
 

TIBBİ TERMİNOLOJİ FİNAL SINAVI 

Ad – Soyad : 

Numara : 

Program     : 

İmza  : 

Sınav 50 sorudan oluşmaktadır. Her soru 2 puandır. Sınav süresi 40 dakikadır. Cevapları net ve tek 

olarak işaretleyiniz. 

 

 
1. Yukarıdaki resimde en superiorda görülen anatomik 

bölge hangisidir? 

2. Yukarıdaki resimde ( A ) ile işaretli anatomik bölge 
hangisidir? 

3. Yukarıdaki resimde ( B ) ile işaretli anatomik bölge 
hangisidir? 

 

4. Yukarıdaki resimde sağ üst ekstremitedeki anatomik 
pozisyon hangisi değildir? 

5. Yukarıdaki resimde sağ alt ekstremitedeki anatomik 
pozisyon hangisi değildir? 

6. Yukarıdaki resimde servikal bölge pozisyonu 
hangisidir? 

7. Yukarıdaki resimde sol alt ekstremitedeki anatomik 
pozisyon hangisidir? 

8. Aşağıdakilerden hangisi refleks özelliği değildir? 
a. Omurilik seviyesinde gerçekleşir 
b. Tüm süreç beyin kontrolünde gelişir 
c. Dış uyaranlara karşı bir cevaptır 
d. İstemli hareketlerden çok daha hızlıdır 

9. Yutma ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. İstemli ve refleks aşamaları vardır 

b. Burun – ağız boşluğunu yumuşak damak 
kapatır 

c. Gıdalar larinkse yönlendirilir 
d. Özafagus ağzındaki sfinkter hava yutmamızı 

engeller 
 
 

10. Mediasten boşluğunda hangi organ bulunmaz? 

    
11. Sol üstteki kafatası görüntüsü aşağıdakilerden 

hangisidir ? 

12. En posteriorda görülen kemik hangisidir? 

13. ( A ) ile işaretli kemik aşağıdakilerden hangisidir? 

14.  ( B ) ile işaretli kemik aşağıdakilerden hangisidir? 
 

15. ( C ) ile işaretli kemik aşağıdakilerden hangisidir? 

16.  ( D ) ile işaretli kemik aşağıdakilerden hangisidir? 

 
17. Yukarıdaki şekil için hangisi doğrudur? 

a. Erişkin femoral bölge grafisi 



b. Çocuk kruris grafisi 
c. Erişkin kruris grafisi 
d. Çocuk antebakial grafisi 

18. Yukarıda A ile işaretlenmiş anatomik oluşum 
hangisidir? 

a. Tibia proksimal epifiz 
b. Fibula proksimal epifiz 
c. Tibia distal epifiz 
d. Fibula distal epifiz 

19. Yukarıda görülen kırık  hangisidir? 
a. Fibula epifiz kırığı 
b. Tibia epifiz kırığı 
c. Tibia diafiz kırığı 
d. Radius diafiz kırığı 

20. Yukarıda B ile işaretlenmiş kemik hangisidir? 

21. Yukarıda C ile işaretlenmiş anatomik oluşum 
hangisidir? 

a. Tibia proksimal epifiz 
b. Fibula proksimal epifiz 
c. Tibia distal epifiz 
d. Fibula distal epifiz 

22. Yukarıda D ile işaretlenmiş anatomik oluşum 
hangisidir? 

23. Yukarıda E ile işaretlenmiş anatomik oluşum 
hangisidir? 

 
 

 
24. Yukarıda soldaki şekil için hangisi doğrudur? 

a. PA akciğer grafi 
b. Lateral akciğer grafi 
c. Tomografi kesiti 
d. MR kesiti 

25. Yukarıda yuvarlak  ile işaretlenmiş anatomik alan için 
hangisi yanlıştır? 

a. Sağ Akciğer alt lobta 
b. Hilusa komşu 
c. Mediastene komşu 
d. Diaframa komşu 

26. Yukarıda altıgen ile işaretlenmiş anatomik alan için 
hangisi doğrudur?  

a. Mediastende 
b. Akciger üst lobda 
c. Akciğer hilusuna yakın 
d. Hiatus üzerinde 

27. Yukarıda kare ile işaretlenmiş anatomik alan için 
hangisi yanlıştır? 

a. Sol akciğerde 
b. Üst lobta 
c. Orta lobta 
d. Parankim içinde 

28. Mitral kapak ile hangisi yanlıştır? 

a. Sol atrioventriküler kapağın diğer adıdır 

b. Mitral prolapsus genelde tedavi 

gerektirmez. 

c. Sağ kalp yetmezliğine neden olur 

d. Pulmoner ven kapağıdır 

29. Kalbin kendisini besleyen damarların adı nedir? 

 
30. Yukarıda A ile işaretli organımız hangisidir? 

31. Yukarıda B ile işaretli organımız hangisidir? 

32. Reflü ile ilgili hangisi yanlıştır? 

33. Aşağıdakilerden hangisi kötü huylu tümör değildir? 

34. Aşağıdakilerden hangisi kanser tedavisinde temel 
tedavilerden değildir? 

 
 

  
35. Yukarıda ( 1 )  ile işaretlenmiş kemik hangisidir? 

36. Yukarıda ( 2 ) ile işaretlenmiş anatomik oluşum 
hangisidir? 

37. Yukarıda ( 3 ) ile işaretlenmiş anatomik oluşum 
hangisidir? 

38. Yukarıda ( 6 )  ile işaretlenmiş anatomik oluşum 
hangisidir? 

39. Yukarıda  ( 9 )  ile işaretlenmiş anatomik oluşum 
hangisidir? 

a. Triceps brachii kası 
b. Biceps brachii kası 
c. Biceps femoris kası 
d. Deltoid kası 

 

40. Yukarıda ( 4 )  ile işaretlenmiş anatomik oluşum 
hangisidir? 

41.  ( 9 ) nolu adelenin bulunduğu anatomik bölge 
hangisidir? 



42. Tinnitus hangi ana belirti ile kendini gösterir 

43. Hangisi kendini muayene ve düzenli kontroller ile 
ölümün büyük oranda engellendiği kanserlerden 
değildir? 

a. Serviks 
b. Beyin 
c. Testis 
d. Meme 

44. 45 yaş sonrası yakını görme zorluğu ile karakterize göz 
hastalığı hangisidir? 

45. Miyokard enfarktüsü ile ilgili hangisi yanlıştır? 

46. Kalp yetmezliği olan hastalarda mutlaka kaçınılması 
gereken aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Damardan sıvı yüklemek 
b. Hastanın başını yükseltmek 
c. Oksijen vermek 
d. Hastanın bacaklarını yükseltmek 

47. Akciğerlerde oksijen-karbondioksit değişimi nerede 
olur? 

48. Prostat büyümesi olan hastalar için hangisi yanlıştır? 

49. İyi ve kötü huylu tümörler arasındaki fark hangisidir? 

50. Aşağıdakilerden hangisi kötü huylu tümör değildir? 

 

 

 

 


