی های شاخه با و یابد می خاتمه چشم داخلی زاویه در
 .کند می

 

 

 پیشانی  پوست: ژمینال تری عصب افتالمی  شاخه) افتالمی  عصب -1(   گزینه( 91

 سوپراوربیتال  الکریمال  های شاخه دارای. دهد می عصب را بینی و ملتحمه باال  پل 

 .باشد می نازال اکسترنال و اینفراتروکلدار کلدار  سوپراتر

 

 ب گزینه( 92

 

 

 (ب گزینه(93
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 گردن و سر اعصاب سدواالت پاسخ

 

 

 از عصب این: دهانی عصب -1: ماندیبوالر عصب قدامی ی تنه های شاخه -2 ی گزینه (94

 مجهاور مخهاط و پوسهت رفتهه  پهایین و جلهو سهمت به خارجی تریگودید ی عضله سر دو بین

 گیجگههاهی عصههب -Masseteric nerve 3  -2. دهد می حس را بوکسیناتور ی عضله

 .خارجی تریگودید ی عضله عصب -4 عمقی

 

 و اسهههتایلوفارنژیوس ی عضهههله 2 همهههراه بهههه پاالتوفهههارنژیوس ی عضهههله -2 ی گزینهههه (95

 ی شههبکه از حلههق عضهالت تمههام. اسهت حلههق ي برنهده بههاال عضهالت جههزو سهالپینگوفارنژیوس

 عصب حلقی -زبانی ی عضله از که استایلوفارنژیوس ی عضله جز به گیرند می منشاء حلقی

 .کند می دریافت را خود

 

 -2 جونهده ی عضهله عصهب -1: مانهدیبوالر عصب قدامی ی تنه های شاخه -4 ی گزینه (96

 عمقی گیجگاهی عصب -4 خارجی تریگودید ی عضله عصب -3 ای گونه عصب

 

: پوسهههتی ههههای شهههاخه -1: از عبارتنهههد گهههردن عصهههبی ی شهههبکه ههههای شهههاخه -4 گزینهههه (97

 ههههای شهههاخه -2 سهههوپراکالویکوالر گهههردن  عرضهههی اوریکهههوالر  گریتهههر کوچههه   اکسهههیپتال

 اموهایودیههههد  تراپزیههههوس  لوآتوراسههههکاپوال   SCM رتبههههرال  و پههههره عضههههالت: عضههههالنی

 از پالتیسهما ی عضهله. فرنیه  و جینوهایودیهد تیروهایودیهد  استرنوتیرودید  استرنوهایودید 

 .گیرد می عصب فاشیال عصب گردنی ی شاخه
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 آغههاز غههده عمقههی بخههش قههدامی انتهههای از منههدیبوالر سههال ی غههده مجههرای -2 ی گزینههه (98

 حرکههت جلههو بههه دهههان کهه  مخههاط زیههر در زبههان خههارجی کنههاره طههول در مجههرا ایههن. شههود مههی

 اطههرا  در مجههرا ایههن. شههود مههی مقطههع لینگههوآل عصههب توسههط خههار  از مجههرا ایههن. کنههد مههی

 پهس لینگهوآل عصهب. شهود می باز دهان ک  به کوچ   پاپیالی ی  راس در زبان فرنولوم

 جلهو و بهاال بهه آن داخل سمت در سپس و زده قوس آن زیر از خار  سمت از مجرا قطع از

 .رود می

 

 عصهب و مایلوهایودیهد ی عضهله بها پهایین طر  از زیرفکی ی غده مجرای -2 ی گزینه (99

 در لینگههوآل عصههب. اسههت مجههاور اسههت  مانههدیبوالر عصههب هههای شههاخه از یکههی کههه لینگههوآل

 بهار و خهار  از بهار ی  این. کند می قطع را مندیبوالر ساب ی غده مجرای دوبار خود مسیر

 .گذرد می آن داخل و پایین از دیگر

 

 غههدد ترشههح و نهههم زو  عصههب ی عهههده بههر پاروتیههد بزاقههی غههده ترشههح -3 ی گزینههه (111

 پاراسههمپاتی  الیهها . باشههد مهی هفههتم زو  عصههب ی عهههده بهه زیرزبههانی و فکههی تحههت بزاقهی

 عصهههب طریهههق از آن الیههها  شهههده  شهههرو  فوقهههانی بزاقهههی ی هسهههته از هفهههتم زو  عصهههب

