
MİNİ MENTAL DURUM TESTİ
Mini Mental State Examination (MMSE)

Hastanın Adı, Soyadı : Tarih: ___/___/______

Puanı: _____________

Oryantasyon ( Her soru 1 puan, toplam 10 puan)

Hangi yıl içerisindeyiz? ________ Hangi ülkede yaşıyoruz? ________
Hangi mevsimdeyiz? ________ Şu an hangi şehirde bulunmaktasınız? ________
Hangi aydayız? ________ Şu an bulunduğunuz semt neresidir? ________
Bu gün ayın kaçı? ________ Şu an bulunduğunuz bina neresidir? ________
Hangi gündeyiz? ________ Şu an bu binanın kaçıncı katındasınız? ________

Kayıt Hafizası ( Toplam 3 puan)

Size birazdan söyleyeceğim üç ismi dikkatlice dinleyip, ben bitirdikten sonra tekrarlayınız:
Masa, bayrak, elbise. (20 sn süre tanınır.) Her doğru isim 1 puan. ________

Dikkat ve Hesap Yapma ( Toplam 5 puan)

100’den geriye doğru 7 çıkartarak gidiniz. Dur deyinceye kadar devam ediniz. ________
100, 93, 86, 79, 72, 65. Her doğru işlem 1 puan.

Hatırlama ( Toplam 3 puan )

Biraz önce tekrar ettiğiniz isimleri söyleyin. ________
Masa, bayrak, elbise.  Her doğru isim 1 puan.

Lisan ( Toplam 9 puan )

• Bu gördüğünüz nesneleri isimleri nedir? ________
Kol saati, kalem. (20 sn süre tanınır.) Her yanıt 1 puan, toplam 2 puan.

• Şimdi size söyleyeceğim cümleyi dikkatle dinleyin. Ben bitirdikten sonra tekrar edin. ________
Eğer ve fakat istemiyorum. (10 sn süre tanınır.) Doğru yanıt 1 puan

• Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim, beni dikkatle dinleyin ve söylediğimi yapın. ________
"Masada duran kâğıdı elinizle alın, iki elinizle ikiye katlayın ve yere bırakın lütfen"
(20 sn süre tanınır.) Her işlem 1 puan, toplam 3 puan.

• Şimdi size bir cümle göstereceğim. Okuyun ve yazıda söylenen şeyi yapın. ________
Bir kâğıda "GÖZLERİNİZİ KAPATIN" yazıp hastaya gösterin. Doğru yanıt 1 puan

• Şimdi vereceğim kâğıda aklınıza gelen anlamlı bir cümleyi yazın. Doğru yanıt 1 puan ________

• Size göstereceğim şeklin aynısını çizin; 
( Aşağıdaki şekil arka sayfaya çizilecek.) Doğru yanıt 1 puan ________

Toplam Puan : ________


