
بانه
طبی
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به فالیک و پنیس تبدیل می شودتکمه تناسلی

برآمدگی اطراف چین 
پیشابراهی

چین پیشابراهی

به کیسه بیضه تبدیل می شود

قسمت آلتی پیشابراه را می سازد

در مذکر

 
مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
خیلی مهم۷سر و گردن

هــر قــوس حلقــی دارای یــک هســته ی مزانشــیمی اســت کــه در خــارج توســط اکتــودرم 

ســطحی و در داخــل توســط انــدودرم پوشــیده شــده اســت. عــالوه بــر مزانشــیم مشــتق 

شــده از مــزودرم صفحــات جانبــی و مجــاور محــوری، هســته ی هــر قــوس تعــداد قابــل 

ــا  ــه داخــل قو س هــا مهاجــرت کــرده ت ــی دارد کــه ب مالحظــه ای ســلول ســتیغ عصب

اجــزاء اســکلتی صــورت را بســازند. 

مشتقات قوس های حلقی )کمان های حلقی( و عصب دهی آن ها

قوس 

حلقی
اسکلتعضالتعصب

قوس حلقی 

اول یا 

ماندیبوالر

عصب زوج ۵ یا 

سه قلو

جونده )ماستر،تمپورالیس، 

تریگوئیدهای داخلی و 

خارجی(، میلوهیوئید، 

بطن قدامی دیگاستریک، 

ِکشنده ی کام، ِکشنده ی 

پرده ی صماخ

زائده ماگزیالری: 

قطعه پیش ماگزیالری، 

ماگزیال، زایگوما و 

بخشی از تمپورال

بانه
طبی

نشر 
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مشتقات قوس های حلقی )کمان های حلقی( و عصب دهی آن ها

قوس 

حلقی
اسکلتعضالتعصب

قوس حلقی 

دوم یا 

هیوئید

عصب زوج ۷ یا 

صورتی

ماهیچه های حالت 

دهنده ی صورت 

)بوکسیناتوروبالتیسما(، 

بطن خلفی دیگاستریک، 

استیلوهایوئید، رکابی،

اوریکوالر )گوشی(

غضروف رایچرت:

رکابی، زائده ی نیزه ای 

)استیلوئید(، رباط نیزه ای 

المی )استیلوهایوئید(، 

شاخ کوچک و بخش 

فوقانی تنه ی استخوان 

المی )هایوئید(

قوس حلقی 

سوم

عصب زوج ۹ یا 

زبانی حلقی

نیزه ای حلقی 

)استیلوفارنژیوس(

شاخ بزرگ و بخش 

تحتانی استخوان المی

قوس حلقی 

چهارم و 

ششم

۴: شاخه ی 

حنجره ای 

فوقانی عصب 

زوج دهم 

۶: شاخه ی 

راجعه ی عصب 

زوج دهم 

۴: کریکوتیروئید، 

باالبرنده ی کام، تنگ 

کننده ی حلق

۶: عضالت داخلی حنجره

غضروف های حنجره

پاسخ  بــا اســتفاده از جــدول مشــتقات قوس هــای حلقــی میشــه بــه ســواالت ۱ تــا ۳ 

ایــن مبحــث پاســخ داد.

عضله تمپورالیس از اولین کمان یا قوس حلقی منشا می گیرد.

پاسخ عضله استیلوفارنژیوس از قوس سوم منشا می گیرد.

پاسخ مخــاط تنــه زبــان)دو ســوم قدامــی(، از قــوس حلقــی اول تشــکیل میشــه پــس 

عصــب تریژمینــال رو دریافــت می کنــه. ریشــه ی زبــان )یــک دوم خلفــی(، از قوس هــای 

دوم، ســوم و بخشــی از قــوس چهــارم حلقــی تشــکیل میشــن.  123سؤال
جالفدپاسخ

�� 3- اپیتلیــوم ناحیــه ی پشــتی چهارمیــن بــن 

بســت حلقــی کــدام ســاختار زیــر را می ســازد؟ 

)دندان پزشــکی آذر ۹۸- میــان دوره ی کشــوری( )پزشــکی 
کشــوری(  میــان دوره ی   -۹۸ آذر  ریفــرم 