 عصهب طریهق از ای عقهده پهس الیها  پهس. رسهد مهی منهدیبوالر ساب ی عقده به کورداتمپانی

 .شوند می وارد غده به لینگوآل
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 عصهب بوکهال ی شاخه و گونه حرکتی بخش صورتی عصب بوکال شاخه -3 ی گزینه (111

 تهامین را گونهه حس ماگزیالتوری عصب زایگوماتیکوفاشیال و فاشیال ی شاخه و مندیبوالر

 .کند می

 

 و Anterior Labia ههههای نهههام بهههه فاشهههیال شهههریان از ههههایی شهههاخه -3 ی گزینهههه (112

superior 

 

 عصهب فاشهیال عصهب بوکهال ی شهاخه از( قسهمت دو ههر) بینهی ی عضهله -1ی گزینه (113

 (است صورت عضالت جزء چون) گیرد می

 سهیلیاری  گهانگلیون: حسهی ههای رشهته: نازوسهیلیاری عصهب های شاخه -2 ی گزینه (114

 خلفی اتمودیدال عصب اینفراتروکلدار  عصب بلند  سیلیاری اعصاب

 

 و کند می حرکت جلو به غاری سینوس خارجی جدار در: تراکلدار عصب -2 ی گزینه (115

 را فوقهانی مایل عضله عصب این. شود می وارد اوربیت به فوقانی اوربیت شکا  طریق از

 .گذرد نمی وتری حلقه یا زین حلقه از عصب بنابراین. کند می دهی عصب

 

 عصههب رکههابی  ی عضههله عصههب بههزرگ  پتههروزال عصههب: فاشههیال مهههم هههای شههاخه (116

 اعصههاب اسههتیلوهایودید ی شههاخه گاسههتری   دی ی شههاخه پوسههتی  هههای شههاخه کورداتمپههانی 

 .صورت حاالت کننده بیان عضالت به انتهایی ی شاخه 5 خلفی  اوریکوالر
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 در خهارجی جوگهوالر ورید و گردن عرضی عصب بزرگ  گوشی عصب -4 ی گزینه (117

 غهههال  و Ansacerrical اوهایودیهههد  عضهههله و دارنهههد قهههرار عضهههله ایهههن خهههارجی سهههطح

 .هستند عضله عمق در کاروتید

 

 و ورتبههدال پههره عضههالت و گردنههی سههمپاتی  بهها عقههب در غههال  ایههن -1 ی گزینههه (118

 .است مجاور ورتبدال پره فاسیای

 

 کههام و بینههی هههای غههده و الکریمههال ی غههده بههه گههانگلیونی پههس هههای رشههته -3 ی گزینههه (119

 .روند می ترشح محرک

 

 .است مندیبوالر عصب ی شاخه اوریکولوتمپورال -4 ی گزینه (111

 گههانگلیونی پههیش پاراسههمپاتی  هههای رشههته از کوچهه  پتههروزال عصههب -ب ی گزینههه (111

 محههرک و رود مههی پاروتیههد ی غههده سههمت بههه کههه شههود مههی تشههکیل تیمپانیهه  عصههب ی شههبکه

 .دهد می انجام سیناپس اوتی  گانگلیون در سپس. است آن ترشح

 

 بههر در را میههانی مننژیههال شههریان اوریکولوتمپههورال  عصههب ی ریشههه دو -4 ی گزینههه (112

 مهاگزیال شهریان قسهمت اولهین مهوازی و بهاال در واحهد ی قفهه یه  صهورت به سپس و گرفته

 .شوند می پاروتید ی غده وارد

 

 عصههب اصههلی ي تنههه هههای شههاخه جههزء داخلههی تریگودیههد ی عضههله عصههب -3 ی گزینههه (113

 .باشد می ماندیبوالر



24 

 

 

 .است گردن در واگ عثب مهم های شاخه از فوقانی ای حنجره عصب -1 ی گزینه (114

 

 توسههط و اسههت پاراسههمپاتی  گههانگلیون یهه  منههدیبوالر سههال گههانگلیون -2 ی گزینههه (115

 گهانگلیونی پهیش پاراسهمپاتی  های رشته. شود می متصل لینگوآل عصب به کوچ  اعصاب

 .روند می گانگلیون این به فاشیال عصب از لینگوآل و کورداتیمپانی اعصال طریق از

 

