ERGOTERAPİ
1. Kompleks bölgesel ağrı sendromu ile ilgili

5. 65 yaşında tek başına yaşayan bir kadın için

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

kalça replasman ameliyatı sonrası dördüncü
haftada ergoterapi açısından önerilebilecek
en
önemli
ekipman
aşağıdakilerden
hangisidir?

6. Aşağıdakilerden

hangisi
yaşlıların
kendilerini algılamaları ile ilgili özelliklerden
biri değildir?

2. Aşağıdakilerden hangisi ergoterapi mesleği

etik ilkelerinden biri değildir?

3. Bilişsel problemleri olan bireylerde aktivite

performansına yönelik
tedavi
yaklaşımları
hangisidir?

olarak hedeflenen
aşağıdakilerden

7. Aktivitenin kişiyi nasıl motive ettiğini, kişiye

özel olduğunu ve çeşitli çevrelerde günlük
yaşam aktiviteleri, oyun ve üretkenlik olmak
üzere üç alandaki aktiviteleri aşağıdakilerden
hangisi açıklar?

4. Aşağıdakilerden

hangisi
“Ergoterapi
personeli kişinin zarar görmesini engellemek
için tedbir almalıdır” etik prensibini ihlal
eden durumlardan biridir?
8. Ağrı ısı duyusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi yanlıştır?
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9. Alzheimer

hastalığı ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

13. Herhangi bir olayın belirli bir zaman birimi

içinde incelendiği araştırma türüne ne
verilir?

ad

14. Aşağıdakilerden

hangisi
psikiyatrik
bozukluğu olan adolesanlar ile tedavi edici
ilişkiler
kurmada
kullanılan
tedavi
yaklaşımlarından biridir?

10. Aşağıdakilerden hangisi keşfedici davranış

döneminin tedavi prensiplerindendir?

15. Aşağıdakilerden

hangisi
görüşmeye
başlarken yapılacaklar arasında yer almaz?

11. Yardımcı araç kullanmaksızın diş fırçalama

aktivitesini gerçekleştirebilmek için en
gerekli hareket aşağıdakilerden hangisidir?

16. Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş eğitim

planında yer almaz?
12. ''Yapılacak

müdahale
öncesinde
hastalara
imzalatılmaktadır.''

ve/veya
onam

araştırma
formu

Buna göre onam formu için aşağıdakilerden
hangisi geçerlidir?

17. Eline aldığı bir objeyi isimlendiren, ancak

objenin nasıl kullanıldığını bilemeyen bir
hastada aşağıdaki durumlardan hangisinin
varlığı düşünülür?
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18. Aşağıdakilerden hangisi zayıf tip kavramaya

22. Motor planlama bozukluğunu ölçen testler ile

bir örnek değildir?

ilgili
aşağıdaki
doğrudur?

ifadelerden

hangisi

19. Aşağıdakilerden

hangisi
sapastisitenin
spinal mekanizması ile ilgili özelliklerden biri
değildir?

23. Görme duyusu ve duyu bütünlüğü seviyeleri

arasındaki
ilişki
ile
ilgili
ifadelerden hangisi doğrudur?

teknolojinin etkin kullanımı için
kullanıcıdaki temel gereklilik aşağıdakilerden
hangisidir?

aşağıdaki

20. Asistif

24. Az gören yaşlı bir kişinin evinde düzenleme

yapılırken renk kullanımında aşağıdakilerden
hangisi
yapılması
gerekenlerden
biri
değildir?

21. Ergoterapide etik kodları hazırlayan kurum
25. Aşağıdakilerden hangisi iş simulasyonundan

aşağıdakilerden hangisidir?

sonra uygulanan yöntemlerden biri değildir?
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A
31. Aşağıdakilerden

hangisi Kanada Aktivite
Performans
Ölçümü
(COPM)
değerlendirmesinin
aşamalarından
biri
değildir?

26. Aşağıdakilerden hangisi proximal sıra karpal

kemikler arasında yer almaz?

27. Anne karnında ikinci trimesterini yaşayan bir

bebeğin duyusal sistemleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yalnıştır?

32. Parietal lob lezyonlarında dominant hemisfer

etkilendiğinde aşağıdaki belirtilerden hangisi
gözlenmez?

28. Aşağıdakilerden

hangisi
el
fonksiyon
testinde omuz hareketlerini de ölçer?

33. 45 yaşında kafa travması sonrası beyin hasarı

geçiren hastada zaman ve yer oryantasyonunda
sorunlar, algılama problemleri ve apraksi
mevcuttur.
Bu hasta için bilişsel fonksiyonları detaylı
değerlendirmede
aşağıdaki
testlerden
hangisini kullanılmalıdır?

29. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yeterliliğin

davranışsal cevaplar ile ilgili becerilerinden
biri değildir?

