
سؤاالت

تشریح 

1- عضالت ناحیه قدامی ساعد از کدام عصب زیر، عصب گیری می کنند؟ 

د( اگزیالری ج( رادیال  ب( مدیان   الف( موسکولوکوتانئوس  

2- عمل عضالت خلف ساق پا کدام است؟ 

ب( اکستانسیون مچ پا  الف( فلکسیون مچ پا   

د( اکستانسیون انگشتان ج( چرخش پا به خارج   

٣- کدام عمل مفصل شانه توسط عضله دلتوئید انجام می شود؟ 

د( ابدوکسیون ج( ادوکسیون  ب( فلکسیون  الف( اکستانسیون 

۴- بخش خلفی زبان از کدام یک منشأ می گیرد؟ 

د( سومین بن بست حلقی ج( اولین بن بست حلقي   ب( سومین کمان حلقی   الف( اولین کمان حلقی  

۵- کدام عضله زیر از اولین کمان حلقی منشأ می گیرد؟ 

د( تمپورالیس ج( نیزه ای المی   ب( نیزه ای حلقی   الف( بوکسیناتور  

۶- کدام ساختار زیر از متانسفالون منشأ می گیرد؟ 

د( بصل النخاع ج( تاالموس  ب( مغزمیانی  الف( مخچه  

۷- کدام سلول زیر از ستیغ عصبی منشأ می گیرد؟ 

د( هپاتوسیت ج( فیبروبالست   ب( آملوبالست   الف( ادنتوبالست 

۸- کدام استخوان زیر از ستیغ عصبی منشأ می گیرد؟ 

د( کالویکل ج( ماگزیال   ب( اکسیپیتال   الف( پاریتال  

٩- تشکیل الکوناها در سن سیتیوتروفوبالست در کدام هفته آغاز می شود؟ 

د( چهارم ج( سوم  ب( دوم  الف( اول 

1۰- هر یک از ساختارهای زیر از ضخامت غده پاروتید عبور می کنند، به جز: 

Retromandibular vein )ب    Maxillary artery)الف

Facial nerve )د   Internal carotid artery )ج

11- عضالت کام نرم توسط شاخه های کدام جفت عصب زیر، عصب دهی می شوند؟ 

Facial و Valgus )ب   Trigeminal و Valgus )الف

 Trigeminalو Glossopharyngeal )د  Facial و Glossopharyngeal )ج 

بانه
طبی
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12- عصب دهی کدام مورد زیر توسط عصب حنجره داخلی تأمین می شود؟ 

ب( عضله کریکوتیروئید  الف( حس باالی چین های صوتی  

د( حس پایین چین های صوتی ج( عضله آریتنوئید عرضی   

1٣- همه عالئم زیر با ضایعه عصب فاسیال در سوراخ استیلوماستوئید همراه است، به جز: 

ب( کاهش ترشح بزاق  الف( فلج عضالت باالیی صورت   

د( کاهش ترشح اشک ج( فلج عضالت پایینی صورت   

1۴- بلوک موفق عصب آلوئوالر تحتانی سبب بی حسی تمام ساختارهای زیر خواهد شد، به جز:

ب( دندان های قدامی فک پایین  الف( سطح زبانی لثه دندان های فک پایین  

د( لب تحتانی ج( سطح بوکال لثه دندان های خلفی فک پایین 

1۵- تمام اعصاب زیر حاوي الیاف پاراسمپاتیک هستند، به جز: 

Lesser petrosal )ب   Chorda tympani )الف

Deep petrosal )د   Greater petrosal )ج

1۶- کدام یک از عضالت زیر، مندیبل را عقب می کشد؟ 

Masseter )ب   Temporalis )الف

Medial pterygoid )د   Lateral pterygoid )ج

1۷- تمام شریان های زیر از شریان کاروتید خارجی منشعب می شوند، به جز: 

Posterior auricular )ب   Transverse cervical )الف

Ascending pharyngeal )د   Facial )ج

1۸- تمام ساختارهای زیر توسط عصب مندیبوالر عصب دهی می شوند، به جز: 