 ی عضهله عصهب ماسهتر  ی عضهله عصهب: از عبارتنهد قهدامی ههای شاخه -1 ی گزینه (116

 .Buccal عصب و خارجی تریگودید ی عضله تمپورال عصب

 اسهت 5 زو  از ای شهاخه کهه مانهدیبوالر عصب از تمپانی تنسور ی عضله -4 گزینه (117

 .گیرند می عصب

 

 -1 ی گزینه (118

 

 خهههار  تحتهههانی مایهههل ی عضهههله عصهههب از 3 زو  پاراسهههمپاتی  الیههها  -2 ی گزینهههه (119

 تنهگ و مژگهانی جسهم عضهالت بهه عقهده از سهپس. رونهد مهی مژگهانی ی عقهده بهه و شوند می

 .رسد می مردم  ی کننده

 

 incisive -2 مایلوهایودیههد -1: تحتههانی ای آرواره عصههب هههای شههاخه -4ی گزینههه (121

 -4 تحتهههانی لهههب و چانهههه پوسهههت: ای چانهههه -3.دههههد مهههی حهههس را نهههیش و پیشهههین دنهههدانهای

 .پایین ف  دندانهای سایر برای هایی شاخه
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 .است رکابی ی عضله عصب نام به ای شاخه دارای فاشیال عصب -3 ی گزینه (121

 

 .ندارد نقش شنوایی در Maxillary عصب -1ی گزینه (122

 

 چشههایی حههس فاشههیال عصههب chordatympani ی شههاخه -4ی گزینههه (123
3

 قههدامی 2

 .کند می تامین را زبان

 

 -1 ی گزینه (124

 

 ی شهاخه گیرد می عصب فاسیال عصب بوکال شاخه از بوکسناتور عضله -3 ی گزینه (125

 و کهرده عبور خارجی تریگودید ی عضله سر دو بین از و است حسی مندیبولر عصب بوکال

 .دهد می عصب بوکسیناتور عضله مجاور پوست

 

 سر دو بین از و است مندیبوالر عصب قدامی های شاخه از باکال عصب -1 ی  گزینه (126

 عضهههله مجهههاور مخهههاط و گونهههه پوسهههت حهههس و کهههرده عبهههور خهههارجی پتریگودیهههد ی عضهههله

 .کند می تامین را بوکسیناتور

 

 ک  به را زبان که است چهارگوش و نازک ای عضله هایوگلوس عضله -3 ی گزینه (127

 بود  گلوسوفازنژیال عصب و لینگوال شریان آن داخلی سطح مجاورت کند می نزدی  دهان
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 مجهرای -منهدیبوالر ساب گانگلیون -لینگوال عصب از عبارتند آن خارجی سطح مجاورت و

 .هیبوگلوس عصب وارستون 

 

 اسهت( 7زو ) فاسهیال عصهب ههای شهاخه از کهه بهزرگ پتهروزال عصهب -1 ی گزینه (128

 کننهد مهی پیهدا سهیناپس پتریگوپهاالتین درگهانیلگون که دارد پاراسمپاتی  ای عقده پیش الیا 

 .شوند می کام غدد و بینی با اش  ترشح باعث حاصل ای عقده پس های رشته

 

 اسهت داتمپهانی کهور عصهب از زیرزبهانی غهده پاراسهمپاتی  گیری عصب -2 ی گزینه (129

 .شود می غده ترشح باعث که

 

 تکلهم و بلهع هنگهام در و بهوده حلق باالبرنده عضالت از stylo faeicinal عضله (131

 صههورت گلوسههوفارنژال عصههل از عضههله ایههن گیههری عصههب. کشههد مههی بههاال سههمت بههه را حلههق

 .گیرد می

 

 سههطح بههرروی شههود مههی جههدا فاسههیال کانههال در فاسههیال عصههب از کورادتمپههانی عصههب (131

 عبههور چکشههی ی اسههتخوانچه ی دسههته ی قاعههده روی از و رود مههی جلههو صههماخ پههرده داخلههی

 اینفراتمپهورال ی حفهره وارد و کنهد مهی تهرک را میهانی گوش درزپتروتپانگ از نهایتا  . کند می

 .شود می
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 پاراسهمپاتی  از حلقهوی الیها  از حلقوی و شعاعی ی دسته دو عضالت -2 ی گزینه (132

 عصهب گردنی سمپاتی  از شعاعی الیا  کنند می تنگ را مردم  و گیرد می عصب 3 زو 

 .کند می گشاد را مردم  و گیرد می

 

 قهرار مایلوهایودیهد  عضهله روی دههان که  مخهاط زی در زیرزبهانی غده -4 ی گزینه (133