صندوق صماخ الف

ب لوزه کامی 

ج غده پاراتیروئید فوقانی

د غده پاراتیروئید تحتانی

منشاء  اولین کمان حلقی  از  زیر  �� 1- کدام عضله 

می گیرد؟ )دندان پزشکی دی ۹۹- میان دوره کشوری(

ب نیزه ای حلقی بوکسیناتور  الف

د تمپورالیس ج نیزه ای المی 

�� 2- کــدام عضلــه ی زیــر از مــزودرم قــوس ســوم 

ــد؟ )پزشــکی قطبــی( بوجــود می آی

Stylopharyngeus  الف استیلو فارنژیوس

Tensor veli palatine  تنسور ولی پالتینی ب

stylohyoid  ج استیلو هیوئید

Cricothyroid بانهد کریکوتیروئید
طبی

نشر 
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حــس چشــایی زبــان در دو ســوم قدامــی، توســط عصــب کورداتیمپانــی شــاخه ی عصــب 

فاســیال و در یــک ســوم خلفــی زبــان، از عصــب زبانــی حلقــی تأمیــن میشــه. 

 عضالت زبان، از سومیت های ۲ تا ۵ تشکیل میشن.

ــرار داره و در  ــوالر ق ــده ی ماندیب ــی اول در زائ ــوس حلق ــکل در ق ــروف م پاسخ غض

مراحــل بعــدی تکامــل ناپدیــد میشــه، بــه اســتثنای ربــاط اســفنومندیبوالر و دو بخــش 

کوچــک در انتهــای پشــتی کــه باقــی می مونــن و اســتخوان های ســندانی و چکشــی رو 

ــازن  ــی می س ــه روش غضروف ب

پاسخ  جــدول زیــر بــه شــرح کامــل مشــتقات بن بســت های حلقــی پرداختــه. طبــق 

جــدول لولــه اســتاش از مشــتقات بن بســت اولــه.

این جدولم خیلی مهمه! خیلی!

بن بست 

حلقی
مشتقات بن بست های حلقی

بخش دیستال: حفره ی صماخی یا گوش میانی اول
بخش پروگزیمال: لوله ی شنوایی)استاش(

لوزه های کامی - حفره های لوزه ایدوم

بخش پشتی: غده پاراتیروئید تحتانیسوم
بخش شکمی: تیموس

چهارم
 C ناحیه شکمی: جسم اولتیموبرونشیال که سلول های پارافولیکولر یا

غده ی تیروئید رو می سازه و کلسی تونین ترشح می کنه. 
ناحیه پشتی: غده ی پاراتیروئید فوقانی

 بن بست های حلقی منشأ اندودرمی دارن. 

ــی  ــکاف حلق ــار ش ــی، چه ــای حلق ــن قوس ه ــه ای، بی ــج هفت ــان پن ــک روی  در ی

ــی  ــینوس گردن ــم س ــه اس ــره ب ــک حف ــکاف ها، ی ــن ش ــود داره. ای ــی وج اکتودرم

می ســازن کــه از اکتــودرم پوشــیده شــده. بــه غیــر از شــکاف حلقــی اول کــه بــا نفــود 

ــکاف های  ــده، ش ــی رو تشــکیل می ــوش خارج ــود مجــرای گ ــن خ ــیم زیری ــه مزانش ب

ــرن. ــن می 45سؤالدیگــر از بی
الفبپاسخ

�� 4- در قوس اول حلقی کدام یک به طریق داخل 

غضروفی ایجاد می  شود؟ )پزشکی قطبی(

الف ماگزیال

ب سندانی 

ج تمپورال 

د زایگوما

�� 5- لوله ی شنوایی ) استاش( از مشتقات کدام یک 

پزشکی  و  )دندان پزشکی  است؟  حلقی  بن بست های  از 

قطبی(
اولین بن بست حلقی الف

ب دومین بن بست حلقی

ج سومین بن بست حلقی

د چهارمین بن بست حلقی

بانه
طبی

نشر 
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ــه  ــی رو ب ــنوایی و تعادل ــه دو عمــل ش ــد تشــریحی اســت ک ــک واح ــوش ی پاسخ گ