د( دندان های مندیبل ج( مخاط لب تحتانی   ب( پوست چانه   الف( عضله ریزوریوس  

1٩- بیماری قادر به چشیدن شیرینی در نوک زبان اش نیست، احتماالً کدام عصب مغزی آسیب دیده است؟ 

Trigeminal )د  Facial )ج  Vagus )ب  Hypoglossal )الف

2۰- آسیب کدام گانگلیون عصبی سبب خشکی چشم می شود؟ 

Pterygopalatine )د  Submandibular )ج  Ciliary )ب  Otic )الف

21- زبان یک بیمار هنگام بیرون آوردن از دهان، به سمت چپ منحرف می شود، کدام یک از عضالت زیر ضعیف شده است؟ 

Left genioglossus )ب    Right genioglossus)الف

Right hyoglossus )د    Left hyoglossus)ج

22- کدام زوج عصب مغزی مربوط به تالنسفال می باشد؟ 

V )د  III )ج  II )ب  I )الف

بانه
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پاسخنامه

تشریح

1- ب
عضالت ناحیه قدامی ساعد یا عضالت کمپارتمنت قدامی)فلکسوری-پرونیتوری( را مرور می کنیم: 

الیه سطحی: عضالت سطحی از خارج به داخل شامل: پرونیتور ترس، فلکسور کارپی رادیالیس، پالماریس لونگوس، فلکسور کارپی 
اولناریس می  باشد. در عمق این 4 عضله فلکسور دیژیتوروم سوپرفیشیالیس قرار دارد. تمام این عضالت از اپی کوندیل داخلی هومروس 
مبدا می  گیرند )عالوه بر این عضله ی پرونیتور ترس به سطح داخلی زائده کرونوئید و عضله ی فلکسور دیژیتوروم سوپرفیشیالیس به زائده 
کرونوئید اولنا و خط مایل رادیوس متصل اند(. عصب همه عضالت سطحی کمپارتمنت قدامی ساعد از خود عصب مدین است )به جز 

فلکسور کارپی اولناریس و نیمه داخلی فلکسور دیژیتوروم سوپرفیشیالیس که عصبشان از اولنار است(.
الیه عمقی: شامل: فلکسور دیژیتوروم پروفوندوس، فلکسور پولیسیس لونگوس و در عمق این دو عضله پروناتور کوآدراتوس. این 

عضالت از خود رادیوس یا اولنا مبدا می  گیرند وعصب آن ها شاخه بین استخوانی قدامی از عصب مدین است.
پس به جز یک عضله و نیم، عضالت ناحیه قدامی ساعد از عصب مدین عصب می گیرند.

سیب سبز آناتومی 2 مبحث استخوان ها و عضالت ساعد

2- الف
عضالت کمپارتمان خلفی ساق پا را مرور می کنیم:

الیه سطحی: شامل: گاستروکنمیوس و در عمق آن سولئوس و پالنتاریس / مبدأ: گاستروکنمیوس = کوندیل های داخلی و خارجی فمور، 
پالنتاریس= لیگامان مایل پوپلیتئال، سولئوس=خط سولئال تیبیا/ مقصد: سطح خلفی استخوان کالکانئوس / عمل: پالنتار فلکسیون/ 

عصب: تیبیال/ شریان: تیبیال خلفی
الیه عمقی: شامل: پوپلیتئوس، فلکسور هالوسیس لنگوس، فلکسور دیژیتوروم لنگوس و تیبیالیس خلفی/ مبدأ: فلکسور هالوسیس 
لونگوس= فیبوال، فلکسور دیژیتوروم لونگوس=تیبیا، تیبیالیس خلفی= هر دو استخوان/ عمل: پوپلیتئوس=باز کردن قفل زانو، مابقی 

عضالت= پالنتار فلکسیون و تیبیالیس خلفی باعث اینورژن و حمایت از قوس کف پایی هم می  شود.
بنابراین عضالت خلف ساق پا به طور اصلی در پالنتار فلکسیون )فلکسیون مچ در جهت کف پا( نقش دارند.