 کههه اسههت( فاسههیال عصههب هههای شههاخه از) کوراتیمپههانی عصههب از غههده پاراسههمپاتی  و دارد

 .شود می ترشح باعث

 

 عصهب ایهن حرکتهی و حسهی های ریشه ژمینال تری عصب مندیبوالر تنه -4 ی گزینه (134

 خلفهی و قهدامی  تنهه دو بهه مسیر طی از پس و شود می خار  سر کاشه از بیضی سوراخ از

 آن قهدامی تنهه از Buccal کهه قهدامی تنهه 23 خلفهی تنهه اصلی تنه ی شاخه. شود می تقسیم

 .شود می جدا

 

 پهیش پاراسهمپاتی  شهود مهی جهدا فاسهیال کاتهل در که کورادمپانی عصب -3 ی گزینه (135

 در پاراسهمپاتی  عقهده یه . کنهد مهی فهراهم زبانی وزیر فکی تحت غدد ترشح برای ای عقده

 بههه وابسههته کههامال   ولههی مههاگزیالری عصههب بههه وابسههته ظههاهرا   کههه اسههت پتریگوپههاالتین حفههره

 کهه. اسهت حسهی و سهمپاتی  پاراسمپاتی   های رشته دارای عقده این است فاسیال عصب

 .شود می تامین بزرگ پتروزال عصب طریق از فاسیال عصب از پاراسمپاتی  الیا 

 چشهههایی و عمهههومی حهههس: زبهههان اعصهههاب -3 ی گزینهههه (136
3

 اضهههافه بهههه زبهههان  خلفهههی 1

 .است گلوسوفارنژیال عصب عهده بر ای دره پاپیالهای
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 کهه باشهد مهی تیمپهانی کهوراد عصهب از منهدیبوالر سهاب غده پاراسمپاتی  -1ی گزینه (137

 طریهق از و شههره همهراه لینگهوآل عصهب با کورادتمپانی عصب الیا  شود می ترشح باعث

 .روند می زیرزبانی و فکی تحت غده به آنجا از سندواز مندیبوالری  سال عقده

 

 است مندیبوالر عصب از ای شاخه که Bucal عصب توسط گونه مخاط -1 ی گزینه (138

 .شود می عصب

 

 CI الیا  از فوقانی ی ریشه. شود می تشکیل شاخه دو از گردنی قوس(   گزینه (139

 کاروتید شریان جلوی دیگاستری   ی عضله خلفی بطن زبر از عبور از پس و شده مشتق
 می وجود به C3 و C2 از الیافی توسط تحتانی ی ریشه. گیرد می قرار داخلی و مشترک

 جز به اینفراهایودید عضالت تمام به که شود می جدا هایی شاخه گردنی قوس از. آید

 .دهد می عصب تیروهایودید

 راجعه عصب با حنجره عضالت حرکت آناتومی 11 صفحه میر پایه علوم جامع سنامه در

 فوقانی ای حنجره عصب خارجی ی شاخه توسط که کریکوتیرودید جز به است ای حنجره
 .شود می دهی عصب

 

 

 :VII عصب( د گزینه (141

 عمومی حس و اش  و بزاق ترشح چشایی  حس صورت  حرکات که است مختلط عصبی
 می نامیده حلقی دوم کمان عصب جنینی  منشأ نظر از. کند می کنترل را خارجی گوش

 .شود

 از lpontobulbar شیار در و cerebellopontine زاویه در فاسیال عصب. 1.7

 طریق از سپس. شود می فاسیال کانال و داخلی گوش مجرای وارد شده خار  مغز ساقه

 .شود می خار  جمجمه از استیلوماستودید سوراخ

 زانویی عقده در عصب این حسی قسمتهای تمام در اول های نورون سلولی جسم. 2.7

(geniculate ganglion )(.نخاعی اعصاب در شوکی عقده همانند) دارند قرار 

 نخاعی هسته به CNS در هستند گوش حس به مربوط که حسی اعصاب از بخشی. 3.7

 .شوند می ختم( ژمینال تری عصبی مسیر طریق از) ژمینال تری عصب
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 همراه به هستند  چشایی حس به مربوط که 7 عصب حسی اعصاب از دیگری بخش. 4.7

 solitary به solitary tract  طریق از مغزی 11 و 9 اعصاب از همراه های رشته

nucleus هسته به ناحیه این از عصبی های رشته. شوند می ختم VPM از و تاالموس 

 .روند می پاریتال کورتکس به آنجا

 کننده تأمین بخش شود  می تقسیم قسمت دو به خود فاسیال  عصب حرکتی بخش. 5.7

 عضالت کننده تأمین بخش و غدد ترشح
 فکی تحت و زیرزبانی بزاقی غدد و اشکی غده به غدد ترشح کننده تأمین بخش. 6.7

