
سؤاالت

تشریح

١- کدام ساختار تشریحی زیر در مدیاستينوم خلفی قرار ندارد؟ 

د( مجرای توراسيک ج( ورید آزیگوس   ب( عصب فرنيک   الف( مری  

٢- کداميک از حفرات قلبی در سطح قدامی آن مشاهده نمی شود؟ 

د( دهليز راست ج( بطن چپ   ب( بطن راست   الف( دهليز چپ  

۳- شریان کدام اندام زیر بطور مستقيم از آئورت شکمی جدا می شود؟ 

د( مثانه ج( بيضه ها  ب( غده پروستات   الف( کيسه های منوی  

۴- کداميک از عضالت زیر در ناحيه قدامی بازو قرار دارد؟ 

 Brachioradialis )د  Pronator teres )ج   Triceps brachii )ب   Coracobrachialis )الف

۵- خلفی  ترین عنصر تشریحی در ناف ریه ها کدام است؟ 

د( برونش اصلی ج( ورید ریوی  ب( شریان ریوی  الف( اعصاب ریوی 

۶- طناب های صوتی بين کدام غضروف های زیر کشيده شده است؟ 

Epiglottis و Thyroid )د  Arytenoid و Thyroid )ج  Arytenoid و Cricoid )ب   Cricoid و Thyroid )الف

۷- کداميک از استخوان های زیر در تشکيل پتریون )Pterion( شرکت ندارد؟ 

Temporal )د  Sphenoid )ج   Parietal )ب   Ethmoid )الف

۸- سطح داخلی توده طرفی استخوان اتموئيد در تشکيل کداميک از حفرات زیر شرکت دارد؟ 

 Lacrimal )د   Nasal )ج  Orbital )ب  Infratemporal )الف

9- کداميک از عضالت زیر به گوشه لب متصل می شود؟ 

Depressor labi inferior )د  Zygomatic major )ج  Levator labi superior )ب   Zygomatic minor)الف

١۰- انقباض کداميک از عضالت زیر، زبان را از دهان بيرون می آورد؟ 

 Palatoglossus )د   Hyoglossus )ج  Genioglossus )ب   Styloglossus )الف

١١- کداميک از ساختارهای تشریحی زیر، از بين عضالت تنگ کننده ميانی و تحتانی حلق عبور می کند؟

 Inferior laryngeal artery )ب   External laryngeal nerve )الف

Stylopharyngeus muscle )د   Internal laryngeal nerve )ج

١٢- حس لوزه کامی توسط کداميک از اعصاب زیر تأمين می شود؟ 

Vagus )د  Mandibular )ج   Maxillary )ب  Glossopharyngeal )الف
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١۳- در صورت آسيب عصب زوج ششم مغزی، کداميک از اعمال چشم مختل می شود؟ 

 Depression )د  Elevation )ج  Abduction )ب   Adduction )الف

١۴- کداميک از عناصر زیر جزء محتویات مثلث کاروتيد نيست؟ 

Thyroid gland )ب    Hypoglossal nerve )الف

Internal jugular vein )د    Ansa cervicalis )ج

١۵- در صورت صدمه عصب مندیبوالر کداميک از عضالت زیر فلج نمی شود؟ 

 Levator veli palatini )د  Mylohyoid )ج   Tensor tympanic )ب  Masseter )الف

١۶- الياف پاراسمپاتيک واردشونده به گانگليون گوشی )Otic ganglion( توسط کدام عصب حمل می شود؟

Greater petrosal )ب    Deep petrosal )الف

Pterygoid canal )د    Lesser petrosale )ج

١۷- عصب آلوئوالر فوقانی خلفی )Posterior superior alveolar nerve( از کدام بخش عصب ماگزیالری منشاء می گيرد؟ 