سیب سبز آناتومی 2 مبحث استخوان ها و عضالت ساق

3- د
حرکات مفصل شانه را مرور می کنیم:

Abduction: تا 15 درجه: عضله ی سوپرا اسپیناتوس )به همراه عضله ی اینفرا اسپیناتوس عصب آن سوپرا اسکپوالر است(- از 15 تا 
90 درجه: الیاف میانی دلتوئید )به همراه عضله ی ترس مینور عصب آن آگزیالری است( - بیش تر از 90 درجه: تراپزیوس )عصب آن: 

عصب اکسسوری( 
Lateral rotation: عضله ی اینفرا اسپیناتوس به همراه ترس مینور

Medial rotation و Adduction: عضله ی ترس ماژور )عصب آن: ساب اسکپوالر تحتانی(، پکتورالیس ماژور )عصب آن: مدیال 
و لترال پکتورال(، لتیسیموس دورسی )عصب آن: توراکودورسال( و ساب اسکپوالریس )عصب آن: ساب اسکپوالر فوقانی و تحتانی(

Flexion: الیاف قدامی دلتوئید و عضله ی کوراکوبراکیالیس )عصب آن: موسکولو کوتانئوس(

بانه
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Extension: الیاف خلفی دلتوئید و لتیسیموس دورسی
دقت کنید که با این که دلتوئید فلکسیون و اکستنشن را نیز انجام می دهد، اصلی ترین و قدرتمندترین عمل دلتوئید ابداکشن است.

سیب سبز آناتومی 2 مبحث کمربند شانه ای

4- ب
سرنوشت قوس های حلقی را مرور می کنیم:

 

ي حلقي
س ها

قو

الرقوس حلقي اول يا منديبو

٥عصبش چيه؟ 

مشتقات عضالنيش چيه

، ماستر و تمپوراليس: عضالت جونده
...پتريگوئيدهاي داخلي و خارجي و

عضله كشنده كام و پرده صماخ

استخوان هاي چكشي، سنداني مشتقات اسكلتيش چيه

دقوس حلقي دوم يا هايوئي

٧عصبش چيه؟ 

مشتقات عضالنيش چيه

بطن خلفي ديگاستريك

عضله حالت دهنده صورتي و پوستي

عضله اوريكوالر

بوكسيناتور و ركابي

استيلوهايوئيد

مشتقات اسكلتيش چيه
استخوان ركابي

وان شاخ كوچك و فوقاني تنه ي استخ
المي

قوس حلقي سوم

٩عصبش چيه؟ 

رنژيالعضله استايلوفارنژيوس و گلوسوفا؟مشتقات عضالنيش چيان

شاخ بزرگ و بخش تحتاني استخوان ن؟مشتقات اسكلتيش چيا
هايوييد

صب كه عصبشون به ترتيب حنجره اي فوقاني عقوس حلقي چهار و شش
است ١٠و ريكارنت عصب  ١٠

تنه ی زبان از زوج پنجم مغزی عصب می گیرد و منشأ آن قوس اول حلقی می باشد. ریشه ی زبان از قوس های دوم، سوم و بخشی از 
قوس چهارم حلقی تشکیل می شود. 

 حس چشایی زبان در دو سوم قدامی توسط عصب کورداتیمپانی شاخه ی عصب صورتی و در یک سوم خلفی زبان از عصب زبانی 
حلقی تأمین می شود. ، بنابراین یک سوم خلفی زبان از کمان حلقی سوم منشأ می گیرد.

سیب سبز جنین شناسی مبحث سر و گردن

بانه
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5- د
با توجه به نمودار سؤال قبل، عضالت جونده مانند تمپورالیس از کمان حلقی اول منشأ می گیرند.

