Reading Card and Reading Text Passage
for the OT-APST
Turkish Translation
The Interpreter is to indicate on the Therapist / Interpreter Version of
these forms the words that are read correctly by the patient
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48

mavi mum rol
kuluçka patates dostlar

36

ayrı sağanak dinle kemer

26

radio havla polis araba

20

ağaç gezinti noel sarı

16

eflatun gir cüzdan tren

12

sınav tatil saat telefon

10

ara gül konuş şöför

8

unut ışık ızgara adım

6

atla fil yeşil havuç

Visual Acuity Reading Chart: Therapist / Interpreter Version in Turkish
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Müzik ve sanat her yaş grubuna hitap eder. Dünyanın
her yerinden insanlar müziğin nağmelerine uyarak
dansederler. Bir kültürün müziğini ve sanatını o kültürden insanlarla konuşarak
veya kitaplar okuyarak anlayabilirsiniz. Çocuklar ufak yaştan birlikte şarkı söylerler
ve ritme uyarak oynarlar. Ana babalar
çocuklaını seyrederler. Müzik eğitimi okulda başarıyı
arttırır. Okul bandosunda çeşitli beceri sahibi ve çok yetenekli
öğrenciler vardır. Bandoyu dinle. Ellerini çırp ve ayaklarınla
tempo tut. Herkes sana uyup alkışlayacaktır. Sanat galerileri
insanların dinlenip rahatlayabildikleri
ve renklerin güzelliğini gördükleri bir yerdir. Müzik ruhun gıdasıdır ve
sanat ise içeceğidir.

Reading Text Passage: Therapist / Interpreter Version in Turkish
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veya kitaplar okuyarak anlayabilirsiniz. Çocuklar ufak yaştan birlikte şarkı söylerler
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ve ritme uyarak oynarlar. Ana babalar
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