 Facial )د  Orbital )ج   Cranial )ب  Pterygopalatine )الف

١۸- کدام ساختار تشریحی زیر از مجاورات سطحی عضله هيوگلوس نمی باشد؟ 

ب( بخش سطحی غده ساب ماندیبوالر  الف( عصب هيپوگلوس   

د( مجرای غده پساب ماندیبوالر ج( عصب لينگوال   

١9- شریان اصلی گوش داخلی کدام است؟ 

د( گوشی عمقی ج( استيلوماستوئيد  ب( تيمپانيک قدامی   الف( البيرنتين  

٢۰- در اثر قطع عصب صورتی )Facial nerve( کداميک از عوارض زیر ایجاد نمی شود؟ 

د( عدم ترشح غدد مخاطی بينی ج( اختالل در ترشح غده اشکی  ب( اختالل در حس چشایی   الف( عدم ترشح غده پاروتيد  

٢١- کدام شریان زیر با سطح قدامي پل مغزی مجاورت دارد؟ 

د( مغزی قدامی ج( مغزی ميانی   ب( بازیالر   الف( ورتبرال  

٢٢- جسم پستانی مربوط به کدام ناحيه از دیانسفال است؟ 

د( متاتاالموس ج( ساب تاالموس  ب( هيپوتاالموس   الف( تاالموس  

٢۳- ناحيه شنوایی اوليه در کدام لوب نيمکره مخ قرار دارد؟ 

د( تمپورال ج( پاریتال  ب( فرونتال   الف( اکسی پيتال  

٢۴- هسته حرکتی عصب فاسيال در کدام ناحيه قرار دارد؟ 

د( نيمه تحتانی مغز ميانی ج( نيمه فوقانی مغز ميانی  ب( نيمه تحتانی پل مغزی   الف( نيمه فوقانی پل مغزی  

٢۵- کدام عصب زیر از شيار پلی - بصل النخاعی خارج می شود؟ 

د( تروکلئار  ج( فاسيال  ب( زبانی حلقی   الف( واگ  
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پاسخنامه

تشریح

۱- ب
محتویات مدیاستينوم خلفي  برای این قسمت هم اگه می خوای یادت نره این عبارت رو حفظ کن: TED SAHAV. یعنی:

)thoracic duct( ۱- مجرای توراسيک
)esophagus( ۲- مری

 )descending aorta( ۳- آئورت نزولی
 )spalancnic nerves( ۴- وریدهای احشایی

)azygos vein( ۵- ورید آزیگوس
 )hemiazygos vein( ۶- ورید همی آزیگوس

 )accessory hemiazygos vein( ۷- ورید همی آزیگوس اکسسوری
 )vagus nerve( ۸- عصب واگ

9- تنه ی سمپاتيک
 محتویات مدیاستينوم تحتانی )قدامی، ميانی و خلفی(

�� تمام ورید هاي بين دنده اي که به همراه شریان بين دنده اي خلفي هستند باالخره به ورید آزیگوس مي ریزند. ورید آزیگوس رابط 
مستقيم بين IVC و SVC است. ضمناً این ورید در قفسه ي سينه از سمت راست آئورت طي مسير مي کند

  سیب سبز آناتومی 1. مبحث محتویات مدیاستینوم

۲- الف
دهليز چپ  فضاي داخلي دهليز چپ به جز گوشک )Auricle( کاماًل صاف است و حاوي چهار سوراخ براي وریدهاي ریوي 
مي باشد.در مقابل حفره ی بيضی،در دهليز چپ Foramen ovalis قرار دارد. احتمااًل می دونی که خلفی ترین حفره ی قلب دهليز چپه.

شکل ۳-۲0. حفره ی دهليز راست
  سیب سبز آناتومی 1. مبحث قلب
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3- ج
۲( شاخه  های احشایی جفت: اینا هم از باال به پایين ميشن: ❶ فوق کليوی ميانی 
❷ شریان کليوی ❸ شریان  های گونادال که داخل زن  ها اسم شون ميشه تخمدانی 

)testicular( و داخل مردها اسم شون ميشه بيضه ای )ovarian(
اینا از کناره  های آئورت شکمی جدا ميشن.

آئورت هم جدا  از  نيست  ها. پس  باشه شریان رحمی جزء عروق گنادال  حواست 
نميشه!

