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İzleyen sayfaya geçiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi kısa yassı kemiklerden biridir? 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ellipsoidea tipi eklemlerden biridir? 

 

3. Distal sıra karpal kemiklerin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

 

4. Art. Acromioclavicularis, aşağıdaki eklem tiplerinden hangisine girer? 

 

5. M. Subscapularis’in insersiyosu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

6. M. Rhomboideus minor’u inerve eden sinir aşağıdakilerden hangisidir? 

FİZYOTERAPİ (FİZİK TEDAVİ) 

VE REHABİLİTASYON 



3 

İzleyen sayfaya geçiniz. 

7. Aşağıdakilerden hangisi ön kolda bulunan yüzeyel fleksör kas grubu içinde yer 

almaz? 

 

8. M. Biceps brachii’yi inerve eden sinir aşağıdakilerden hangisidir? 

 

9. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi, sulcus intertubercularis'te yer alır? 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi pelvisi oluşturan kemiklerden biri değildir? 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi trigonum femoralenin sınırlarını oluşturan yapılardan biri 

değildir? 

 

12. M. Biceps femoris’in görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

13. Aşağıdakilerden hangisi bacağın arka grup kaslarından biri değildir? 

 

14. Kanat skapula (winged scapula) aşağıdaki sinirlerden hangisinin felcinde görülür? 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi M. Latissimus dorsi’nin görevidir? 

 

16. Art. Cubitiyi oluşturan eklemler, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

 

17. M. Pectoralis majorun görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi omuz manşeti (rotator cuff) kaslarından biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

19. Aşağıdaki kemiklerden hangisi medial longitudinal arkın yapısına katılmaz? 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi omuzu oluşturan eklemlerden biri değildir? 

 

21. Dirseğe fleksiyon yaptıran kaslar-fonksiyon-sinir eşleştirmesi aşağıdakilerden 

hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 

 

22. Aşağıdaki kalça kaslarından hangisi çift eklem kat etmez? 

 

23. Tibialis anterior kasını inerve eden sinir aşağıdakilerden hangisidir? 

 

24. Servikal ekstansiyonun normal hareket açıklığı kaç derecedir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

25. Diz fleksiyonu normal hareket açıklığı kaç derecedir? 

 

26. Sagittal eksene göre aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılabilir? 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi eksenlere uygun olarak yapılan hareketlerden biri değildir? 

 

28. Cavitas glenoidalis, aşağıdakilerden hangisinde bulunur? 

29. Aşağıdakilerin hangisinde kalbi saran zarlar, içten dışa doğru verilmiştir? 

 

30. Aşağıdaki moleküllerden hangisi, vazodilatatör etkili değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

31. Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusun fonksiyonlarından biri değildir? 

 

32. GABA baskılanması durumunda aşağıdakilerden hangisi görülür? 

 

33. Otonom sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

34. İskelet kasında sadece miyozin filamentlerinin üst üste geldiği bölüm, 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

35.  
I. Huntington hastalığı 

II. Wilson hastalığı 

III. Parkinsonizm 

IV. Korea 

Yukarıdaki patolojilerden hangileri bazal ganglionlarla ilgilidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

36. Kas hipertrofisinde aşağıdakilerden hangisi görülmez? 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin egzersize olan kronik 

adaptasyonlarından biri değildir? 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi fosfojen sistemin özelliklerinden biri değildir? 

 

39. Kan laktik asit konsantrasyonunun dinlenik değerin üzerine çıktığı ilk noktaya ne ad 

verilir? 

 

40. Egzersiz ile oluşan hemokonsantrasyon nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi 

yer almaz? 

 

41. Aşağıdakilerden hangisi cerebellum lezyonlarında görülmez? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

42. Aşağıdakilerden hangisi bazal ganglionlarla ilgili patolojilerden biri değildir? 

 

43. Aşağıdakilerden hangisi sempatik sistemin etkilerinden biri değildir? 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi piramidal sistemin bütünlüğünü test eder? 

 

45. Aşağıdakilerden hangisi oksijen taşınmasını azaltan faktörlerden biri değildir? 

 

46. Menstüral siklus sırasında ovulasyon, aşağıdaki hormonlardan hangisinin pik 

yapmasıyla gerçekleşir? 

 

47. Aşağıdakilerden hangisi ADH sekresyonunu artıran faktörlerden biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

48. Aşağıdakilerden hangisi midede HCl salgısını artıran etkenlerden biri değildir? 

 

49. Uterusundaki büyük miyomun çıkarılması için histerektomi yapılan hasta bu büyük 

abdominal cerrahiden sonra bacak bacak üstüne atamaz hale gelmiş ve uyluğun iç 

kısmında duyu kaybı oluşmuştur. Bu hastada cerrahi sırasında etkilenen sinir 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

50. Üçüncü kranial sinirin tam paralizisinde görülen belirtiler aşağıdakilerin hangisinde 

verilmiştir? 

 

51. Geçirdiği trafik kazasında sağ fibula başı kırılan hastada olaydan sonra sağ ayağını 

kendine çekememe, dışarı çevirememe ve parmakları kendine çekememe, bacak 

laterali ve ayak dorsalinde duyu kaybı oluşmuştur. Bu hastada aşağıdaki sinirlerden 

hangisi zedelenmiştir? 