 آنها منشأ که باشد می پاراسمپاتی  ای عقده پیش الیا  حاوی بخش این. دهد می عصب

 .است مغز پل تحتانی قسمت در(  sup. Salivatory nucleus) فوقانی بزاقی هسته

 قسمت این. است فاسیال هسته صورت  عضالت کننده تأمین عصبی های رشته منشأ. 7.7

 زاویه در و دهد می تشکیل را ای حلقه 6 زو  عصب هسته دور به عصب از

cerebellopontine عصب کلی مسیر همانند آن مسیر. کند می ترک را مغز ساقه 

 .باشد می فاسیال

 عضله به ای شاخه فاسیال  کانال از عبور حال در عصب از بخش این: نکته

stapedius فرستد می. 

 عصب طریق از و INF-Salivatory هسته از پاروتید غده پارسمپاتی  الیا : نکته

LPN Iesser.pet.n عصب از IX عقده در که است otic غده به نموده سیناپس 

 .رسد می پاروتید

 (:اسفنوپاالتین عقده) پتیرگوپاالتین عقده

 همنام حفره در واقع maxillary عصب پایین در محیطی پاراسمپاتی  عقده ترین بزرگ

 الیا . است facial عصب به وابسته گانگلیون این عملکردی نظر از که است 

 شاخه طریق از عقده این در سیناپس از پس GPN پاراسمپاتیکی

Zygomatiotemporal عصب به ماگزیالری عصب (Lacrimal )غده به و وارد 

 الیا . باشد می VII عصب به وابسته عملکرد نظر از اشکی غده پس. رسد می اشکی

 .نماید می عبور مذکور عقده از سیناپس بدون سمپاتیکی و حسی

 :فکی تحت عقده

 و است( ماندیبوالر عصب از ای شاخه) Lingual عصب مجاورت در پاراسمپاتی  عقده

 عقده این در سیناپس از بعد پاراسمپاتی  الیا . باشد می 7 عصب به وابسته عمل نظر از

 .رود می فکی تحت و زیرزبانی غده به

 (:Otic) گوشی عقده
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 به عملکرد به وابسته و مندیبوالر عصب اصلی تنه داخل سمت در اینفراتمپورال حفره در
 شاخه طریق از عقده این در سیناپس از پس LPN پاراسمپاتی  الیا . باشد می 9 عصب

 .رسد می پاروتید غده به اریکولوتمپورال

 

 تمپورال ناحیه صورت  تحتانی بخش پایین  لب پوست مندیبوالر عصب( ال  گزینه (141

 بوکال -2 منتال -1: از عبارتند آن های شاخه. دهد می عصب را گوش الله از قسمتی و

 اوریکولوتمپورال -3

 

 

 (ب گزینه(142

 

 عضله عصب( Mandibular: 1 عصب قدامی تنه های شاخه( ال  گزینه( 143

Masseter (حرکتی )پتریگودید عضله عصب( 3(. حرکتی) تمورال عضالت عصب( 2 

 (حسی) بوکال عصب( 4( حرکتی) خارجی

( 2( حسی) اوریکولوتمپورال عصب( mandibular 1 عصب خلفی تنه های شاخه

 (حرکتی و حسی) تحتانی آلودوالر عصب( 3( حسی) زبانی عصب

 

 کاروتید از ای شاخه که را افتالمی  شریان و اپتی  عصب اپتی   کانال( ب گزینه (144

 .دهد می عبور اوربیت داخل به است داخلی

 

 از که کریکوتیرودید جز به است راجعه عصب با حنجره عضالت حرکت( ال  گزینه (145

 .گیرد می عصب فوقانی ای حنجره عصب خارجی شاخه

 

 

   گزینه(146

 

 CI الیا  از فوقانی ی ریشه. شود می تشکیل شاخه دو از گردنی قوس(   گزینه(147

 کاروتید شریان جلوی دیگاستری   ی عضله خلفی بطن زبر از عبور از پس و شده مشتق
 می وجود به C3 و C2 از الیافی توسط تحتانی ی ریشه. گیرد می قرار داخلی و مشترک