سیب سبز جنین شناسی مبحث سر و گردن

6- الف
سرنوشت برجستگی های لوله ی عصبی را مرور می کنیم: 

 

صب
ي لوله ع

ستگي ها
برج

ي

)مغز پيشين(پروزنسفال 

ايجاد نميكره هاي مختلنسفال

وفيز ايجاد اپي فيز، كوروئيد، هيپديانسفال
خلفي

)مغز مياني(مزنسفال 

)مغز پسين(رومبنسفال 

ايجاد مخچه و پل مغزيمتنسفال

ايجاد بصل النخاعميلنسفال

سیب سبز جنین شناسی مبحث دستگاه عصبی مرکزی

7- الف
مشتقات مهم الیه های جنینی را مرور می کنیم: 

 

ث مهم مشتقات
بح

حه دستگاه عصبي مركزي محيطي، ميناي دندان، صفمشتقات اكتودرمي
شنوايي و عدسي، غدد پستاني

مشتقات ستيغ عصبي

گانگليون ها، ديواره مخروطي تنه اي قلب

بافت همبند جمجمه و استخوان هاي صورت

ادنتوبالست، بخش مركزي آدرنال، مالنوسيت

مشتقات مزودرم پاراگزيال
د شانه عضالت ارادي ناحيه سر، عضالت پشت، عضالت بين دنده اي و كمربن

اي، عضالت مايل داخلي و خارجي و دروني شكم، عضالت اندام ها و عضله 
اينفراهايوئيد، اسكلروتوم مهره و دنده و غضروف دنده ها

ساختار هاي ادراري تناسلي به جز مثانهمشتقات مزودرم بينابيني

مشتقات مزودرم صفجه جانبي

غشاي سروزي نازك دور احشا، احشايي
جدار لوله گوارش

جداري

پوشاندن سطح خارجي حفرات 
صفاقي، پلورا، پريكارد

درم پوست جدار بدن و اندام ها، 
استخوان ها، جناغ

موس، مخاط، هپاتوسيت كبد، جزايرالنگرهانس پانكراس، تيمشتقات اندودرم
پارانشيم تيروئيد، پاراتيروئيد، آالنتوئيس

سیب سبز جنین شناسی مبحث هفته ی سوم تا هشتم )دوره ی رویانی(

بانه
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8- ج
با توجه به جدول سؤال قبل، استخوان های صورت شامل استخوان ماگزیال از ستیغ عصبی منشأ می گیرند.

سیب سبز جنین شناسی مبحث هفته ی سوم تا هشتم )دوره ی رویانی(

9- ب
الکوناهای سن سیتیوتروفوبالست در هفته ی دوم یا به طور دقیق تر در روز نهم ایجاد می شوند )مرحله ی الکونار(. سایر اتفاقات مهم 

این روز: 

 

روز 
٩

تشكيل كيسه زرده اوليه

.اشدايجاد غشا اگزوسلوميك يا هاوزر كه پوشش داخلي كيسه زرده اوليه مي ب

.حفرات و الكوناها در اين روز تشكيل مي شوند

سیب سبز جنین شناسی مبحث هفته ی دوم رشد و نمو )دیسک زایای دو الیه ای(

10- ج
مجاورت های غده ی بزاقی پاروتید را مرور می کنیم:

در جلو: ناحیه خلفی راموس مندیبل و در نتیجه عضالت متصل به آن یعنی پتریگوئید داخلی و ماستر
.SCM در خلف: زائده ماستوئید و عضله ی

در داخل بافت: عصب فاسیال، ورید رترومندیبوالر و شریان کاروتید خارجی به ترتیب از سطح به عمق
بنابراین عصب فاسیال و ورید رترومندیبوالر و شریان ماگزیالری )که شاخه ای از شریان کاروتید خارجی است که در ضخامت غده 

پاروتید از آن جدا می شود( در داخل غده پاروتید قرار دارند.
سیب سبز آناتومی 1 مبحث غدد بزاقی

11- الف
عضالت کام نرم: تنسور ولی پاالتینی- لواتور ولی پاالتینی- عضله زبان کوچک)uvulae(- پاالتوگلوس و پاالتوفارنژیوس است. الیاف 
عضله تنسور ولی پاالتینی از محل مبداء خود به سمت پایین آمده و به تاندونی تبدیل می شوند که پس از دور زدن قالب پتریگوئید با 
وتر عضله سمت مقابل مخلوط شده و تشکیل نیام کام را می دهد. عضله پاالتوگلوس از جلوی لوزه کامی و عضله پاالتوفارنژیوس هم 
از خلف لوزه کامی عبور می کنند. همه عضالت کام نرم از بخش مغزی عصب 11 عصب می گیرند به جز تنسور ولی پاالتینی که عصب 

آن عصب مندیبوالر سیب سبز شاخه ای از عصب زوج 5( است.
سیب سبز آناتومی 1 مبحث زبان و دهان

12- الف
عصب حنجره داخلی شاخه ای از عصب واگ است.

