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 مقدمه استاد
 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 

اهمیت بسیاری دارد و بارها گفته شده است که علم آناتومی زیربنای  ،نسان از ابعاد مختلف در حوزه علمبدن ا شناخت

سالیان طوالنی است که  علم بسیار فراتر از حیطه ی پزشکی می باشد. علم پزشکی است اما جایگاه واقعی این

بیولوژی سلولی  آناتومی مرزهای ماکروسکوپی را درنوردیده و وارد علوم میکروسکوپی همچون جنین شناسی،

سته این رشته توان علوم پایه پزشکی، به علت ارتباط تنگاتنگ آناتومی با سایر عالوه بر این، است. مولکولی شده

پاسخ دهد.در حال حاضرعلم آناتومی فراتر از بررسی  ظاهری  سواالت دیگر علوم پایه پزشکی همبه بسیاری از  است

اغراق نباشد اگر بگوییم آناتومی علم  شاید انسان است و توانایی مطالعه بسیاری از جنبه های بدن انسان را دارد.

 زندگی است.

ارشد و دکتری  سوال از تمامی آزمون های مقطع کارشناسی 0333شامل جلدی پیش روی شما که  2در مجموعه ی 

سواالت علوم پایه پزشکی و دندان پزشکی با پاسخ های کامالً تشریحی می باشد،  و وزارت علوم، وزارت بهداشت

آزمون مچنین داوطلبان گنجینه ای کامل از سواالت بدون تکرار برای داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و ه

برای اولین بار  را فراهم کرده است که دانشجو را بی نیاز از هر کتاب تست دیگری می کند.در این کتابعلوم پایه 

سوال در سال های مختلف مشخص شده است،  هر هم تعداد تکرار هم، سطح سواالت از نظر میزان سختی تعیین شده و

آزمون ها می باشد.با توجه به منابع متنوع مورد استفاده در این  که کاری بسیار ارزشمند برای دانشجویان و داوطلبان

مجموعه،امید است که این کتاب بتواند نیازهای های گوناگون را پاسخگو باشد و کمکی هرچند ناچیز به باال بردن سطح 

عه عمیق از مطال که مطالعه این کتاب داوطلبین را علمی داوطلبان آزمون ها بکند.ذکر این نکته ضروری است

کتاب های اصیل منبع علم آناتومی بی نیاز نمی نماید،اما می تواند در هنگام جمع بندی و افزایش مهارت تست 

 زنی بسیار مثمر ثمر واقع شود.

را  ایشان ی،دوجلد مجموعه ی در این نقص و کمبودهر گونه گردآورنده بسیار خوشحال خواهد شد که در صورت مشاهده 

 در فعالیت های بعدی باشد. مولف ما عزیزان می تواند راهگشاینظرات انتقادی ش آگاه کرده و مسلماً
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 مقدمه ناشر
و کامل برای رشته آناتومی گزینه ای طبقه بندی شده  ، هنوز کتاب تست چهارموجود در بازاردر بین کتاب های پرشمار 

های  موجود نیست؛ خرسندیم مجموعه ای فراهم شده است که می تواند جوابگوی نیاز داوطلبان شرکت کننده در آزمون
 ارشد و دکتری باشد.

ارش آن  سعی بر آن در نگ بوده که  این کتاب از رتبه های برتر وزارت بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد گردآورنده
برای داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین داوطلبان آزمون  راای کامل از سواالت  داشته است مجموعه

جلد دوم این کتاب در حال نگارش می باشد که به امید خدا به زودی در اختیار عالقه مندان قرار  نماید.علوم پایه فراهم 
 خواهد گرفت.

، دین خود را به خوانندگانی که  آناتومی  گنجینه جامع سواالتمی سنا سعی نموده است با چاپ مطلوب کتاب انتشارات عل
آن را تهیه نموده اند، ادا کند. عالوه بر این کتاب، سری کتاب های گنجینه جامع سواالت رشته های مختلف بصورت 

ه شده است که خوشبختانه مورد استقبال داوطلبان کنکور طبقه بندی شده و با پاسخهای تشریحی توسط این انتشارات ارائ
 هرشته های مختلف قرار گرفته است. امیدواریم این کتاب نیز مانند سایر کتابهای این مجموعه، مورد توجه شما خوانند

ل علمی و گرامی قرار گیرد. در پایان از کلیه اساتید، دانشجویان و سایر خوانندگان محترم خواهشمندیم هر گونه اشکا
اطالع رسانی نمایید تا در ویرایش های  elmisana@gmail.comامالیی این کتاب را از طریق پست الکترونیك 

 بعدی این اشکاالت برطرف گردد.
 