 جز به اینفراهایودید عضالت تمام به که شود می جدا هایی شاخه گردنی قوس از. آید

 .دهد می عصب تیروهایودید
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 راجعه عصب با حنجره عضالت حرکت آناتومی 11 صفحه میر پایه علوم جامع سنامه در

 فوقانی ای حنجره عصب خارجی ی شاخه توسط که کریکوتیرودید جز به است ای حنجره
 .شود می دهی عصب

 

 

 ب گزینه( 148

 

 ژمینال نری عصب مندیبوالر تنه از خلفی ی تنه ی شاخه: زبانی عصب( ب گزینه( 149

 .باشد می

 موازات به پتریگویید عضله دو بین از عبور از پس که است حسی عصب عصب  این

 .رود می پایین بزرگ آسیای دندان سومین مجاورت در و مندیبل راموس داخل

 ک  روی مخاط عمومی حس و زبان( دهانی بخش) قدامی 2 عمومی حس زبانی عصب

 عصب از ای شاخه کورداتیمپانی عصب. کند می تأمین نیز را پایین های دندان لثه و دهان

 .پیوندد می زبانی عصب به اینتراتمپورال ی حفره در و است( VII) فاشیال

 .دارد قرار inf.alveolor جلوی در لینگوال عصب

 از عمودی طور به که بوده عصب خلفی ی تنه ی شاخه بزرگترین تحتانی آلودوالر عصب

 طریق از همنامش شریان با همراه و کرده عبور داخلی و خارجی پتریگودید عضله بین

 کوچ  آسیای دندان اولین نزدیکی در و شود می مندیبوالر مجرای وارد مندیبوالر سوراخ

 .گردد می تقسیم شنوایی و ای چانه انتهایی شاخه دو به

 

 آن مسیر. است افتالمی  عصب شاخه ترین عمقی: نازوسیلیاری عصب( ال  گزینه( 151

 روی از عبور اوربیت  به ورود و فوقانی اربیتال شکا  داخلی بخش از عبور شامل

. شود می فوقانی مایل و فوقانی رکتوس زیر از عبور و افتالمی  شریان و بینایی عصب

 به نازوسیلیاری عصب انتهای. گذرد می فوقانی مایل و داخلی رکتوس بین از نهایتا  
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 بینی شاخه دو دارای قدامی اتمودیدال عصب. یابد می ادامه قدامی اتمودیدال عصب صورت

 .است خارجی بین و داخلی

 

   گزینه( 151

 

 ب گزینه(152

 

 

 حلق سدواالت پاسخ

 

 سههطح را آن کهه .شههود مههی دیههده حلقههی هههای لههوزه, بینههی حلههق سههق  دو -3 گزینههه (153

 دیهواره. دارد مجهاورت اطلسهی قهدامی تسهطح بها آن خلفهی جهدار. سهازد مهی نهرم کهام فوقانی

 چهههین سهههالپنگوفارنژیوس  ی عضهههله توبهههول  برآمهههدگی شیپوراسهههتاش  ورودی آن طرفهههی

 در موجهود عناصهر از پهاالتوگوس چهین. شهود مهی دیده فارنژیال رسس سالپنگوفارنژیوس 

 .باشد می دهانی حلق خارجی دیواره

 

 ی کننهده تنهگ عضهله از بنهد ههم بافهت توسهط کهامی لهوزه خهارجی سطح -4 ی گزینه (154

 مهی پهایین همبنهد بافهت ایهن میان از نرم کام از خارجی کامی وریدهای. شود می جدا فوقانی

 عضههله کننههده  ننههگ تههی عضههله خههار  سههمت در. بریزنههد حلقههی وریههدی شههبکه بههه تهها اینههد

 .دارد قرار فیشیال شریان قوس استایلوگوس 
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 -2 ی گزینه (155

 عصههههب شهههاخه) کوچههه  کههههامی عصهههب: کهههامی هههههای لهههوزه اعصهههاب -3 ی گزینهههه (156

 (9) حلقی -زبانی عصب ای لوزه عصب  ( ماگزیالری

 