ــی.  ــی و داخل ــی، میان ــده داره و از ســه بخــش تشــکیل شــده: خارج عه

گوش داخلی:

نخســتین نشــانه ی رشــد گــوش در یــک رویــان تقریبــاً ۲۲ روزه، ضخیــم شــدن اکتودرم 

ســطحی در هــر طــرف رومبانســفال اســت. بــه ایــن نواحــی ضخیــم، صفحــه ی گــوش 

)otic placode( می گیــم کــه در نهایــت ســاختار گــوش داخلــی و حباب هــای شــنوایی 

ــتی و  ــمت دارن: پش ــا دو قس ــک از حباب ه ــر ی ــارن. ه ــود می )otic vescle( رو به وج

ــش  ــاره و بخ ــود می ــی رو به وج ــرای حلزون ــاکول و مج ــکمی، س ــش ش ــکمی. بخ ش

پشــتی، اوتریکــول، مجــاری نیم دایــره و مجــرای درون لنفــی رو تشــکیل میــده.

از اونجایــی کــه آناتومــی و بافــت خــوب مطالعــه کــردی، میدونــی کــه ارگان کرتــی هــم 

جزئــی از گــوش داخلــی هســت. 

گوش میانی:

حفــره ی صماخــی )تیمپاتیــک(، منشــأ اندودرمــی داره و همونطــور کــه قباًل هــم گفتیم از 

اولیــن بن بســت حلقــی ایجــاد میشــه. اســتخوانچه های چکشــی و ســندانی از غضــروف 

اولیــن کمــان حلقــی مشــتق میشــن و اســتخوانچه ی رکابــی از دومیــن کمــان حلقــی 

ــاد. ــود می به وج

گوش خارجی:

مجــرای شــنوایی خارجــی از قســمت پروگریمــال اولیــن شــکاف حلقــی به وجــود میــاد. 

پــرده ی صمــاخ از )۱( پوشــش اپیتلیالــی اکتودرمــی )۲( پوشــش اپیتلیالــی اندودرمــی )۳( 

یــک الیــه ی بینابینــی از بافــت همبنــد تشــکیل شــده. 

کدام یــک از عناصــر زیــر در طــی تکامــل گــوش واجــد ســه منشــأ اکتودرمــی، آندودرمی 

و بافــت همبنــد بینابینی اســت؟

۲. الله ی گوش ۱. حلزون گوش   

۴. شیپور استاش    ۳. پرده ی صماخ

پاسخ انتهــای هفتــه چهــارم، پنــج برجســتگی صورتــی بــه صــورت اولیــه از مزانشــیم 

تشــکیل شــده توســط ســتیغ عصبــی ایجــاد میشــن کــه عمدتــا از قوس هــای حلقــی 

اول به وجــود میــان. بــه غیــر از برجســتگی پیشــانی- بینــی، ســایر اون هــا جفت هســتن.

67سؤال
بدپاسخ

�� 6- منشــاء حبــاب گوشــی ) otic vesicle( کــدام 

اســت؟ )پزشــکی دی ۹۹ - میــان دوره کشــوری( 

الف بن بست حلقی اول

ب  شکاف حلقی اول

ج  مزانشیم ناحیه سر

د پالکود گوشی

 Med. Nasal  ( بینــی  داخلــی  برجســتگی   -7 👸

ــر  ــوارد زی ــک از م ــکیل کدام ی prominence( در تش

نقــش دارد؟ )پزشــکی قطبــی( 

الف پل بینی

ب تیغه و نوک بینی

ج بال های بینی

د  پیشانی

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ 

ساختمان های تشکیل دهندهبرجستگی

پیشانی، پل بینی، برجستگی های بینی داخلی و بینی جانبیپیشانی- بینی )یک عدد(

گونه ها و بخش خارجی لب فوقانیماگزیال

سجاف )فیلتروم( لب باالیی، ستیغ و نوک بینی، کام اولیهبینی داخلی

بال های بینیبینی جانبی

لب تحتانیماندیبوالر

 لب از برجستگی های بینی داخلی و ماگزیالری ساخته میشه.

