ERGOTERAPİ
6. Şiddetli tremoru olan multiple sklerozlu bir

1. Glaskow Koma Skalası’na göre 9 puan ne

hasta
için
yemek
yeme
sırasında
kullanılabilecek en yararlı adaptif strateji
aşağıdakilerden hangisidir?

anlama gelir?

2. Aşağıdaki parametrelerin hangisinde frekans

dağılımını
incelemek
ortalama alınır?

yerine

aritmetik
7. Aşağıdakilerden

hangisi

ergoterapinin

paradigmasıdır?

3. Fonksiyonel

hareket analizi ile
ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
8. Aşağıdakilerden

hangisi engelli bireyin
toplumla bütünleşmesinin önündeki engeller
arasında yer alır?

4. Stres ve performans arasındaki ilişkiyi en

doğru şekilde yansıtan ifade aşağıdakilerden
hangisidir?

9. Aşağıdaki

davranış
bozukluğu
sınıflamalarının hangisinde herhangi bir
fiziksel kaynağı olmayan ağrılar, yakınmalar
ve körlük, sağırlık, felç gibi psikolojik
kaynaklı rahatsızlıklar gözlenmektedir?

5. Duyu

temelli postüral bozukluğu olan
bireylerde görülen belirtiler ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
10. Aşağıdakilerden

hangisi
psikolojik
belirtilerin bir getirisi olarak “Hoşlanılmayan
bir faaliyetten, kişiden ya da durumdan
kaçınmayı sağlar“?
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16. Ağrı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

11. Aşağıdakilerden hangisi aktivite analizinde

doğrudur?

değerlendirilen temporal organizasyonla
ilişkili performans becerilerinden biridir?

17. Sagital düzlemde, gravite hattının kolumna

12. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı alanında

vertebralisten geçtiği yer aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?

çalışan
bir
ergoterapistin
kullanacağı
terapötik iletişim tekniklerinden biridir?

18. Vibrasyon

sorumlu
hangisidir?

13. Aşağıdakilerden

hangisi spina bifidanın
oluşmasında etkili olan faktörlerden biri
değildir?

duyusunun
reseptör

algılanmasından
aşağıdakilerden

19. Semmens

Weinstein Monofilament Testi
sonucunda 4,93 değeri elde edilen bir hasta
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

14. Aşağıdakilerden hangisi Japon kökenli olan

Kawa River modelinde yer alan bileşenlerden
biridir?

20. 65-70

yaş arası 15 kadına ergoterapi
müdahalesi uygulanmıştır. Müdahale öncesi
ve sonrası Kanada Aktivite performans
ölçümü ile bireylerin aktivite memnuniyet
puanları
incelenmiştir.
Bireylerdeki
memnuniyet düzeyinin müdahale öncesi ve
sonrasında
karşılaştırılması
amacıyla
aşağıdaki analiz yöntemlerinden hangisi
tercih edilir?

15. Erb üst pleksus paralizisi sonucu hangi

trunkus etkilenir?
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21. Bir

gözün temporal diğer gözün nazal
yarısında görme alanı kaybı aşağıdakilerden
hangisiyle tanımlanır?

22. Aşağıdakilerden

hangisi
mekanik
ağrısının nedenlerinden biridir?

26. Aşağıdakilerden

hangisi ergonomik ve
kognitif
davranışsal
tedaviyi
birleştirmektedir?

bel

27. Madde kullanımı tedavisinde en sık tercih

edilen müdahale yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
23. Bir

ergoterapistten bir fabrikanın marangoz
atölyesinde çalışan işçilere yönelik ergonomi ve
iş sağlığı konuları ile ilgili bir eğitim yapması
istenir.
Aşağıdakilerden hangisi bu grup için bel
ağrısının oluşmasında en önemli etkendir?

28. Aşağıdakilerden hangisi zamanla serebral

palsili bir çocuğun durumunda kötüleşmeler
görülebilmesinin olası nedenlerinden biri
değildir?
24. Aşağıdaki splintlerden hangisi zone 2 fleksor

tendon yaralanması sonrası akut dönemde
tercih edilir?

25. Hafif

dokunma uyarılarına olumsuz tepki
veren otizimli bir çocukta aşağıdaki
belirtilerden hangisi görülür?
29. Toplum temelli rehabilitasyonda kullanılan

Katılımlı Eylem Araştırması (Participatory
Action Research-PAR) ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
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30. HAAT Modelinde; asistif teknoloji ve bireyin

ihtiyaçları
göz
aşağıdakilerden
kazanmaktadır?

önüne
hangisi

35. Carmichael’in Fonksiyonlar Yasası ile ilgili

alındığında
önem

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

31. Evrende

ilgilenilen herhangi bir olayı
incelemek için evrenden seçilen, evreni
temsil ettiği varsayılan belli bir sayıda birey
ya da küçük topluluğa ne ad verilir?