شاخه های گانگلیون فوقانی عصب واگ )کامال حسی(: 1- شاخه مننژیال و 2- شاخه گوشی )عصب آرنولد(
شاخه های گانگلیون تحتانی: 1- شاخه حلقی)حرکتی(: 1- شرکت در شبکه حلقی، 2- شاخه ای برای جسم کاروتید، 3- شاخه های قلبی، 
4-عصب حنجره ای فوقانی: به دو شاخه حنجره ای داخلی و حنجره ای خارجی تقسیم می شود. عصب حنجره ای داخلی حسی بوده و حس 

حنجره در باالی تارهای صوتی را تامین می کند)این عصب به همراه شریان حنجره ای فوقانی غشای تیروهایوئید را سوراخ می کند(.

بانه
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عصب حنجره ای خارجی حرکتی بوده و به عضالت کریکوتیروئید)در حنجره( و تنگ کننده تحتانی در حلق عصب می دهد، 5- عصب 
حنجره ای راجعه: یک عصب مختلط است. الیاف حسی آن حس حنجره در پایین تار های صوتی و الیاف حرکتی آن تمام عضالت حنجره 

به جز کریکوتیروئید را تامین می کند.
سیب سبز آناتومی 1 مبحث اعصاب سر و گردن

13- د
عصب فاسیال دارای الیاف حسی، حرکتی و پاراسمپاتیک است. این عصب یک بخش داخل جمجمه ای و یک بخش خارج جمجمه ای 
دارد. ابتدا ریشه حسی و حرکتی عصب فاسیال وارد internal acoustic meatus شده و از آن خارج می شوند. در کانال فاسیال 
سه شاخه از عصب فاسیال جدا می شوند: عصب پتروزال بزرگ )پاراسمپاتیک به موکوس بینی و مجاری الکریمال(، عصب به عضله 
استاپدیوس، عصب کورداتیمپانی )تنها شاخه حسی عصب فاسیال + الیاف پاراسمپاتیک برای غدد بزاقی ساب مندیبوالر و ساب لینگوال(. 
سپس عصب فاسیال از طریق سوراخ استایلوماستوئید از کانال فاسیال و جمجمه خارج می شود. شاخه های خارج جمجمه ای عصب 
فاسیال عبارتند از: 1- عصب به عضله دیگاستریک 2- پوستریور اوریکوالر 3-عصب به عضله استایلوهایوئید 4- شاخه های انتهایی 
عصب فاسیال به عضالت حالت دهنده صورت )تمپورال- زایگوماتیک- بوکال- مارژینال مندیبوالر- سرویکال(. با ضایعه عصب در 
سوراخ استیلوماستوئید، ممکن است به عصب کورداتیمپانیک نیز آسیب وارد شود اما عصب پتروزال بزرگ قبل از آن جدا می شود، بنابراین 

ترشح اشک کاهش نمی یابد.
سیب سبز آناتومی 1 مبحث اعصاب سر و گردن

14- الف
دندان های فک فوقانی از post، middle، و ant سوپریور آلوئوالر، و دندان های فک تحتانی از Inf. Alveolar عصب می  گیرند. لثه 
یک سطح لبی )خارجی( و یک سطح زبانی )داخلی- در فک تحتانی( یا کامی )داخلی- در فک فوقانی( دارد. در مورد لثه های فک فوقانی 
عصب دهی سطح لبی شبیه دندان های فک فوقانی است. و سطح کامی هم توسط پاالتین بزرگ و نازوپاالتین عصب دهی می  شود. در 
مورد لثه های فک تحتانی عصب دهی سطح لبی توسط آلوئوالر تحتانی و بوکال و سطح زبانی توسط عصب لینگوال )پاسخ سؤال( است. 

