- 1قاعذُ هثلث  submentalتَسط کذام استخَاى ایجاد هی شَد؟
الف) مندیبل ة) هیوئید ج) میلوهیوئید د) مبگسیال
 -۲سطحی ترریي عضلِ ًاحیِ  suprahyoidکذام است؟
الف)میلوهیوئید

ة)استلیوهیوئید

ج)دیگبستریک د)جینوهیوئید

 -۳بطي جلَیی عضلِ دیگاستری از کجا شرٍع ٍ بِ کجا ختن هی شَد؟
الف)حفره دیگبستریک ،شبخ بسرگ هیوئید
ة)حفره مندیبل ،شبخ بسرگ هیوئید
ج)حفره دیگبستریک ،شبخ کوچک هیوئید
د)حفره مندیبل ،شبخ کوچک هیوئید
 -۴بطي عقبی عضلِ دیگاستری از کجا شرٍع ٍ بِ کجا ختن هی شَد؟
الف)بریدگی دیگبستریک ،حلقه وتری
ة)بریدگی دیگبستریک ،شبخ بسرگ هیوئید
ج)زائده استیلوئید ،حلقه وتری
د)زائده استیلوئید ،شبخ بسرگ هیوئید

 -۵عصب عضلِ دیگاستریک کذام است؟
الف) زوج ۵و ۷ة) زوج ۶و ۷ج) زوج ۵و ۶د) زوج ۷و۸
 -۶عصب عضلِ استیلَّیَئیذ کذام است؟
الف) فبسیبل ة) مندیبوالر ج) گلوسوفبرنژیبل د) واگبل
 -۷ضلع عقبی هثلث  submandibularکذام است؟
الف)عضله استیلوهیوئید و دیگبستریک
ة) دیگبستریک و مندیبل
ج) استیلوهیویئد و مندیبل
د) استرنوکلیدومبستوئید
 -۸بِ کذام عضلِ دیافراگن دّاًی گفتِ هی شَد؟
الف) دیگبستریک ة) میلوهیوئید ج) جینوهیوئید د) جینوگلوسوس
 -۹کذام عضلِ از خط هیلَّیَئیذ در تٌِ هٌذیبل شرٍع هی شَد؟
الف) هبیوگلوسوس ة) میلوهیوئید ج) پتریگوئید د) جینوگلوسوس

-1۱

هبذا عضلِ جیٌَّیَئیذ کذام است؟

الف) خبر منتبل فوقبنی
ة) خبر منتبل تحتبنی
ج) خط میلوهیوئید
د) تنه مندیبل
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کذام گسیٌِ جس شاخِ ّای قَس آئَرت ًوی باشذ؟

۱٫

کبروتید مشترک چپ

۲٫

کبروتید مشترک راست

۳٫

تنه براکیوسفبلیک

۴٫

سبة کالوین چپ

-1۲

هحل دٍشاخِ شذى شریاى براکیَسفالیک کذام هٌطقِ هی باشذ؟

۱٫

پشت کالویکل

۲٫

پشت استرنوم

۳٫

پشت مفصل استرنوکالویکوالر

۴٫

پشت مفصل اکرومیوکالویکوالر

-1۳

هحل تقسین شذى شریاى کارٍتیذ هشترک کذام ًاحیِ است؟

۱٫

در کنبر تحتبنی غضروف تیروئید

۲٫

در کنبر فوقبنی غضروف تیروئید

۳٫

در کنبر تحتبنی غده تیروئید

۴٫

در کنبر فوقبنی غده تیروئید

-1۴

کذام شریاى در گردى شاخِ ای ًذارد؟

۱٫

کبروتید داخلی

۲٫

کبروتید مشترک

۳٫

کبروتید خبرجی

۴٫

تیروسرویکبل-

-1۵

هحل دٍ شاخِ شذى شریاى کارٍتیذ خارجی کذام است؟

۱٫

پشت راموس مندیبل

۲٫

پشت گردن مندیبل

۳٫

لبه فوقبنی غضروف تیروئید

۴٫

در زیر راموس مندیبل

 -1۶کذام شاخِ از شریاى کارٍتیذ خارجی ًسدیک ًَک شاخ بسرگ ّیَئیذ
جذا هی شَد؟
۱٫

صورتی

۲٫

تیروئیدی فوقبنی

۳٫

حلقی صعودی

۴٫

زببنی

 -1۷کذام شاخِ زیر درٍى هثلث کارٍتیذ قرار ًذارد؟
۱٫

تیروئیدی فوقبنی

۲٫

زببنی

۳٫

خلف گوشی

۴٫

حلقی صعودی

 -1۸شریاى استیلَهاستَئیذ شاخِ کذام شریاى زیر هی باشذ؟
۱٫

Occipital

.۲

Post. Auricular

.۳

Lingual

.۴

Ascending pharyngeal