36. Aşağıdakilerden

hangisi
traktusla ilgili değildir?

kortikospinal

32. Üst ekstremitelerin fonksiyonel durumunu

belirlemek için aşağıdaki parametrelerden
hangisi değerlendirilmez?

37. Aşağıdaki

testlerin hangisinde hastanın
bilişsel durumunu değerlendirme maddeleri
vardır?

33. Aşağıdakilerden

hangisi merkezi sinir
sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

38. Hücre zarının en az geçirgen olduğu yapı

aşağıdakilerden hangisidir?

34. Aşağıdakilerden

hangisi Pediatrik Özür
değerlendirme
Envanteri-(PEDI)’nin
değerlendirmesi içinde yer almaz?

39. Aşağıdakilerden

öğrenmenin
değildir?
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40. Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini

45. Aşağıdakilerden hangisi Medulla Oblangatayı

primer olarak olumsuz yönde etkilemez?

beslemez?

46. “Ergoterapistler amaçlı aktiviteleri terapatik bir

41. Türkiye’deki

engelli bireylerin sosyolojik
durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

araç olarak kullanırlar”
Aşağıdakilerden hangisi bu varsayıma uygun
değildir?

47. Statik bası altında dokuda meydana gelen

uzamaya ne ad verilir?
42. Beyin omurilik sıvısı aşağıdakilerden hangisi

tarafından yapılır?

48. Aşağıdakilerden

hangisi
oluşturan kaslardan biridir?

rotator

cuff’ı

43. Bireyde

kontralateral
hemipleji,
homonymous hemianopsia ve afazi varsa
aşağıdaki arterlerin hangisinde yaralanma
olduğu düşünülür?

49. Etik

kodlardan
“Ergoterapi
personeli
bireylerin
iyilik
haliyle
ilgilenmelidir”
prensibi
kapsamında
bir
ergoterapist
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

44. Hücrede aşağıdaki organellerin hangisinde

protein sentezi yapılır?
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55. Bilgi işlemleme modeline göre bir asistif

50. Aşağıdakilerden hangisi MOHO (Model of

teknoloji
sistem
kullanıcısının;
asistif
teknoloji sistemlerini düzenlerken temel
değerlendirme
amacı,
engelli
kişilerin
aşağıdaki hangi alanlardaki yetenekleri
olmalıdır?

Human Occupation) modeli içinde yer alan
iradenin alt başlıklarındandır?

51. Aşağıdakilerden

hangisi probleme dayalı
öğrenmenin gelişimi için gerekli olan
becerilerden biri değildir?
56. Dirsek

ekleminde meydana gelen kinetik
halka
aktivitesine
göre,
aşağıdaki
hareketlerden hangisi açık kinetik halka
aktivitesine örnek olabilir?

52. Aşağıdakilerden

hangisi
mesleki
rehabilitasyonda rekabete dayalı üretkenlik
kapsamında yer alır?
57. Aşağıdaki muskuler distrofi (M.D) tiplerinden

hangisi otozomal dominant geçişlidir?

53. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
58. Aşağıdakilerden

öğrenmenin
değildir?

hangisi probleme dayalı
temel
amaçlarından
biri

59. Synovial

eklemlerin eklem kıkırdağında
harabiyet, osteofit oluşumu, eklem ağrısı ve
sertliği ile karakterize kronik hastalığa ne ad
verilir?

54. Aşağıdakilerden

hangisi
bebeklerde
Erb-Duchenne paralizisini ifade eder?
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63. ‘’Egzersiz

yapmanın kas problemlerinin
azalması ile bağlantılı olduğunu düşünen bir
araştırmacı deneysel bir çalışma düzenler. ‘’
Deney ve kontrol grubunun kullanıldığı bu
çalışmada aşağıdakilerden hangisi sırasıyla
“kontrol grubu” ve “bağımsız değişken” dir?

60. Elin

koruyucu pozisyonu aşağıdakilerden
hangisidir?

64. Kişi

günlük objeleri tanımıyor ve doğru
isimlendiremiyorsa
bu
durumu
aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

65. Aşağıdakilerden hangisi vücut mekanikleri

açısından uygun kaldırma yöntemidir?
61. Engellilik

sosyolojisinin
temel
yaklaşımlarından
biri
aşağıdakilerden
hangisidir?

66. Aşağıdakilerden hangisi engelli bireylerin

karşılaştığı ya da karşılaşabileceği sosyal
risklerden biri değildir?

67. Yaratıcı

Beceriler
Teorisine
göre,
aşağıdakilerden
hangisi
motivasyonun
seviyelerinden biri değildir?

