
 يَذينةوةى زانستى ووةزارةتى خويَندنى باالَ و ت
  ضةرمووزانكؤي 

  بةرِيوبةرايةتى تةندروستى وسةالمةتى

 
 بةريَوةبةرايةتى تةندروستى و سةالمةتى 
 ليستى سةالمةتى خواردن لة ناو كافرتيا

 
 ( B) فؤرِمى                                                                         .....: ........................ناوى ثشكنةر 

 102:      /          / رِيَكةوتى 
 

وة هةموو ئةو بةلَطة نامانةى ,تيَبينى ئةم ليستة رِؤذانة ئةبيَت كارى ثيَبكريَت بؤ ئةوةى كةم و كورِيةكان ضاك بكريَن 
 . فايليَكى تايبةتى بؤ بكريَت و هةلَطرييَت 

 
 ضاكسازى  نةخيَر بةلَىَ  ذ
    ثاك و خاويَنى كارمةندانى كافرتيا 
    ئايا كرىَ كارةكان جل و بةرطى تايبةتيان لةبةرداية ؟ .2
    ئايا ثيَآلوةكانيان سةر داثؤشراوة ؟ .1
    كآلوى تايبةتيان لةسةرداية ؟ .3
    ذيَر نينؤكةكانيان  ثاكة ؟  .4
    ن ؟بة بةردةوامى دةستيان بة صابون دةشور .5
    بريندارى دةست باندجى ثاكى ثيَوةية ؟ .6

    ئايا لةدواى ثذمني كليَنكس بةكار ديَنن ؟ .7 
    لة كاتى مامةلَة كردنى خؤراكدا دةست كيَش بةكار دةهيَنن ؟ .8
    ئايا تةندروسيت كارمةندةكان باشة ؟ .9
20

    ؟( مغسل ) جيَطاى تايبةت هةية بؤ دةست شوشنت  .

    و ئاوى طةرم بؤ دةست شوشنت فةراهةم كراوة ؟( مايع ) صابونى شل 22



. 
21

. W.C.   كارمةندةكان ثاكة ؟    

 ضاكسازى نةخيَر  بةلَىَ  ذ
    شيَوازى ضاككردنى خواردن 
    ئايا سةرضاوةى طؤشت و خواردنةكان ناسراوة  ؟ .2
يَن بة ئاوى طةرم و هةموو وئاميَر و تةختة و  كةوضك و ضةقؤ دةشؤردر .1

 صابون  ؟
   

    بة باشى كةرةستة خواردنية بةستووةكان دةتويَنريَنةوة  ؟ .3
كةى ( ماوة ) ثاش توانةوةى كةرةستة خواردنيةكان هةمووى يان برِى  .4

 دةخريَتةوة ناو بةفرطر ؟
   

تةختة و ضةقؤى ئايا تةختة و ضةقؤى سةوزة و مقةبيالت جياوازة لة  .5
 ؟ مريشك  طؤشت و

   

    ؟ كةوضكى طةورة هةية بؤ دابةش كردنى  .6
    ؟ ئايا ئةوةندةى ثيَويست خواردن دروست دةكريَت تاكو نةميَنيَتةوة  .7 

دةست وشك + خاوىل جياواز هةية بؤ وشك كردنةوةى ئاميَرةكان  .8
 ؟ كردنةوة

   

    ؟ خواردنى كوالو و برذا و جوان ئامادة دةكريتئايا  .9
20

. 
    ؟ ئايا سةالجة و بةفرطرةكان ثاكن 

22

. 
خواردنةكانى ناو سةالجة و بةفرطر بة جوانى بة سةرقاث يان نايلؤن 

 ؟ سةريان طرياوة 
   

21

. 
    ؟ئايا ضيَكى خواردنةكان دةكريَنةوة بؤ زانينى ماوةى بةسةرضوون 

 
 
 



 
 
 
 

 ضاكسازى نةخيَر  بةلَىَ  ذ

    هةلَطرتنى خواردنى ناو كؤطاكان 

    ئايا سةرضاوةى طؤشت و خواردنةكان ناسراوة  ؟ .2

هةموو وئاميَر و تةختة و  كةوضك و ضةقؤ دةشؤردريَن بة ئاوى طةرم و  .1
 صابون  ؟

   

    بة باشى كةرةستة خواردنية بةستووةكان دةتويَنريَنةوة  ؟ .3

كةى ( ماوة ) ةكان هةمووى يان برِى ثاش توانةوةى كةرةستة خواردني .4
 دةخريَتةوة ناو بةفرطر ؟

   

ئايا تةختة و ضةقؤى سةوزة و مقةبيالت جياوازة لة تةختة و ضةقؤى  .5
 طؤشت و مريشك  ؟

   

    كةوضكى طةورة هةية بؤ دابةش كردنى  ؟ .6

    ئايا ئةوةندةى ثيَويست خواردن دروست دةكريَت تاكو نةميَنيَتةوة  ؟ .7 

دةست وشك + خاوىل جياواز هةية بؤ وشك كردنةوةى ئاميَرةكان  .8
 كردنةوة ؟

   

    ئايا خواردنى كوالو و برذا و جوان ئامادة دةكريت ؟ .9

20

. 
    ئايا سةالجة و بةفرطرةكان ثاكن  ؟

22

. 
خواردنةكانى ناو سةالجة و بةفرطر بة جوانى بة سةرقاث يان نايلؤن 

 ؟سةريان طرياوة  
   

21

. 
    ئايا ضيَكى خواردنةكان دةكريَنةوة بؤ زانينى ماوةى بةسةرضوون ؟



 

 
 
 

 

 /تيَبينى 

 .سالَى دوو جار دةبيَت دةرةوةى ئةم بالَةخانةية دةرمانى ميَرولةى ثيادا برِذيَندريَت 

 

 ضاكسازى نةخيَر  بةلَىَ  ذ
    شيَوازةكانى ثاككردنةوة  
    ئايا حةوزى قاث شوشتنةكة ثاكة  ؟ .2
    ئايا ئاوى طةرم هةية بؤ ثاككردنةوةى قاثةكان  ؟  .1
    ئاوى طةرم و صابون دةشوردريَن   ؟ئايا كةوضك و قاثةكان بة  .3
    ئايا كةوضك و قاثةكان بة خاوىل ثاك وشك دةكريَنةوة  ؟ .4
    ئاميَرى كردنةوةى قتووةكان ثاكن ؟ .5
    ناو ضةكمةجة و  دؤآلبةكان ثاكن  ؟ .6

    ثاكة ؟(  مريشك   –ساندويض  ) ئايا  ئاميَرى  برذاندن  .7 
    هةميشة ثاكة  ؟ئةرزى ضيَشتخانة  .8

 ضاكسازى نةخيَر  بةلَىَ  ذ
    خؤلَ و خاشاك   
    ئايا رِؤذانة سةلةى خؤلَى ناو كافرتيا ثاك دةكريَتةوة   ؟ .2
    ئايا كارتؤن و شتى زيادة بةشيَوةيةكى رِيَك و ثيَك فرِىَ دةدريَت   ؟  .1
    ئايا سةلةى خؤلَةكان كيسى نايلؤنيان تياداية   ؟ .3
    ئايا حاويةكان هةميشة ثاكن   ؟ .4