 «وَ مِنَ اهللَ التَوفیق»

 دکتر منیره ملکی
 مدیرمسئول انتشارات علمی سنا
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  سر و گردن 

 بهداشت( -96)ارشد   :بجز تمام شاخه های زیر مربوط به شبکه عصبی گردن می باشند، -1
 Lasser occipital -ب    Ansa cervical   -الف

 Supraclavicular -د    Long Thoracic -ج
 
 بهداشت( -35و  93و96)ارشد  کدام یک از عضالت زیر باعث دورشدن تارهای صوتی حنجره می شود؟ -0

   Thyroarythenoid-ب       Cricothyroid -الف
 Oblique arythenoid  -د   Posterior Cricoarythenoid  -ج
 
 بهداشت( -96)ارشد  کدام یک از استخوان های زیر در تشکیل سقف حفره بینی شرکت می کند؟ -3

 اتموئید -ب    ماگزیال -الف
 الكریمال -د     پاالتین -ج
 
 بهداشت( -96)ارشد  می باشد؟ Nasopharynxکدام یک ازعناصر زیر مربوط به  -0

 لوزه كامي-ب    لوزه حلقي-الف 
 بن بست هرمي-د    چین كامي حلقي-ج
 
 بهداشت( -96و  96ارشد ) کدام یک از شاخه های زیر از سومین قسمت شریان ساب کالوین جدا می گردد؟ -5

 Internal Thoracic -ب    Vertebral -الف
 Costocervical -د    Dorsal Scapular -ج
 
 بهداشت( -96ارشد )کدام یک از عضالت زیر در تشکیل کف دهان شرکت می کنند؟  -6

   Mylohyoid -ب    Stylohyoid -الف
 Thyrohyoid  -د   Posterior belly of  Digastric -ج
 
 بهداشت( -96ارشد اورت دارد؟ )پرده صماخ در داخل با کدام یک از عناصر زیر مج -7

 تنه استخوان سنداني -ب   دسته استخوان چکشي -الف
 استخوان ركابي -د   زائده كوتاه استخوان سنداني -ج
 
 بهداشت( -96ارشد )حس چشایی ثلث خلفی زبان توسط کدام یک از اعصاب مغزی زیر تامین می گردد؟  -8

 دهم -ب     هفتم -الف
 نهم -د     پنجم -ج
 
 : بجزهمه عناصر آناتومیکی زیر جزء مجاورات بخش خلفی عضله استرنوکلیدوماستوئید هستند، -9

 تربیت مدرس( -96)دكتري 
 عصب فرنیك -ب    شبکه گردني -الف

 شریان سوپرااسکاپوالر -د    غده پاروتید -ج
 

 تربیت مدرس( -96)دكتري فضای پره تراکئال از باال به کجا محدود می شود؟  -12
 بافت همبند اطراف تراكه  آن را محدود مي كند. -ب  با فضاي رتروفارنجیال ممتد است. -الف

 اتصاالت عضالت پالتیسما روي استخوان فك پایین -د                اتصاالت عضالت اینفراهیوئید به غضروف تیروئید -ج
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 سر و گردن

 

. است که همراه با شاخه تیمپانیک زوج  شاخه شریان ....... یکی از شاخه های شریان تیمپانیک تحتانی، -11
 تربیت مدرس( -96)دكتري  ........ وارد حفره تیمپانیک می شود.