34. İşyerlerinde asistif teknolojinin kullanımında
30. Yeni doğandaki en gelişmiş duyu sistemi

aşağıdakilerden hangisi ''fiziksel içerikte'' ele
alınmaz?

aşağıdakilerden hangisidir?
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35. Yapılan araştırmalardan elde edilen nicel

39. NDT/Bobath

Konseptine göre,
postüral
oryantasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

verileri incelemek amacıyla istatistiksel
analiz için kullanılan bilgisayar programına
ne ad verilir?

36. Aşağıdakilerden hangisi HAAT Modelinin bir

komponenti değildir?

40. Eggersin

evreleri ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?

hangisi toplum temelli
rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi
ve uygulanması için gereken kriterlerden
biridir?

aşağıdaki

37. Aşağıdakilerden

41. Aşağıdakilerden

olabilmesi
değildir?

için

hangisi bireyin üretken
gerekli öğelerden biri

42. “Ergoterapi personeli ergoterapi hizmetleri

hakkında doğru bilgi sağlamalıdır” etik kodu
prensibi
kapsamında
bir
ergoterapist
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
38. Ergoterapist, hastanede yatan bir kanser

hastası için kansere bağlı yorgunluğu
azaltmak için aşağıdakilerden hangisini
yapabilir?
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43. Yürütücü fonksiyon bozukluklarında beynin

48. Aşağıdakilerden hangisi görüşmenin etkili ve

en çok hangi bölgesinde etkilenim vardır?

verimli
olabilmesi
için
gerekenlerden biri değildir?

yapılması

44. Yaratıcı beceriler modeline göre, grup 1’de

motivasyonun
ikinci
aşağıdakilerden hangisidir?

aşaması

49. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sırasında

etik durumlardan biridir?

45. Kardiopulmoner bir hastalığı olan hasta için

tercih
edilecek
referans
aşağıdakilerden hangisidir?

çerçevesi

46. Aşağıdakilerden hangisiyle

bireyin yaşam
kalitesi ölçeğinden aldığı puan ile Beck
depresyon envanterinden elde edilen puan
arasındaki ilişki değerlendirilir?

50. I.

Kemoterapi
II. Radyoterapi
III. Kilo kaybı
IV. Depresyon
Yukardakilerden hangileri kansere
yorgunluğun nedenlerindendir?

bağlı

47. Serebrovasküler olay geçiren birey ile yemek

yapma becerileri üzerine çalışan ergoterapist
aktivite analizi sırasında bireyin tencereyi ocağa
koymada ve uygun mesafeyi ayarlamada zorluk
çektiğini tespit etmiştir.
Bu durumda, bireyin gerekli mesafeyi tayin
edebilmesi için gerekli görsel algılama
becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

51. İşe

geri
dönüşte
en
sık
aşağıdaki
modellerden hangisinden yararlanılır?
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52. Aşağıdakilerden

hangisi
ergoterapide
kullanılan klinik muhakeme yöntemlerinden
biri değildir?

56. Aşağıdakilerden hangisi ergoterapinin erken

müdahale
yaklaşımlarında
kullandığı
stratejilerin özelliklerinden biri değildir?

57. ''Otizm

spekrtum
bozukluğu''
tanılı
çocuklarda
ergoterapistlerin
sıklıkla
kullandığı
yöntem
aşağıdakilerden
hangisidir?

53. Aşağıdakilerden

hangisi toplum temelli
rehabilitasyon çalışma bölümleri arasında
yer almaz?

58. Aşağıdakilerden

hangisi

performans

alanlarından biridir?

54. Aşağıdakilerden

hangisi
ergoterapistin
uyması gereken etik prensiplerden biridir?

59. Fonksiyonel hareket analizinde 2. pozisyonu

olmayan hareket aşağıdakilerden hangisidir?

60. Aşağıdakilerden

hangisi toplum temelli
rehabilitasyon sırasında ailenin rollerinden
biridir?

55. Aşağıdaki

parametrelerden
hangisinde
aritmetik ortalama almak yerine frekans
dağılımını incelenir?
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61. El

biomekanisi
yönünden
ifadelerden hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

65. Unilateral ihmal durumu en fazla aşağıdaki

yapıların hangisinin lezyonuna bağlı olarak
görülür?

66. Aşağıdakilerden

hangisi ergoterapistlerin
uygulama standartlarından biri değildir?

62. ''Bireyler için psikiyatride ergoterapi müdahaleleri

kapsamında motivasyon önemlidir. Bireyler
başarıyı yaşadıklarında,
kendi beceri ve
yetenekleri hakkında olumlu bir inanca sahip
olurlar.’’
Buna göre, motivasyon teorileri içerisinde
öz-yeterliğin en güçlü ve en kalıcı kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?

67. Aşağıdakilerden

hangisi
rehabilitasyonda
Castelli
özelliklerinden biri değildir?

mesleki
Programının

63. Aşağıdaki alanlardan hangisi Pediatrik Özür

Değerlendirme
Envanteri
(PEDI)’nin
değerlendirdiği alanlar içerisinde yer almaz?