۳( شاخه  های جداری یا پریتال: از باال به پایين اسم شون ميشه: ❶ فرنيک تحتانی 
❷ ۴ جفت شریان کمری )لومبار( ❸ شریان ساکرال ميانی )که در محل دو شاخه 

شدن آئورت و سطح مهره ی L۴ جدا ميشه و وظيفه ش خون رسانی به رکتومه(
اینا از سطح پشتی آئورت شکمی جدا ميشن.

  سیب سبز آناتومی 2. مبحث عروق ابدومن

4- الف
در بازو یه کمپارتمنت قدامی یا فلکسوری داریم، یه کمپارتمنت خلفی یا اکستنسوری. عضالت کمپارتمان قدامی BBC است؛ یعنی: 

براکياليس، بای سپس براکئی و کوراکوبراکياليس.
  سیب سبز آناتومی 2. مبحث استخوان و عضالت بازو

5- د
در حالت کلي قانون AA و BB را یاد بگير. ميگه Artery Above و Bronchus Behind. یعني شریان باال و برونش عقبه.

 ناف ریه
۱( خلفي ترین عنصر ← برونش ها/۲( تحتاني ترین و قدامي ترین عنصر← وریدهاي پولمونري/ ۳( در بين این ها شریان پولمونري وجود دارد.

  سیب سبز آناتومی 1. مبحث ریه

6- ج

رباط کریکوتایروئيد یا کریکوورکال )داخلی(: بين دو غضروف آریتنوئيد و تيروئيد کشيده شده و سبب ایجاد ليگامان های صوتی در 
ضخامت طناب صوتی می شوند. هم چنين در جلو رباط کریکوتيروئيد ميانی را می سازد که در صورت انسداد مسير نای در باالی حنجره، 

با پاره کردن این رباط مسير تنفسی را باز می کنند.
  سیب سبز آناتومی 1. مبحث حلق

7- الف
در حفره ی تمپورال، به محلی که استخوان های  فرونتال، پریتال، تمپورال و اسفنوئيد )پروانه ای( با هم مفصل می شوند را، پتریون 

می  گویند. از قسمت داخلی پتریون، شریان مننژیال ميانی عبور می کنند.
  سیب سبز آناتومی 1. مبحث استخوان شناسی

8- ج
در بينی دیواره ي خارجی  بخش بيني ماگزیال + مجرای نازوالکریمال + بخش عمودي پاالتين + صفحه ي داخلي زائده ي پتریگوئيد + 

کونکاي فوقاني و مياني )از استخوان اتموئيد( و تحتاني
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سقف  نازال+ فرونتال+ صفحه ي کریبریفورم )غربالی( اتموئيد + تنه ی اسفنوئيد
کف  کام سخت. 

استخوان اتموئيد: دارای سه قسمت افقی، عمودی و توده های طرفی است. قسمت افقی همون صفحه ی غرباليه و یک زائده به نام 
کریستاگالی داره و در طرفين کریستاگالی، ناودان های بویایی قرار دارند. صفحه ی عمودی هم دیواره ی ميانی بينی را تشکيل می دهد. 

توده های طرفی شامل سلول های هوایی، زائده ی قالبی یا چنگکی )Uncinate process(، شاخک فوقانی و ميانی بينی است. 
  سیب سبز آناتومی 1. مبحث استخوان شناسی

9- ج
Zygomatic major به گوشه لب متصل  می شود. عضالت اسفنکتر )orbicularis oris ( حلقوی دور دهان است که لب ها را روی 

هم  می فشارد. عضالت گشادکننده لب در دور کردن لب ها از هم نقش دارند و از استخوان ها و فاسيای دور سوراخ دهان منشا  می گيرند 
که شامل : باال برنده لب فوقانی و پره بينی ، باالبرنده لب فوقانی ، گونه ای کوچک ، گونه ای بزرگ ، باال برنده گوشه دهان ) در عمق 

زایگوماتيک ( ، ایزوریوس ، پایين آورنده گوشه دهان ، پایين آورنده لب تحتانی ، چانه ای می شود.
  سیب سبز آناتومی 1. مبحث عضالت صورت

