FİZYOTERAPİ (FİZİK TEDAVİ) VE REHABİLİTASYON
7. Aksonların

özellikleri ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?

1. Vücut

sıvıları normalden daha hipotonik
olduğunda inhibe edilen hormon salgısı
aşağıdakilerden hangisidir?

2. Elektrokardiografi

kompleksinin
hangisidir?

(EKG)
karşılığı

kaydında QRS
aşağıdakilerden

8. Aşağıdakilerden hangisi kanda CO2 taşınma

şekillerinden biri değildir?

3. Aşağıdakilerden hangisi Anjiotensin II’nin

9. Özefagus aşağıdaki seviyelerin hangisinde

etkilerinden biri değildir?

'diaphragma'dan geçer?

4. Aşağıdakilerden hangisi tat merkezi ile ilgili

10. Aşağıdakilerden

hangisi
kaslarından biri değildir?

Brodman sahasıdır?

5. Aşağıdakilerden

hangisi
ganglionlardan biri değildir?

aşağıdaki

parasempatik

inspirasyon

11. Aşağıdakilerden hangisi kardiyak outputta

artışa yol açar?

6. İskelet

kasında
sadece
miyozin
filamentlerinin üst üste geldiği bölüm
aşağıdakilerden hangisidir?

12. Bir kas lifinin hızlı ya da yavaş olmasını

belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
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13. Aşağıdakilerden

hangisi
'aorta
abdominalis'in dallarından biri değildir?

19. Carpal

kemiklerin
proksimal
sırasının
medialden ikinci kemiği aşağıdakilerden
hangisidir?

14. ATP-CP (Fosfojen) sistemi ile ilgili aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?

20. Dilin ön 1/3’lük kısmından aşağıdaki kranial

sinirlerden hangisi tat duyusunu alır?

15. Elin palmar yüzünde II. ve III. parmağın

duyusunu aşağıdaki sinirlerden hangisi alır?

21. 'M. erector spina'nın lateral sütununu yapan

kas aşağıdakilerden hangisidir?

16. Ayak

bileğinde dorsifleksiyon ve plantar
fleksiyon hareketi aşağıdaki eklemlerin
hangisinde meydana gelir?

22. Aşağıdakilerden hangisi aktif kemik iliğinin

fonksiyonlarından biri değildir?

17. Aşağıdakilerden hangisi sempatik sistemin

etkilerinden biri değildir?
23. Aşağıdakilerden

hangisi

spirometre

ile

ölçülemez?

18. Aşağıdakilerden

hangisi egzersiz sonrası
oluşan laktik asitin
vücuttan atılma
yollarından biri değildir?

24. Aşağıdakilerden hangisi irreguler kemiktir?
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25. Aşağıdaki

kaslardan hangisi ile çiğneme
aktivitesi yapılamaz?

26. Aşağıdakilerden

hangisi

'a.

30. Kalpteki kontrol noktalarının uyarı oluşturma

hızına göre küçükten büyüğe sıralanışı
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

31. 'Incisura

pancreatis'in içinden
oluşumlardan hangisi geçer?

basilaris'in

dalıdır?

aşağıdaki

32. I. Asetilkolininnikotinik reseptörüne bağlanması

II. End-plate potansiyelin (son plak potansiyeli)
oluşması
III. Asetilkolin veziküllerinin eksositoza uğraması
IV. Presnaptik membranda voltaj bağımlı Ca⁺²
kanallarının açılması
V. Postsinaptik hücrede aksiyon potansiyelinin
oluşması

27. İskelet kasında sarsı eğrisi ile ilgili aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yukarıdakilerden
hangilerinde
sinir-kas
kavşağına impulsun ulaşmasıyla meydana
gelen olaylar sırasıyla birlikte verilmiştir?

28. Liquor,

cerebrospinalis
dolaşımında
aquaductus cerebri sonrası aşağıdakilerden
hangisine geçer?

33. Aşağıdakilerden hangisi üst motor nöron

lezyonunda
değildir?

29. 'Plexus

brachialis’in truncus medius’unu
oluşturan dal aşağıdakilerden hangisidir?

görülen

semptomlardan

biri

34. Capsula interna aşağıdaki hangi iki yapıyı

birbirinden ayırır?
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35. Aşağıdakilerden hangisi diz eklemine ait bir

41. Sağ el bileği radial taraftan travma alan

iç bağdır?