 :کامی لوزه( ب گزینه (157

 قرار پاالتوفارنژدوس و پاالتوگلوس های چین بین اوروفارنکس طرفی های دیواره در

 :از عبارتند آن مجاورات. دارند

 پاالتوگلوس قوس: اقدام در

 پاالتوفارنژدوس قوس: خل  در

 نرم کام: باال در

 ( زبانی لوزه) زبان خلفی 31: پایین در

 اوروفارنکس محوطه: داخل در

 کپسولی توسط لوزه از که دارند قرار صعودی کامی شریان و نهم زو  عصب: خار  در

 کاروتید شریان و فاسیال شریان پاروتید  تحتانی قسمت تر  خار  کمی. شوند می جدا

 .اند واقع خار 

 داخلی کاروتید شران: خل  در

 از صعودی کامی و( فاسیال شریان از) ای لوزه شریان: ها شریان: اعصاب و عروق

 ماگزیالری از کوچ  کامی و فاسیال

 .شوند می تخلیه صورتی ورید و حلقی شبکه به: وریدها

 -زبانی عصب ای لوزه شاخه و( ماگزیالری عصب شاخه) کوچ  کامی عصب: اعصاب

 حلقی
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 های دیواره در کامی لوزه. است کامی لوزه به مربوط ای لوزه ی حفره( ب گزینه (158

 در پاالتوفارنژیوس های چین و قدام در پاالتوگلوس های چین بین اوروفارنکس طرفی

 .گیرد می قرار خل 

 غضرو  بین فاصله کردن کم با توانند می هرمی مایل عضالت( ب و ال  گزینه (159

 .کند تر باری  را حنجره مدخل گلوت  اپی و هرمی های

 

 می تأمین مغزی یازدهم زو  ای جمجمه بخش از حلق حرکتی اعصاب( ال  گزینه( 161

 شبکه. روند می حلقی شبکه. روند می حلقی شبکه به واگ طریق از آن الیا  که شود

 .کند می تأمین 9 زو  از را خود حسی الیا  حلقی

 

 ی عضله از غیر گیرند می عصب حلقی ی شبکه از نرم کام عضالت ی همه( 161

tensor veli palatine گیرد می عصب مندیبوالر عصب از که. 

 

 ال  گزینه( 162

 

 (د گزینه(163
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 دهـان سدواالت پاسخ

 

 -3 ی گزینه (164

 

 .باشد می ماگزیالری عصب شاخه فوقانی خلفی آلودوالر عصب -2 ی گزینه (165

 بههه حرکههت بهها شههود مههی جههدا منههدیبوالر خلقههی شههاخه از لینگههوال عصههب -3 ی گزینههه (166

 قهرار( منهدیبوالر هشهتم دنهدان) پهایین فه  سهوم آسهیای دندان آن خار  سمت در جلو سمت

 .دارد

 

 -3 ی گزینه (167

 

 مهاگزیالری از خلقهی فوقهانی آلودهوالر عصهب ی وسهیله بهه مهوالر دندان -3 ی گزینه (168

 .شود می عصبدهی

 

 -1 ی گزینه (169

 

 -3 گزینه(171

 

 ماگزیال شریان ی وسیله به پایین ف  های دندان -3 ی گزینه (171
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 فوقهانی پشهتی شهاخه مهاگزیالری  عصهب وسهیله بهه molar ههای دندان -1 ی گزینه (172

 آلودوالر

 

 

 فه  ههای دنهدان داخهل سهمت منهدیبوالر عصهب از شاخه لینگوال عصب -1 ی گزینه (173

 .کند می عصبدهی را پایین

 

 

 فه  ههای دنهدان داخهل سهمت منهدیبوالر عصهب از شاخه لینگوال عصب -1 ی گزینه( 174

 .کند می عصبدهی را پایین

 خلقهی مثلهث وارد که بوده 9 زو  عصب انتهایی ی شاخه زبانی عصب -2 ی گزینه (175

 چشایی و عمومی حس و شده زبان
3

 موالر دندان سومین با و کند می تامین را زبان خلفی1

 .دارد مجاورت پایین ف 

 

 -3 ی گزینه (176

 

 .دارد مجاورت مندبیل 3 موالر داخلی سطح مخاط با لینگوال عصب -2 ی گزینه (177

 

 -2 ی گزینه (178

 

 (:Masseter) ماضغه عضله( ب گزینه (179



37 

 

 زایگوماتی  قوس داخلی سطح و تحتانی کنار: مبدأ

 مندیبل راموس خارجی سطح: مقصد

 دهان بستن و پایین ف  بردن باال: عمل

 مندیبوالر عصب قدامی تنه: عصب

  

 د گزینه( 181

 

 د گزینه( 181

 

 نسبت. است گونه اصلی عضله.(: Buccinator m) شیپوری عضله( ب گزینه( 182 

 سطح و پتریگومندیبوالر رافه از آن مبدأ. است تر عمقی دهان اطرا  عضالت دیگر به

 نهایتا   آن الیا . باشد می آسیا دندانهای مجاورت در پایین و باال آلودوالرف  زواید خارجی

