
 ) چیھ؟MDIئایا ئامرازی گھشھی سا�نی ناوەڕاستی تھمھن (

MDI پڕ دەکرێتھوە. پرسیاریان لێدەکات ھھست و بۆچوونیان  12تا  4ڕاپۆرتکردنھ کھ لھ الیھن مندا�ن و گھنجانی پۆلی -ڕاپرسیھکی خود
پرسیاری پھیوەستی بھ پێنج بوارەکھی گھشھ لھ خۆگرتووە کھ زۆر پھیوەستن بھ چیھ دەربارەی ئھزموونیان لھ ناوەوە و دەرەوەی قوتابخانھ. 

نموونھ بۆ ئھوەی  2تھندروست باشی و دەستکھوتی تھندروستی و ئھکادیمی. ئھمانھ وەسفی کورتی ھھر یھک لھ بوارەکانن لھگھڵ 
 بیرۆکھیھکت پێ بدات دەربارەی ئھوەی پرسیار لھ چی دەکرێت:

 

 

 تھندرووستیی جھستھیی و تھندروست باشی
مندا�ن ھھڵسھنگاندن بۆ تھندروست باشی جھستھیی خۆیان دەکھن لھ بوارەکانی تھندروستی گشتی بھلھخۆگرتنی تھندروست باشی عاتیفی، 

 انھ دەگرێتھوە:چاالکی جھستھیی، خووەکانی خواردن و نووستن. پرسیارەکان دەربارەی تھندرووستیی جھستھیی و تھندروست باشی ئھم

 بھ شێوەیھکی گشتی، چۆن وەسفی تھندروستی خۆت دەکھیت؟
a. الواز 
b. مام ناوەند 
c. باش 
d. نایاب 

 چھند جار نووستنێکی شھوانھی باشت دەبێت؟
a. ھھرگیز 
b. یھك جار لھ ھھفتھیھك 
c. 2 جار لھ ھھفتھیھک 
d. 3 جار لھ ھھفتھیھک 
e. 4 جار لھ ھھفتھیھک 
f. 5 جار لھ ھھفتھیھک 
g. 6 جار لھ ھھفتھیھک 
h. ھھموو رۆژێک 

        
 

 

 وابھستھبوون
مندا�ن پرسیاریان لێدەکرێت دەربارەی ئھزموونیان بۆ پشتیوانی و پھیوەندی لھگھڵ کھسانی گھورە لھ قوتابخانھ و گھڕەکھکانیان، لھگھڵ 

 قوتابیان پرسیاریان لێدەکرێت بۆ وە�مدانھوەی دەستھواژەیھکی وەک:دایک/باوک یان بھخێوکارانیان لھ ماڵھوە، و لھگھڵ ھاوتاکانیان. 

 لھ قوتابخانھکھمدا مامۆستایھک یان کھسێکی تری گھورە ھھیھ کھ بھ ڕاستی گرنگی بھ من دەدات.
a. بھھیچ شێوەیھک ڕاست نیھ 



b. کھمێک ڕاستھ 
c. زۆر ڕاستھ 
d. زۆر ڕاستھ 

    
 لھ ماڵھکھمدا، دایک/باوک یان کھسێکی تری گھورە ھھیھ کھ گوێم لێدەگرێت کاتێک شتێکم ھھیھ بیڵێم.

a. بھھیچ شێوەیھک ڕاست نیھ 
b. کھمێک ڕاستھ 
c. زۆر ڕاستھ 
d. زۆر ڕاستھ 

    
 

 

 گھشھی کۆمھ�یھتی و عاتیفی
ھاندان، بھختھوەری، -بواردا: گھشبینی، خود 7مندا�ن وە�می پرسیارەکان دەدەنھوە دەربارەی ئھرکی ئێستای کۆمھ�یھتی و سۆزدارییان لھ 

 ھاوسۆزی، ڕەفتاری کۆمھ�یھتی، خھمباری و نیگھرانیھکان. قوتابیان پرسیاریان لێدەکرێت بۆ وە�مدانھوەی دەستھواژەیھکی وەک:

 ھسێک ڕووخۆش نیھ ئھو شتھ بێزارم دەکات.کاتێک دەبینم ک
a. زۆر نارازیم 
b. کھمێک نارازیم 
c. نھ ڕازیم و نھ نارازیم 
d. کھمێک ڕازیم 
e. زۆر ڕازیم 

     

 لھ ژیانی خۆم خۆشحاڵم.
a. زۆر نارازیم 
b. کھمێک نارازیم 
c. نھ ڕازیم و نھ نارازیم 
d. کھمێک ڕازیم 
e. زۆر ڕازیم 

     

 

 ئھزموونھکانی قوتابخانھ
بواردا: چھمکی خوودیی قوتابخانھ، کھشوھھوای قوتابخانھ، ھھستی  4مندا�ن پرسیاریان لێدەکرێت دەربارەی ئھزموونھکانی قوتابخانھ لھ 

ژە خاوەنداریھتی قوتابخانھ، و ئھزموون لھگھڵ قوربانیکردنی ھاوتا (ھھراسانکردن). قوتابیان پرسیاریان لێدەکرێت بۆ وە�مدانھوەی دەستھوا
 یاری وەک:و پرس



 من دڵنیام کھ دەتوانم فێری ئھو کارامھییانھ ببم کھ ئھم ساڵ لھ قوتابخانھ دەوترێنھوە.
a. زۆر نارازیم 
b. کھمێک نارازیم 
c. نھ ڕازیم و نھ نارازیم 
d. کھمێک ڕازیم 
e. زۆر ڕازیم 

     

 ھھست دەکھم بھشێکم لھم قوتابخانھیھ.
a. زۆر نارازیم 
b. کھمێک نارازیم 
c. نھ ڕازیم و نھ نارازیم 
d. کھمێک ڕازیم 
e. زۆر ڕازیم 

     

 

 بھکارھێنانی کاتی دواى قوتابخانھ
مندا�ن پرسیاریان لێدەکرێت دەربارەی ئھو کاتھی لھ چاالکیھ ڕێکخراوەکان بھسھری دەبھن وەک وەرزش، مووزیک یان ھونھر، لھگھڵ ئھو 

کاتھی بھ سھیركردنی تھلھفزیۆن، ئھنجامدانی ئھركی ماڵھوە و یاریھ ڤیدیۆییھکان بھسھری دەبھن. قوتابیان پرسیاریان لێدەکرێت بۆ 
 تھواژە و پرسیاری وەک:وە�مدانھوەی دەس

ی ئێوارە)، چھندە کاتت لھ 6ی ئێوارە تا 3(نزیکھی کاتژمێر  لھدوای قوتابخانھ تا کاتی نانی ئێوارە لھ ماوەى ھھفتھی ڕابردوو لھ
بۆ نموونھ، یاریکردن لھ دەرەوە، پایسکل، خلیسکێنھی سھرخلیسکێنھ، مھشقكردن یان وەرزشکردن بۆ خۆشی بھسھر برد (

 ھاوێشتن، مھلھکردن، یۆگا، سھماکردن، یان شتی تر)؟
a. ئھم چاالکیھم نھکرد 
b.  خولھک 30کھمتر لھ 
c. 30  کاتژمێر 1خولھک تا 
d. 1-2 کاتژمێر 
e. 2 کاتژمێر یان زیاتر 

     
ی 3(نزیکھی کاتژمێر  دوای قوتابخانھ تا کاتی نانی ئێوارەلھ ڕۆژەكانی قوتابخانھ بیکھیت لھ  دەتھوێت بیر لھوشتھ بکھوە کھ

 ی ئێوارە).6ئێوارە تا 
a. ئھو چاالکیانھ دەکھم کھ دەمھوێت بیانکھم 
b. ھیوادارم بتوانم چاالکی زیاتر بکھم 
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