62. Baş ve gövdenin doğru oryantasyonunun

korunması aşağıdaki hangi otomatik postüral
uyum sistemiyle sağlanır?
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68. Korteks’de

Broca

Alanı

73. Ergoterapist,

kolunu
90°
fleksiyonda
tutamayan kişinin önkolunu destekleyerek,
transvers düzlemde gövdeye doğru hareket
ettirmek üzere pozisyonlamıştır. Bu örnekte
ergoterapist hangi harekete fonksiyonel
hareket analizi yapmaktadır?

aşağıdakilerden

hangisidir?

69. Aşağıdakilerden

çıkığı için
değildir?

hangisi doğuştan kalça
kullanılan ortezlerden biri
74. Proksimal

interphalangeal eklem kırığı
sonrası geç dönemde aşağıdaki splintlerden
hangisi tercih edilmelidir?

70. Aşağıdakilerden hangisi romatiod artrit ile

ilgili değildir?
75. Ankilozan

Spondilit ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?

yaşları arasında Otizm Spekturum
Bozukluğu (n=22) ve Rett Sendromu tanısı
olan 20 çocuk için teşhislere göre ayrılmış iki
farklı gruba, çocukların özürlülük düzeyini
incelemek
amacıyla
Pediatrik
Özür
Değerlendirme
Envanteri
(PEDI)
uygulanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi PEDI
sonucu elde edilen puanları bu iki grupta
özür düzeylerini karşılaştırmak amacıyla
kullanılacak istatistiki yöntemdir?

aşağıdaki

71. 6-11

76. Aşağıdakilerden

hangisi

assosiasyon

lifi

taşımaz?

77. Aşağıdakilerden hangisi Evrensel Dizaynın

klinik uygulamalarında geçerli değildir?

72. Gözde pitozis ve pupil dilatasyonu olan bir

hastada hangi kranial sinirde lezyon olduğu
düşünülür?
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78. Yaralanma sonrası 48 saatten 6 haftaya kadar

83. Aşağıdakilerden hangisi engelliliği sosyal

devam edebilen, doku rejenerasyonunun
oluştuğu ve skar dokunun şekillendiği faz
aşağıdakilerden hangisidir?

yönüyle
ele
alan
kabullerinden biridir?

sosyal

modelin

79. Herhangi bir olayın belirli bir zaman birimi

içinde incelendiği araştırma türüne ne ad
verilir?

84. Aşağıdakilerden

hangisi
kanıta
uygulamaları en iyi şekilde tanımlar?

dayalı

80. Aşağıdakilerden

hangisi toplum temelli
rehabilitasyon programlarının özelliklerinden
biri değildir?

81. Araba sürme, bisiklete binme gibi motor

85. Ulnar sinir yaralanması sonrasında hastada

beceriler ve alışkanlıklar hangi hafıza ile
ilişkilidir?

motor defisit geliştiği durumda aşağıdaki
splintlerden hangisi kullanılır?

82. Organizmanın kendi potansiyelini doyurma
86. N. Ulnaris lezyonunda elde görülecek tabloya

ve kalıtsal olarak belirlenmiş olana ulaşma
dürtüsüne ne ad verilir?

ne ad verilir?
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87. Aşağıdakilerden

hangisi kemik
yıkımını sağlayan hücrelerdir?

88. Motor

dokusu

kontrolün sistemler modeli
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

92. Aşağıdakilerden

hangisi normal gelişim
parametrelerinden olan ince motor gelişime
örnek gösterilebilir?

için
93. Aşağıdakilerden hangisi Kanada Rol Aktivite

Performans (CMOP) modelinde
odaklanılan kavramdır?

en

fazla

89. Kişi için oturma değerlendirmesinin fiziksel

incelemesi
içermez?

aşağıdakilerden

hangisini

94. Duyular

ile ilgili
hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

ifadelerden

90. Aşağıdakilerden

hangisi probleme dayalı
öğrenmenin aşamalarından biri değildir?

95. Aşağıdakilerden hangisi ödem tedavisi için

kullanılacak yöntemlerden biri değildir?

91. Çocukta duyu algı gelişimi ile ilgili aşağıdaki

ifadelerden hangisi doğrudur?

96. Duyusal uyaranlara hiper cevap veren otizmli

çocuklarda hangi sinir sistemi daha baskın
olarak çalışır?
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97. Yaratıcı Beceriler Teorisi ile ilgili aşağıdaki

100. Normal

gelişim
sürecinde;
hareketin
komponentleri olarak baş kontrolü, gövde
kontrolü ve gövde rotasyonu kaçıncı aydan
itibaren çıkar?

ifadelerden hangisi yanlıştır?

98. Günlük yaşantıda fonksiyonellik açısından en

önemli hareketler aşağıdakilerin hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

99. Aşağıdakilerden

hangisi
sistemi ile ilgili değildir?

sempatik

sinir
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