 .رسند می پایین و باال لب به

 

 ب گزینه( 183
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 چشم سواالت پاسخ 

 

 ب گزینه(184

 

 ب گزینه( 185

 

 گوش سدواالت پاسخ

 

 اسههتخوان داخلههی گههوش خههارجی جههدار صههماخ  صههندوق داخلههی جههدار -2 ی گزینههه (186

 بوسهیله کهه اسهت برآمدگی: دماغه -1: دارند قرار زیر عناصر آن روی به و دهد می تشکیل

 -4( بیضهی) دهلیهزی ی پنجهره -3 صهماخی سهینوس -2. شود می ایجاد حلزون قوس اولین

 فاسیال عصب مجرای افقی قسمت به مربوط برآمدگی -5 حلزونی پنجره

 

 عصهب از استایلوماستودید سوراخ باالی در درست کورداتیمپانی عصب -3 ی گزینه (187

 بهه صهماخ پهرده داخلهی سطح در سپس. شود می تیمپانی  حفره وارد و شود می جدا فاسیال

 وارد و کنهد مهی ترک تیروتمپاتی  طریق از را تیمپاتی  حفره عصب این کند می حرکت جلو

 .شود می اینفراتمپورال ی حفره

 

 :زیرند شرح به صماخ صندوق جدارهای -4 ی گزینه (188

 .تمپورال استخوان پترور از تیمپانی بخش: سق  -1
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 وریههد مجههاورت بهها تمپههورال اسههتخوان فیبههروز بافههت همههراه بههه اسههتخوانی بخههش کهه  -2

 داخلی جوگوالر

 و خهارجی گهوش کانهال داخلهی  کارتیهد شهریان آن مجهاورت بها و استخوان قدامی دیواره -3

 .تمپانی تنسور

 (استاپریوس عضله اتصال محل) هرمی زادد ماستودید  آنتروم خلقی  دیواره -4

 صماخ پرده: خارجی دیواره -5

 

 -4 ی گزینه (189

 

 دیهده آن در عنصهر دو پهایین بهه بهاال از جهدار تهرین باری  قدامی  جدار -2 ی گزینه (191

 .سیپوراستاش استخوانی بخش و تمپانی تنسور عضله مجرای: شود می

 

 -4 ی گزینه (191

 

 حهاوی و شهده واقهع غشهادی حلزونهی بهازیالر غشایی کرتجاروی عضور -1 ی گزینه (192

 .باشد می رتیکوالر و تکتولایر پرده نو  دو و گوناگون های سلول

 صههماخ پهرده کشهنده عضههله بهرعکس و فاسهیال وسهیله بههه رکبهی عضهله -3 ی گزینهه (193

 سههمت بههه را صههماخ پههرده نتیجههه در و رکههابی اسههتخوان خههود انقبهها  بهها یعنههی کنههد مههی عمههل

 .برد می خار 

 

 -2 ی گزینه (194
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 اولهین اثهر کهه دماغهه نهام بهه برآمهدگی یه  را میهانی گهوش داخلهی جدار -1 ی گزینه (195

 .است حلزون قوس

 

 -2 ی گزینه (196

 

 .دارد قرار داخلی جوگوالر ورید میانی گوش دیواره در -2 ی گزینه (197

 

 .است میانی گوش داخل در فاسیال کانال و دهلیزی و حلزونی سوراخ -3 ی گزینه (198

 

 و نهههاهموار دیهههواره دارد  قهههرار سهههتی  قهههدام در کهههه دهلیهههز از بخشهههی -4 ی گزینهههه (199

 سههاخته ای شههانه هههای ماهیچههه نههام بههه هههایی ماهیچههه از ترابکوالههها ایههن کههه دارد ترابکههولر

 .اند شده

 

 -3 ی گزینه (211

 

. اسهت بهازیالر شهریان شهاخه کهه البیرنتهی -1: داخلی گوش های شریان - 2 ی گزینه (211

 .استایلوماستودی  شریان -2

 

   گزینه( 212
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. گلوسوفازنژیال عصب تیمپانی  شاخه: میانی گوش حسی دهی عصب( د گزینه( 213

 تشکیل در نیز( تحتانی و فوقانی) سمپاتی  ی شبکه کورتیکوتیمپانی  اعصاب البته

 .دارند شرکت صماخی ی شبکه
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