önemli bir motor kayıp görülmezken bir süre
sonra elinde yanıcı tarzda ağrılar, renk
değişikliği ve vasospasm görülen hastada
aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?

36. Achille

refleksi merkezi aşağıdaki hangi
spinal segmenttedir?

42. Ateş,

gece
terlemeleri,
eklem
ağrısı
şikayetleri ile polikliniğe başvuran, çiğ süt
içme anamnezi olan, hayvancılıkla geçimini
sağlayan
ve
yapılan
tetkiklerinde
trombositopeni
ve
lökopeni
saptanan
hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisinin
varlığından şüphelenilir?

37. Aşağıdakilerin hangisinde hamstring kasları

birlikte verilmiştir?

43. Eklem kıkırdağının beslenmesini sağlayan

yapı aşağıdakilerden hangisidir?
38. Otonomik

lif
taşıyan
kranial
aşağıdakilerden hangileridir?

sinirler

44. Kalça artroplastisi aşağıdakilerin hangisinde
39. Atrio-ventriküler

düğüm
hangisinde bulunur?

40. Kanda

daha iyi sonuç verir?

aşağıdakilerin

kalsiyum
düzeyini
hormonlardan hangisi düşürür?

aşağıdaki

45. Osteoartrit

aşağıdakilerin

hangisinden

başlar?
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46. Enfeksiyon

etkeninin konakçıya girdikten
sonra hastalık belirtilerinin ortaya çıkması
arasındaki süreye ne ad verilir?

52. Özellikle transplant alıcılarında fırsatçı ve

rejeksiyondan
sorumlu
aşağıdakilerden hangisidir?

enfeksiyon

47. Fleksör

tendon yaralanmalarından sonra
sportif
aktivitelere
kaçıncı
haftada
dönülebilir?
53. Aşağıdakilerden hangisi vücuda etki eden bir

kuvvetin temel özelliklerinden biri değildir?

48. Tüberküloz ile ilgili

aşağıdaki ifadelerden

hangisi yanlıştır?

54. Menstüral

siklus
sırasında
ovulasyon
aşağıdaki hangi hormonun pik yapmasıyla
gerçekleşir?

49. Sol taraf gluteus maksimus kası paralitik

yürüyüşünde
topuk
vuruşunu
hastada görülen kompansasyon
aşağıdakilerden hangisidir?

takiben
hareketi

55. Aşağıdakilerden hangisi diz artroplastisinde

arka çapraz bağın korunmasında
önlemlerden biri değildir?

alınan

50. Sakrumun üst yüzü ile horizontal düzlem

arasındaki açıya ne ad verilir?

51. Dizdeki Q açısı normalde kadın ve erkeklerde

56. Aşağıdakilerden

hangisi
yaşlılarda
görülen hastalıklardan biri değildir?

ortalama kaç derecedir?
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57. Dupuytren kontraktürü ile ilgili aşağıdaki

62. Uzun yıllardır bel ağrısından şikayet eden,

ifadelerden hangisi doğrudur?

58. Karaciğerde

son zamanlarda uyluk ön kısmında atrofi,
uyluğun anterior ve anteromedialinde de
duyu kusuru oluşan hasta ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

en
sık
görülen
aşağıdakilerden hangisidir?

59. Aşağıdakilerden

hangisi
lezyonlarında görülmez?

tümör

63. Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmayla görülen

değişiklerden biri değildir?

cerebellum

64. Femurun anteversiyon açısı ortalama kaç

derecedir?

60. Geçirdiği trafik kazasında sağ fibula başı

65. Uterusundaki

büyük miyomun çıkarılması
için
histerektomi
yapılan,
bu
büyük
abdominal cerrahiden sonra bacak bacak
üstüne atamaz hale gelen ve uyluğun iç
kısmında duyu kaybı oluşan hastada cerrahi
sırasında etkilenen sinir aşağıdakilerden
hangisidir?

kırılan, olaydan sonra sağ ayağını kendine
çekememe, dışarı çevirememe ve parmakları
kendine çekememe, bacak laterali ve ayak
dorsalinde duyu kaybı oluşan hastada
aşağıdaki sinirlerden hangisi zedelenmiştir?

61. Skapular

düzlemde
humerusun
tam
abduksiyon
hareketinde
glenohumeral
eklemde meydana gelen hareket ortalama kaç
derecedir?