 بینی از هر پنج برجستگی صورتی ایجاد میشه. 

�� قسمت های طرفی لب فوقانی از کدام ساختمان ایجاد می شود؟ 

 ۳. برجستگی های فک فوقانی

پاسخ در آغــاز، برآمدگی هــای ماگزیــالری و خارجــی بینــی بــه وســیله ی شــیار عمیقــی 

بــه نــام نــاودان اشــکی- بینــی )nasolacrimal( از هــم جــدا هســتن. اکتــودرم موجــود 

ــد از  ــاب بع ــن طن ــه ای ــری رو می ســازه ک ــاب پوششــی توپ ــاودان، طن ــن ن در کــف ای

مجــرادار شــدن، مجــرای اشــکی بینــی رو  ایجــاد می کنــه و از اتســاع قســمت فوقانــی 

مجــرا، کیســه ی اشــکی بــه وجــود میــاد. شــکل رو ببیــن

شکل۵۴

پاسخ  در نتیجــه ی رشــد برجســتگی های ماگزیــالری بــه ســمت داخــل، دو برجســتگی 

بینــی داخلــی نــه تنهــا در ســطح بلکــه در عمــق هــم بــا هــم ادغــام میشــن و قطعــه ی 

بین ماگزیــالری رو می ســازن.
8910سؤال
الفجبپاسخ

�� 8- کدام مورد از برجستگی بینی داخلی به وجود 

می آید؟ )پزشکی اردیبهشت۹۷- میان دوره ی کشوری( 

الف کام ثانویه

ب  کام اولیه

ج  کام نرم

د  قسمت قدامی زبان

بین کدام برجستگی های  نازوالکریمال  �� 9- شیار 

ناحیه ی صورت قرار گرفته است؟ )پزشکی قطبی(

الف بینی خارجی و بینی داخلی

ماگزیالری و بینی داخلی ب

ج ماگزیالری و بینی خارجی

د  مندیبوالر و ماگزیالری

ــاء  ــی منش ــاختارهای رویان ــک از س �� 10- کدامی

)دندان پزشــکی  می باشــد؟  بین ماگزیــالری  قطعــه 

شــهریور ۹۹- مشــترک کشــوری(
الف برآمدگی بینی داخلی

ب برآمدگی بینی خارجی

ج برآمدگی پیشانی-بینی

د  برآمدگی ماگزیالری

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ  قطعه ی بین ماگزیالری سه جزء داره:

۱. جــزء لبــی )فیلتــروم لــب بــاال(  لــب بــاال توســط دو برجســتگی بینــی داخلــی و 

قطعــه ی بیــن ماگزیــالری تشــکیل میشــه.

۲. بخشی از فک فوقانی که حاوی چهار دندان پیشین است. 

۳. جزء کامی که کام مثلثی اولیه رو می سازه. 

 کام ثانویــه در هفتــه ی هفتــم، توســط طاقچه هــای کامــی )palatine shelves( کــه 

دو برآمدگــی طاقچــه ماننــد از برجســتگی های ماگزیــال هســتن، ســاخته میشــن کــه در 

ادامــه بــه کام مثلثــی اولیــه متصــل میشــن. نشــان ایــن اتصــال، ســوراخ پیشــین 

)incisive foramen( در سقف کام است.

در ناحیه صورت چند تا ناهنجاری داریم، اینارو بلد باش:

ــب ایجــاد  ــی ل ــی، شــکاف میان ــی بین ــر ادغــام نشــدن برجســتگی های داخل ــر اث ۱- ب

میشــه.