 

52. Sağ el bileği radial taraftan travma alan erkek hastada, önemli bir motor kayıp 

görülmezken bir süre sonra elinde yanıcı tarzda ağrılar, renk değişikliği, vasospasm 

oluşmuştur. Buna göre, bu hastada aşağıdakilerden hangisi gelişmiştir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

53. Beyin tümörü olduğu saptanan hastanın sağ elinde anormal bir postür geliştiği sağ 

bileğin fleksiyon ve pronasyonda, metakarpofalangeal eklemlerin fleksiyon, 

interfalangeal eklemlerin ise ekstansiyonda olduğu görülmüştür. Bu hastada 

etkilenen alan aşağıdakilerden hangisidir? 

 

54. Uzun yıllardır bel ağrısından şikayet eden, son zamanlarda uyluk ön kısmında atrofi, 

uyluğun anterior ve anteromedialinde de duyu kusuru oluşan hasta ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

 

55. Columna posterior’da yeralan ve ağrı duyusu ile ilgili olan hücreler aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

56. Geçirdiği kafa travması sonucunda kişiliği değişen, saldırgan ve antisosyal 

davranışlar sergileyen hastada etkilenen alan aşağıdakilerden hangisidir? 

 

57. Otonom sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

58. Gullian Bare ile poliomyelit arasında klinik olarak en önemli fark aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

59. Hipertansiyonu olan bir hastanın geçirdiği SVO sonrasında parmaklarını 

tanıyamadığı, sağ ve solunu karıştırdığı görülmüştür. Ayrıca basit matematiksel 

işlemleri de yapmakta zorlanan bu hastanın tanısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 

60. Mesanenin innervasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

61. Mesane patolojileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

62. Serebro vasküler olay sonrası üst extremitelerde fleksör, alt extremitelerde extansör 

yönde spastisite görülmesine neden olan yollar aşağıdakilerin hangisinde birlikte 

verilmiştir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

63. Aşağıdaki kafa kemiklerinden hangisi iki adettir? 

64. El kaslarında ileri derecede atrofilerin olduğu, kaslarında fasikülasyonların 

görüldüğü ve yutma problemleri yaşayan altmış yedi yaşındaki kadın hastanın olası 

tanısı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

65. Geçirdiği inme sonrasında hastanın sol kol ve bacağının flask olduğu ve zaman 

içersinde kas tonusunun artmayıp flastisitenin kalıcı olduğu belirlenmiştir. Bu 

hastada etkilenen bölge aşağıdakilerden hangisidir? 

66. Aşağıdakilerden hangisi brachial pleksusun posterior fasikülünden çıkan sinirlerden 

biridir? 

67. İnternal karotid arter tıkanması sonrasında aşağıdakilerden hangisi görülmez? 

 



14 

İzleyen sayfaya geçiniz. 

68. Aşağıdaki hastalık ve etkilenen alan eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? 

 

69. Maymun eli deformitesi aşağıdaki sinirlerden hangisinin felcinde görülür? 

 

70. Ön kolu ekstansiyon yapamayan bir kişide aşağıdaki sinirlerden hangisinin 

zedelendiği düşünülür? 

71. Aşağıdakilerden hangisi kassal yorgunluğun kaynaklarından biri değildir? 

 

72. Kalça ekstansiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

73. Radial deviasyon hareket açıklığı kaç derecedir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

74. Aşağıdakilerden hangisi yerçekimi çizgisinin dışarıdan bakıldığında geçtiği 

noktalardan biri değildir? 

 

75. Gonyometrik ölçümde hareket – pivot nokta eşleştirmelerinde aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

76. Esneklik değerlendirmesinde aşağıdaki referans noktalardan hangisi yanlıştır? 

 

77. Bacak boyu ölçümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

78. Aşağıdaki yağ ölçümü referans noktaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

79. Postüral değerlendirmede kısalık testi açısından aşağıdakilerden hangisi önemli kas 

grubunda yer almaz? 

 

80. Hamstring kas kısalığı değerlendirmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

 

81. Ayak bileği dorsifleksiyon gonyometrik ölçümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

 

82. Diz ekstansiyonu gonyometrik ölçümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

 

83. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

84. Normal eklem açıklığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

85. Aşağıdakilerden hangisi lateral postür analizi ile saptanamaz? 

 

86. Aşağıda+kilerden hangisi dinamik dengeyi değerlendiren testlerden biri değildir? 

 

87. Aşağıdakilerden hangisi aquaterapinin kontrendikasyonlarından biri değildir? 

 

88. İzokinetik testleme ile aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılmaz? 

 

89. Aşağıdakilerden hangisi izometrik egzersizlerin avantajlarından biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

90. Eklem mobilitesinin değerlendirilmesi ve tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

 

 

91. Aşağıdakilerden hangisi aktif eklem hareket açıklığı egzersizlerinin 

limitasyonlarındandır? 

 

 

92. Plyometrik egzersizler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

 

93. Aerobik egzersiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

94. Aşağıdakilerden hangisi esnekliği etkileyen faktörlerden biri değildir? 

 

95. Aşağıdakilerden hangisi eksantrik kasılmaya örnek değildir? 

 

96. Hasta sandalyede oturma pozisyonunda, bir eli ile sandalyenin kenarından tutarak 

skapulaya depresyon yaptırırken diğer eli ile başın lateralinden tutarak, boyun 

lateral fleksiyonu yaptırması egzersizi ile aşağıdaki kaslardan hangisi gerilir? 

 

97. Gevşek postür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

98. Aşağıdakilerden hangisi normal eklem hareketini etkileyen intrinsik faktörlerden 

biri değildir? 
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99. Aşağıdakilerden hangisi spinal stabilizasyon eğitim aşamalarından değerlendirme 

kapsamında yer almaz? 

 

100. Aşağıdakilerden hangisi Williams egzersizlerinin amaçlarından biri değildir? 