۱0- ب

)عضالت خارجي(

زبان را از دهان خارج مي کند، مرکز آن را پایين مي آوردعصب زیرزباني ]XII[جنيوگلوس

زبان را پایين مي آوردعصب زیرزباني ]XII[هيوگلوس

زبان را باال کشيده به عقب مي برد.عصب زیرزباني ]XII[استيلوگلوس

پشت زبان را باال مي آورد، کام را پایين مي کشد.عصب واگپاالتوگلوس

  سیب سبز آناتومی 1. مبحث زبان و دهان

۱۱- ج
بين تنگ کننده ی فوقانی و ميانی: عضله ی استایلوفارنژیوس و عصب آن یعنی عصب گلوسوفارنژیال. 

بين تنگ کننده ی ميانی و تحتانی: شریان حنجره ای فوقانی - عصب حنجره ای داخلی
زیر تنگ کننده ی تحتانی: شریان حنجره ای تحتانی - عصب راجعه ی حنجره.

  سیب سبز آناتومی 1. مبحث حلق

۱۲- الف
لوزه کامی از هر دو طرف بين چين های پاالتوفارنژیوس )عقب( و پاالتوگلوس ) جلو ( قرارگرفته است. - حس آن به وسيله عصب زوج 

9 مغزی منتقل می شود. - از شریان فيسيال و ماگزیالری خون می گيرد - با عضله تنگ کننده فوق حلق مجاورت دارد. 
  سیب سبز آناتومی 1. مبحث اعصاب سرو گردن
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۱3- ب

به طور کلی اعصاب حرکتی چشم شامل اوکولوموتور )زوج ۳(، تروکلئار )زوج ۴( و ابدوسنت )زوج ۶( است.
تمام عضالت چشم از عصب زوج III عصب مي گيرن به جز سولفات ليتيم! L6SO4؛ لترال رکتوس از ۶ و سوپریور اوبليک از ۴ عصب 
مي گيرن. عصب زوج ۳ دو شاخه دارد: فوقانی و تحتانی. شاخه ی فوقانی به عضالت فوقانی عصب می دهد؛ یعنی: باالبرنده ی پلک 

فوقانی و رکتوس فوقانی و شاخه ی تحتانی هم به بقيه ی عضالت. 

عملعصب گيريعضله

اوکولوموتور III و سمپاتيکباالبرنده ي پلک فوقاني
باالبردن پلک فوقاني! )باز کردن چشم(

نکته: بستن چشم بر عهده ی عضله یorbicularis oculi است که از عصب زوج ۷ 
عصب می گيرد.

باال بردن کره ي چشم، چرخش به داخلاوکولوموتور IIIرکتوس فوقاني

پایين آوردن کره ي چشم، چرخش به داخلاوکولوموتور IIIرکتوس تحتاني

چرخش به داخل کره ی چشماوکولوموتور IIIرکتوس داخلي

چرخش به خارج کره ي چشمابدوسنت VIرکتوس خارجي

چرخش کره ي چشم به سمت پایين و خارج  تروکلئار IVمایل فوقاني

چرخش کره ي چشم به سمت باال و خارجاوکولوموتور IIIمایل تحتاني

  سیب سبز آناتومی 1. مبحث چشم

۱4- ب
اضالع مثلث کاروتيد  در قدام و پایين بطن فوقاني عضله ي اموهایوئيد، در باال عضله ي استيلوهيوئيد )یادته دیگه ... عصب این 
عضله، از فاسياله( و بطن خلفي دي گاستریک و در خلف کنار قدامي عضله ي استرنوکلئيدوماستوئيد. بنابراین مثلث کاروتيد به وسيله ي 

بطن خلفي دي گاستریک و استيلوهایوئيد از مثلث دي گاستریک جدا مي شود. 
محتویات مثلث کاروتيد  غالف کاروتيد، شریان کاروتيد خارجي و عصب هيپوگلوس. 

محتویات مثلث کاروتيد + آنسا سرویکاليس که درون غالفه
  سیب سبز آناتومی 1. مبحث عضالت و مثلث های گردن

بانه
طبی

نشر 