۲- شــکاف کام ثانویــه بــه علــت اختــالل در رشــد و تکامــل طاقچه هــای کامــی ایجــاد 

. میشه

ــالری و  ــتگی های ماگزی ــال برجس ــدم اتص ــل ع ــه دلی ــورت ب ــل ص ــکاف مای ۳- ش

ــم ایجــاد میشــه. ــه ه ــی ب خارجــی بین

ــن  ــیناتور از دومی ــه بوکس ــرار عضل ــای پرتک ــه مروری ه ــه خالص ــه ب ــا توج پاسخ  ب

ــرد. کمــان حلقــی منشــا میگی

قــوس اول در ســاخت فک هــا، اســتخوانچه ســندانی، ربــاط اســفنومندیبوالر و عضــالت 

ــکیل  ــوس دوم در تش ــش داره. ق ــده نق ــس و جون ــتر، تمپورالی ــی دیگاس ــن قدام بط

ــد و  ــک هیوئی ــاخ کوچ ــتیلوهایوئید، ش ــی و اس ــورت، گوش ــده ص ــالت حالت دهن عض

ــش داره. ــی نق ــتخوانچه رکاب اس

قــوس ســوم بخــش تحتانــی تنــه هیوئیــد رو میســازه و عصــب خــودش رو از عصــب 

گلوســوفارنژیال میگیــره.

پاسخ  به خالصه مروری زیر توجه کن.

زائده استیلوئید هم از کمان دوم حلقی منشا گرفته.

111213سؤال
بجدپاسخ

ــط  ــر توس ــاختارهای زی ــک از س ــدام ی �� 11- ک

قطعــه اینترماگزیــالری ایجــاد می شــود؟ )پزشــکی 

اســفند ۹۹- مشــترک کشــوری(
الف کام ثانویه

uvula ب

ج غضروف جانبی بینی

philtrum د

منشاء  حلقی  کمان  دومین  از  عضله  کدام   -12  👸

می گیرد؟ )پزشکی آبان و شهریور ۱۴۰۰ – میاندوره کشوری( 

)پزشکی شهریور ۱۴۰۰ – مشترک کشوری(
 Temporalis الف

Stylopharyngeus ب

Buccinator ج

Cricothyroid د

ــدام  ــورال از ک ــتخوان تمپ ــتیلوئید اس ــده اس 13- زائ

یــک منشــا می گیــرد؟ )علوم پایــه پزشــکی خــرداد ۱۴۰۰- 

میــان دوره کشــوری( 
الف کمان حلقی اول

ب کمان حلقی دوم

ج بن بست حلقی اول

د بن بست حلقی دوم

بانه
طبی

نشر 
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عضالت جونده و پتریگوئیدهای داخلی و خارجی

رکابی

بطن خلفی دیگاستریک

شاخ کوچک و فوقانی تنه ی استخوان المی

عضله کشنده کام و پرده صماخ

استیلوهایوئید

عضله حالت دهنده صورت و پوستی

عضله نیزه ای حلقه ای و گلوسوفارنژیال

عصبش چیه؟ 5

استخوان های چکشی، سندانی

استخوان رکابی

عضله اوریکوالر

شاخ بزرگ و بخش تحتانی استخوان هایوئید

مشتقات عضالنیش چیه؟
قوس حلقی اول یا مندیبوالر

قوس حلقی دوم یا هایوئید

قوس حلقی سوم

قوس حلقی چهار و شش

مشتقات اسکلتیش چیه؟

عصبش چیه؟۷

مشتقات اسکلتیش چیه؟

مشتقات عضالنیش چیه؟

مشتقات عضالنیش چیه؟

عصبش چیه؟۹

مشتقات اسکلتیش چیه؟

که عصبشون به ترتیب حنجره ای فوقانی 
عصب ۱۰ و ریکارنت عصب ۱۰ است.

س های حلقی
قو

ــی را ایجــاد  ــوش داخل ــود گوشــی، گ ــه توضیحــات ســوال ۶ پالک ــه ب ــا توج پاسخ ب

می کنــد.