68. Aşağıdakilerden

hangisi
somatoduyu
algılama
değerlendirmesinde
kullanılan
testlerden biri değildir?

69. Kaşık ile yemek yeme aktivitesinde en sık
64. Aşağıdaki

değerlendirmelerden
hangisi
ağrıyı tüm boyutları ile değerlendirir?

kullanılan kavrama
hangisidir?
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70. Aşağıdakilerden

hangisi
kanser
tanılı
çocuklar için ergoterapinin yüksek öncelikli
konsültasyon nedenlerinden biridir?

75. Piaget’in

bilişsel gelişim aşamalarından
duyusal motor dönemi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

71. Bireyin yaratıcı becerileri değerlendirilirken

aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?

76. Spastisite

artışına bağlı olarak konuşma
sesinde dalgalanmaları olan serabral palsili
bir çocuktan masa üzerine yerleştirilmiş
oyuncağa uzanması sırasında beklenen üst
ektremite
hareketinin
özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

72. 65-70 yaş arası 15 kadına ergoterapi müdahalesi

uygulanmıştır. Müdahale öncesi ve sonrası
Kanada aktivite performans ölçümü ile bireylerin
aktivite memnuniyet puanları incelenmiştir.

A) Ataksik

Bu bilgiye göre, bireylerdeki memnuniyet
düzeyinin müdahale öncesi ve sonrasında
karşılaştırılması amacıyla aşağıdaki analiz
yöntemlerinden hangisi tercih edilir?

77. Aşağıdakilerden

hangisi
istihdam
müdahale
prensiplerinden biri değildir?

73. Aşağıdakilerden

hangisi
özelliklerinden biri değildir?

desteklenmiş
yaklaşımının

demansın

74. İki

nokta
diskriminasyonu
yönünden
vücudun en hassas bölgesi aşağıdakilerden
hangisidir?

78. Aşağıdakilerden

hangisi sıcak whirpool
uygulamasının etkilerinden biri değildir?
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79. Aşağıdakilerden hangisi klinik sınıflamaya

84. Aşağıdaki testlerden hangisi enstrumental

göre diskinetik serebral palsi sınıflaması
içerisinde yer alır?

günlük yaşam aktivitelerini değerlendiren bir
testtir?

80. Aşağıdakilerden

rehabilitasyonda
göstergesidir?

hangisi toplum temelli
bakım
kalitesinin

85. Bir olayı incelemek, aydınlatmak, gerçeği

ortaya çıkarmak, herhangi bir konuda karara
ya da sonuca varmak amacıyla toplanan ham
bilgiye (materyale) ne ad verilir?

81. Ergoterapi kliniğine başvuran bir bireyin

değerlendirilmesine aşağıdakilerden hangisi
ile başlanmalıdır?
86. Aşağıdakilerden

hangisi nötral pozisyonu

ifade eder?

82. Aşağıdakilerden hangisi grup tedavilerinde

kullanılan tekniklerden biri değildir?

87. Fiziksel

engelli bir kişi günlük yaşam
aktiviteleri
değerlendirmesinde;
banyo
yaparken aşağıdaki durumlardan hangisinde
tamamen bağımsız olarak kabul edilir?

83. Aşağıdakilerden

hangisi hemiplejik tarafa
yatmanın avantajlarından biri değildir?
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88. Aşağıdakilerden

hangisi
orijinal
bir
araştırmanın içermesi gereken zorunlu
bölümlerden biri değildir?

93. Aşağıdaki bulgulardan hangisi şizofrenide

görülebilecek
örnektir?

pozitif

semptomlara

bir

89. Elde kas zayıflığı olan bir hastada aktivite

eğitimi verirken derecelendirme öncelikle
aşağıdaki parametrelerden hangisi için
seçilmelidir?

94. El ve kolda görülen hastalıklar ile ilgili

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

90. Aşağıdakilerden hangisi eğitim için sınıflarda

kullanılan bir hard teknoloji çevresel kontrol
uygulamasına bir örnektir?

95. Hemiplejik

bir
hastada
birleşik
reaksiyonların önlenmesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

91. Aşağıdakilerden

hangisi enerji koruma
tekniklerinde kullanılan 6 P kuralından biri
değildir?

92. Geriatri merkezinde ergoterapistin çalışması

ile ilgili
yanlıştır?

aşağıdaki

ifadelerden

hangisi
96. Aşağıdakilerden

hangisi birey merkezli
planlamanın kilit özelliklerinden biridir?
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97. Varlık,

fonksiyon ve insan aktivitelerinin
birbiri ile olan ilişkisini sosyal ve
davranışsal boyutları ile interdisipliner
olarak inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

100. Fonksiyonel

hareket analizi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

98. Bir

ergoterapist uygulama ve müdahale
standartları kapsamında aşağıdakilerden
hangisini yapmalıdır?

99. Toplum

temelli
değerlendirmede
önceliklidir?

rehabilitasyon sırasında
aşağıdakilerden hangisi
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