 مهره اي، نهم-ب    حلقي صعودي، نهم-الف 
 مهره اي،دهم-د    حلقي صعودي،دهم-ج
 

یرد؟ شاخه اوریکوالر و شاخه های حلقی عصب واگ به ترتیب از کدام گانگلیون های عصب منشأ می گ -10
 تربیت مدرس( -96)دكتري 

 فوقاني -تحتاني -ب    تحتاني -تحتاني -الف 
 تحتاني  –فوقاني -د    فوقاني –فوقاني -ج
 

تربیت  -96)دكتري : بجز همه عناصر آناتومیکی زیر جزء مجاورات عمقی عضله پتریگوئید خارجی هستند، -13
 مدرس(

 شریان تمپورال عمقي-ب    عصب مندیبوالر-الف 
 لیگامان اسفنومندیبوالر-د    شریان مننژیال میاني-ج
 

آریتنوئید در مفصل کریکوآریتنوئید حنجره،سطوح مفصلی در چه جهتی حرکت می  Lat. Glidingدر حرکت  -10
 تربیت مدرس( -96)دكتري کنند؟ 

 جلو و خارج-ب    جلو وپایین-الف 
 عقب و خارج-د    عقب و پایین-ج
 

 آناتومیکی زیر مجاورت داخلی نسبت به عضله تنگ کننده فوقانی حلق دارند؟ کدام دسته عناصر  -15
 تربیت مدرس( -96)دكتري 

 شریان حلقي صعودي-عضله بوكسیناتور-رافه پتریگومندیبوالر-الف 
 فاسیاي فارینگوبازیالر-عضله پاالتوفارنژیوس-كپسول لوزه-ب
 گوالعصب لین-عضله پتریگوئید داخلي-تنگ كننده میاني حلق-ج
 شریان حلقي صعودي-كپسول لوزه-عضله پتریگوئید داخلي-د
 

16- Ductus Reuniens  تربیت مدرس( -96)دكتري کدام است؟ 
 مجراي كوتاهي ما بین آمپوال و اوتریکول است.-الف 

 مجرایي است كه اوتریکول را به ساكول متصل مي كند.-ب
 حلزوني متصل مي كند.كانال باریکي است كه ساكول را به قاعده ي مجراي -ج
 انتهاي داخلي مجاري نیم دایره فوقاني و خلفي است كه یك مجراي مشترک بین این دو مي سازد.-د
 

 تربیت مدرس( -96)دكتريزوج هفتم مغزی )فاسیال( از نظر عملکردی دارای چه اجزایی می باشد؟  -17
  SVA – GSE - SVE-ب   SVA – SVE – GSA-الف 

  GVE – SVE – GSA-د  GVE – SVA – SVE-ج
 

 بهداشت( -91)ارشد: بجزعصب مندیبوالر به همه ی عضالت زیر عصب دهی می کند -18
 بطن قدامي عضله ي دایگاستریك-ب    عضله ي مایلوهیوئید-الف 

 عضله ي پتریگوئید خارجي-د              عضله ي بوكسیناتور-ج
 

 بهداشت( -94و 91)ارشدبیرون می آورد؟  کدام یک از عضالت زیر زبان را از شکاف دهانی-19
 پاالتوگلوس                 -ب    هیوگلوس -الف 

 استیلوگلوس-د     جنیوگلوس-ج
 

 بهداشت( -96و دكتري 91)ارشد: بجزتمام عناصر زیر در جدار طرفی حلق بینی دیده می شوند -02
 سوراخ قدامي شیپور استاش-ب    حفره ي لوزه اي-الف 

 برآمدگي لوله اي-د    وري حلقيچین شیپ-ج
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   پاسخنامه  کلیدی سر و گردن 

 
 
 
 

  د ج ب الف سوال سر و گردن د ج ب الف سوال 
 3      126      
 4      126      
 1      123      
 2      123      
 0      105      
 6      103      
 6      104      
 3      101      
 3      102      
 35      100      
 33      106      
 34      106      
 31      103      
 32      103      
 30      165      
 36      163      
 36      164      
 33      161      
 33      162      
 45      160      
 43      166      
 44      166      
 41      163      
 42      163      
 40      165      
 46      163      
 46      164      
 43      161      
 43      162      
 15      160      
 13      166      
 14      166      
 11      163      
 12      163      
 10      135      
 16      133      
 16      134      
 13      131      
 13      132      
 25      130      
 23      136      
 24      136      
 21      133      
 22      133      
 20      135      
 26      133      
 26      134      
 23      131      
 23      132      
 05      130      
 03      136      
 04      136      