14سؤال
دپاسخ

 Otic placode 14- کــدام بخــش گــوش توســط

 -۱۴۰۰ خــرداد  پزشــکی  )علوم پایــه  می شــود؟  ایجــاد 

کشــوری(  میــان دوره 
الف الله گوش

ب پرده صماخ

گوش میانی ج

گوش داخلی د

بانه
طبی

نشر 
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ــه حاصــل نقــص در اتصــال  ــب یکطرف ــق توضیحــات ســوال ۸ شــکاف ل پاسخ  طب

ــی و ماگزیــالری اســت. ــی داخل برجســتگی بین

ایجاد پیشانی، پل بینی، برجستگی های داخلی 
و خارجی بینی

برجستگی پیشانی بینی)۱عدد(

ایجاد گونه ها ، بخش خارجی لب فوقانی،بینی برجستگی ماگزیال

ایجادپره های بینی برجستگی بینی خارجی

ایجاد فیلتروم لب باال، تیغه بینی، نوک 
بینی، کام اولیه

برجستگی بینی داخلی

ایجاد لب تحتانی، قسمت تحتانی بینی برجستگی مندنیبوالر

ت در هفته ۴
برجستگی های صور

ــالت  ــفنومندیبوالر، و عض ــاط اس ــندانی، رب ــتخوانچه س ــا، اس ــاخت فکه ــوس اول: س ق

ــده  ــس و جون ــی دیگاســتر، تمپورالی بطــن قدام

ــاخ  ــتیلوهایوئید، ش ــی و اس ــورت، گوش ــده ص ــالت حالتدهن ــکیل عض ــوس دوم: تش ق

ــی  ــتخوانچه رکاب ــد و اس ــک هیوئی کوچ

قــوس ســوم: بخــش تحتانــی تنــه هیوئیــد رو میســازه و عصــب خــودش رو از عصــب 

ــره. ــوفارنژیال می گی گلوس

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
مهم۴دستگاه عصبی مرکزی

پاسخ  انتهای سری لوله ی عصبی سه تا اتساع داره )حباب های مغزی اولیه(:

ــی داره:  ــا بیرون زدگ ــودش دو ت ــه خ ــی( ک ــین )قدام ــز پیش ــا مغ ــفالون ی ۱- پروزنس

ــفالون ــفالون و دیانس تالنس

تالنسفال  نیم کره های مغزی رو می سازه. 

دیانســفال  یــه صفحــه ی ســقفی داره کــه شــبکه ی کوروئیــد بطــن ســوم و اپی فیــز 

رو می ســازه؛ دو صفحــه ی بالــی داره کــه هیپوفیــز، تاالمــوس و هیپوتاالمــوس رو ایجــاد 

ــه.  می کن

)Mid brain( ۲- مزانسفالون یا مغز میانی 151سؤال
جالفپاسخ

ــی آورد  ــا م ــری را به دنی ــالهای پس ــم 39 س 15- خان

ــپ  ــمت چ ــه در س ــب یکطرف ــکاف ل ــه دارای ش ک

ــتند. ــی هس ــوزاد طبیع ــی ن ــخت و بین ــت.کام س اس

کــدام گزینــه زیــر علــت ناهنجــاری را بیــان می کنــد؟ 

ــوری( ــترک کش ــفند ۱۴۰۰ – مش ــکی اس )پزش
ــی و  ــی داخل ــتگی بین ــال برجس ــص در اتص الف نق

ــپ ــمت چ ــالری س ــتگی ماگزی برجس

ــی و  ــی خارج ــتگی بین ــال برحس ــص در اتص ب نق

ــپ ــمت چ ــالری س ــتگی ماگزی برجس

ــالری و  ــتگیهای ماگزی ــن برجس ــص در تکوی ج نق

ــوالر  مندیب

د تحلیل موضعی اولین کمان حلقی

در  مغز  نیم کره های  تشکیل  در  بخش  کدام   -1 👸

جنین نقش دارند؟ )دندان پزشکی و پزشکی قطبی( 

الف متانسفال

ب رومبانسفال

ج تالنسفال

د میالنسفال

بانه
طبی

نشر 
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شکل۵۵

پاسخ  ۳- رومبنســفالون یــا مغــز پســین )خلفــی( کــه در هفتــه چهــارم جنینی تشــکیل 