همچنین عصب آلوئوالر تحتانی با واسطه عصب منتال لبه لب تحتانی نیز عصب می رساند.
سیب سبز آناتومی 1 مبحث زبان و دهان

15- د
اعصاب کورداتیمپانی )فاسیال(، پتروزال کوچک )گلوسوفارنژیال( و پتروزال بزرگ )فاسیال( همگی حاوی الیاف پاراسمپاتیکی هستند که 
به ترتیب محرک ترشح بزاق از غده های غیر از پاروتید، ترشح بزاق از پاروتید، و ترشح موکوز بینی و اشکی هستند. برعکس، عصب 

پتروزال عمقی شاخه ای از شبکه ی کاروتید داخلی است که حاوی الیاف سمپاتیکی است.
سیب سبز آناتومی 1 مبحث اعصاب سر و گردن

16- الف
 laaaaaaateral pterygoid عملکرد عضالت جونده: همه عضالت باعث بسته شدن دهان)باال بردن مندیبل( می شوند به جز
 protraction یه جوریه دهان برای تلفظش باید خیلی باز بشه(. همه عضالت باعث laaaaaaateral دکتر کاشانی میگن تلفظ(
مندیبل )حرکت به سمت جلو فک تحتانی( می شوند به جز تمپورالیس که مندیبل را عقب می کشد. به طرفین حرکت کردن مندیبل 

)حرکت لغزشی مندیبل( هم کار عضالت پتریگوئید است.

بانه
طبی

نشر 
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جلو و طرفین بردن مندیبلباال و طرفین بردن مندیبلباال و عقب بردن مندیبلباال بردن مندیبل

سیب سبز آناتومی 1 مبحث عضالت صورت

17- الف
شاخه های شریان کاروتید خارجی:

شاخه های قدامی: الف( تیروئیدی فوقانی: در پایین استخوان هایوئید- سوراخ کردن غشای تیروهایوئید به همراه عصب الرنژیال داخلی 
ب( لینگوال: در سطح استخوان هایوئید- عبور از عمق عضله هایوگلوس ج( فاسیال: در باالی استخوان هایوئید- شاخه های گردنی: 

غلتک)غده ای- لوزه ای- تحت چانه ای- کامی صعودی(- شاخه های صورتی: نازال- لبی فوقانی- لبی تحتانی
شاخه های خلفی: الف( شریان اکسیپیتال: هم سطح شریان فاسیال- عبور از ناودان اکسیپیتال روی استخوان ماستوئید- تقاطع با عصب 

زوج 12  ب( شریان گوشی خلفی: بین شریان گوشی خلفی)در باال( و اکسیپیتال)در پایین( بطن خلفی عضله دیگاستریک وجود دارد.
شاخه داخلی: شریان حلقی صعودی

شریان کاروتید خارجی در نهایت به شریان های ماگزیالری و گیجگاهی سطحی تقسیم می شود. شاخه های شریان گیجگاهی سطحی 
عبارت اند از: عرضی صورت- زایگوماتیکو اوربیتال- تمپورال میانی- فرونتال- پریتال و گوشی قدامی.

این در حالی است که شریان ترنسورس سرویکال شاخه ای از تنه ی تیروسرویکال است.
سیب سبز آناتومی 1 مبحث عروق سر و گردن

18- الف
عصب رسانی به عضالت حالت دهنده ی صورت برعهده ی شاخه های انتهایی عصب فاسیال است. سایر گزینه ها از عصب مندیبوالر 

عصب می گیرند. 
سیب سبز آناتومی 1 مبحث اعصاب سر و گردن

19- ج
 نکات مهم در مورد عصب گیري حسی زبان

1-ریشه ی زبان: حس عمومی و چشایی آن توسط زوج 10
2- یک سوم خلفی زبان: حس عمومی و چشایی آن توسط زوج 9 )گلوسوفارنژیال(
3- حس چشایی دو سوم قدامی: شاخه ی کورداتیمپانی از عصب فاسیال )زوج 7(

4-حس عمومی دو سوم قدامی: شاخه ی لینگوآل از عصب مندیبوالر )زوج 5( 
بنابراین عملکرد عصب زوج شماره هفت در این فرد محتل شده است.

سیب سبز آناتومی 1 مبحث زبان و دهان

بانه
طبی

نشر 