66. Aşağıdakilerden hangisi piramidal sistemin

bütünlüğünü test eder ?
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72. Aşağıdakilerden hangisi pasif normal eklem

67. Lateral yaklaşımla kalça artroplastisi yapılmış

hareketinin etkilerinden biri değildir?

bir hastada aşağıdaki hareketlerden hangisi
kontrendikedir?

73. Aşağıdakilerden hangisi izometrik egzersizin

dezavantajlarından biri değildir?
68. Karpal tünel sendromu başlangıcı ile ilgili

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

74. Otojenik inhibisyon mekanizması ile ilgili

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

69. Osteoartritte görülen ağrı ile ilgili aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?

70. Gullian Bare ile poliomyelit arasında klinik

olarak en
hangisidir?

önemli

fark

aşağıdakilerden
75. Yağ dokusu ölçümlerinde aşağıdakilerden

hangisi referans bölge olarak kullanılmaz?

71. Omzun

protraksiyonunda aşağıdakilerden
hangisinin yapılması doğru olur?
76. Aşağıdakilerden

hangisi
gevşemenin
fizyolojik bulgularından biri değildir?
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82. Temel egzersiz prensiplerine göre aşağıdaki

77. Aşağıdakilerden

hangisi
tedavi
edici
egzersizlerden
olan
dinamik
egzersiz
grubuna örnek değildir?

ifadelerden hangisi doğrudur?

78. Aşağıdakilerden hangisi Williams fleksiyon

egzersizlerinden biri değildir?

83. Lumbar

lordozun
artması
durumunda
aşağıdakilerden hangisi görülmez?

79. Aşağıdakilerden

hangisi
kaslardan biri değildir?

stabilize

edici

84. Pes

planus deformitesi görülen kişide
aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru
olur?

80. Lumbar

lordozun
düzleşmesi
halinde
aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru
olur?

85. Aşağıdakilerden hangisi ayak longitudinal

arkını destekleyen kaslardan biri değildir?

81. Pes

planus deformitesi görülen hastada
'tibialis posterior' kasını kuvvetlendirmek
için aşağıdaki PNF paternlerinden hangisi en
uygundur?
86. Kalça ekleminin fleksiyon açısı ölçülürken

pivot nokta aşağıdakilerden hangisidir?
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87. Kol

uzunluğu
ölçülür?

hangi

noktalar

arasından

92. Manuel

kas
testiyle
ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

88. Hasta eller zıt omuzlarda iken skapula alt

açısına kadar gövdeyi fleksiyona alabiliyorsa
anterior
gövde
fleksör
kasları
kaç
değerindedir?

93. Aşağıdakilerden

hangisi
ölçümünde kullanılır?

İlk olarak 10 maksimum tekrarın ½’si 10 kere
kaldırılır.
II. Sonra 10 maksimum tekrarın ¾’ü 10 kere
kaldırılır.
III. En son 10 maksimum tekrarın tamamı 10
kere kaldırılır.

yağ

dokusu

89. I.

94. Scapulanın

anterior depresyon yaptığı
pozisyonda, üst ekstremite hangi PNF
paternine gitme eğiliminde olur?

Kassal kuvvet, güç ve enduransı artırmak için
kullanılan yukarıdaki yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?

95. Pelvisin

anterior tiltinde
hangisi gözlenmez?

90. Toraksta ön-arka çapın arttığı ve sternumun

öne doğru yer değiştirdiği göğüs deformitesi
aşağıdakilerden hangisidir?

yatış
pozisyonunda
dirsek
pronasyonu ölçümünde gonyometrenin sabit
kolunun
pozisyonu
aşağıdakilerden
hangisidir?

aşağıdakilerden

91. Sırtüstü

96. Aşağıdakilerden hangisi spinal stabilizasyon

Faz 1 egzersizlerinin
değildir?
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97. Skapular

kanatlaşma aşağıdaki kaslardan
hangisinin zayıflığında görülür?

100. Bir maksimum tekrarı 12 kg olan kişi Oxford

yöntemine göre tedavinin 2. gününden
itibaren aşağıdaki kilolardan hangisi ile
çalışır?

98. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel skolyoz

türlerinden biri değildir?

99. Aşağıdakilerden hangisi skolyozun cerrahi

endikasyonlarından biri değildir?
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