شــده و اینــم دو قســمت داره  متانســفالون کــه بعــداً پــل مغــزی )Pons( و مخچــه 

ــازه.  ــاع )Medula oblongata( رو می س ــه بصل النخ ــفالون ک ــازه و میالنس رو می س

میشه.  پیدا  دستگاه  در  خمیدگی  سه  میشن،  ساخته  اولیه  مغزی  حباب های  که  زمانی 

مغز  اتصال  محل  در  گردنی  خمیدگی  میالنسفالون،  و  متانسفالون  بین  پلی  خمیدگی 

خلفی و طناب نخاعی )انتهای دمی لوله عصبی(، خمیدگی سری در ناحیه ی مغز میانی. 

تشکیل میشه.

پاسخ    مجــرای داخــل رومبانســفالون بــه بطــن چهــارم، مجــرای داخــل دیانســفال 

بــه بطــن ســوم و حفره هــای داخــل تالنســفال بــه بطن هــای جانبــی تبدیــل میشــن.

23سؤالشکل۵۶
الفدپاسخ

�� 2- کــدام بخــش مغــز توســط متانســفال ایجــاد 

ــود؟ )پزشــکی اســفند ۹۹- مشــترک کشــوری( می ش

Midbrain الف

Thalamus ب

Medula oblongata ج

Pons د

از کدام مورد زیر منشاء  �� 3- بطن چهارم مغزی، 

می گیرد؟ )پزشکی قطبی(

مزانسفاالون ب الف رومبانسفالون 

د تالنسفالون دیانسفالون  بانهج
طبی

نشر 
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پاسخ در نتیجـه افـزوده شـدن دائمی سـلول های نوروبالسـت به الیه ی پوشـاننده، یک 

ضخیـم شـدگی شـکمی و پشـتی در هـر سـمت لولـه ی عصبی تشـکیل میشـه. ضخیم 

شـدگی های شـکمی، صفحـات قاعـده ای )basal plate( نـام داره کـه حاوی سـلول های 

شـاخ حرکتـی شـکمی هسـتن و منطقه ی حرکتـی طناب نخاعـی رو تشـکیل میدن مثال 

هسـته ی اکولوموتور که یک هسـته حرکتی اسـت در شـاخ قدامی نخاع قرار داره. ضخیم 

شـدگی های پشـتی، صفحـات بالـی )alar plate( نـام دارن و مناطـق حسـی رو تشـکیل 

میـدن. مثـال هسـته های خلفـی کوکلئـار، در سـتون حسـی نخاع قـرار دارن. یـک ناودان 

طولـی بـه نـام شـیار محـدود کننده ، مـرز بین این دو قسـمت اسـت. بخش های پشـتی و 

 roof and floor( شـکمی خط وسـط لولـه ی عصبی به ترتیـب صفحات سـقفی و کفـی

plates( نـام دارن کـه این صفحات فاقد نوروبالسـت بوده و در اصـل به عنوان گذرگاهی 

بـرای رشـته های عصبی بـه کار میرن. اپی فیز یا جسـم پینه آل از بخش سـقفی دیانسـفال 

مشـتق میشه.

شکل۵۷

پاسخ به تصویر نگاه کنین: کیسه راتکه در شکل گیری هیپوفیز نقش دارد. 

شکل۵۸
45سؤال
جالفپاسخ

کدام یک  از  نخاع  خلفی  خاکستری  ستون   -4  👸

بوجود می آید؟ )پزشکی اسفند ۹۷- مشترک کشوری(

الف صفحه  ی بالی

ب صفحه  ی قاعدگی

ج صفحه  ی کفی

د صفحه  ی سقفی

ــر  ــاختار زی ــدام س ــکیل ک ــه در تش ــه راتک 5- کیس

ــوری( ــترک کش ــفند ۱۴۰۰ – مش ــکی اس ــش دارد؟ )پزش نق

غده تیروئید الف

کام ب

ج غده هیپوفیز

د تیغه بینی

بانه
طبی

نشر 
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ایجاد نیمکره های مخ تلنسفال

ایجاد اپی فیز، کوروئید، هیپوفیز خلفی دیانسفال
پروزنسفال )مغز پیشین(

ایجاد بصل النخاع میلنسفال
رومبنسفال )مغز پسین(

ایجاد مخچه و پل مغزی متنسفال
مزنسفال )مغز میانی(

برجستگی های لوله عصبی

پاسخ 

شکل۵۹

از ستون وابران احشایی عمومی می توان به هسته پشتی واگ اشاره کرد.
6سؤال
دپاسخ

ــر بخشــی از ســتون  ــک از ســاختارهای زی 6- کدامی

General visceral effer� ــی ) ــایی عموم ــران احش  واب

ــدوره  ــان ۱۴۰۰- میان ــکی آب ــت؟ )پزش ent column( اس

کشــوری(
Solitarius الف

Ambiguus ب

Abducent nucleus ج

Dorsal nucleus of the vagus د

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ  بــه نمــودار خالصــه زیــر دقــت کنیــد: آمبیگــوس و هســته اعصــاب ۵ و ۷ در 

ســتون وابــران احشــایی اختصاصــی قــرار دارن.

هسته های اعصاب 5 و۹ آوران پیکری

هسته های اعصاب ۱2،6،۴،3 وابران پیکری

هسته های اعصاب 5 و۷ و آمبیگوس 
)۹،۱۰،۱۱(

وابران احشایی اختصاصی

هسته های اعصاب ۸+حس محتویات دهان آوران احشایی اختصاصی

عصب عضالت غیر ارادی )ساب لینگوال، 
ساب مندیبوالر(

هسته عصب 3
وابران احشایی عمومی

آوران ها و وابران ها

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
غیرمهم۱چشم

پاسخ به تصویر صفحه بعد توجه کنید.

چشــم، طــی فرآیندهایــی از لولــه ی عصبــی بــه وجــود میــاد. اول بــه صــورت دو نــاودان 

کــم عمــق در دو طــرف لولــه ی عصبــی اســت. بــا بســته شــدن لولــه ی عصبــی، ایــن 

ناودان هــا بــه صــورت بیــرون زدگی هایــی از مغــز قدامــی )دیانســفال( نمایــان میشــن 

ــازن.  ــی رو می س ــای بینای و وزیکول ه

در اثر القاء وزیکول بینایی، عدسی از اکتودرم سطحی به وجود میاد. 

در ادامــه، وزیکــول بینایــی تبدیــل بــه جــام بینایــی )cup( دو جــداره میشــه. دو دیــواره ی 

ــی )stalk( ایجــاد  ــاقه ی بینای ــف س ــد در ک ــیار کوروئی ــن و ش ــم می خواب ــام روی ه ج

 . میشه

ــی( متصــل  ــه ی عصب ــن بخــش لول ــی )فوقانی تری ــز قدام ــه مغ ــاقه ب ــط س ــام توس ج

اســت:

با شکل گیری این شکاف، شریان هیالوئید وارد حفره ی درونی چشم می شود. 

شریان هیالوئید از طریق شیار کروئید به حفره  درونی چشم می رسه. 71سؤال
ددپاسخ

�� 7- کــدام هســته زیــر در ســتون وابــران احشــایی 

اختصاصــی قــرار دارد؟ )پزشــکی شــهریور۱۴۰۰ –مشــترک 

کشوری(
الف بزاقی فوقانی

ب تروکلئار

ج زیتونی فوقانی

د آمبیگوس

چـه  از   )lens placode  ( عدسـی  پـالک   -1  👸

ناحیـه ای بوجـود می آیـد و عضـو القاء کننـده آن کدام 

کشـوری(  میـان دوره ی   -۹۷ اردیبهشـت  )پزشـکی  اسـت؟ 

الف زائده ماگزیالری– اکتودرم سطحی

ب مزودرم پاراکسیال– مزودرم صورت

ج نورو اکتودرم– دیانسفال

د  اکتودرم سطحی– حبابچه ی بینایی

بانه
طبی

نشر 




