فؤرمى زانيارى ثشكنينى ليذنةى تةندروستى و سةالمةتى بؤتاقيطةكان
سةرؤكايةتى زانكؤى ضةرموو
ذمارة ) ( -:
ناوى كوَليَج...........................-:/
بةروار 102 / / -:
بةش/سكولَ ..........................-:
ناوى ثشكنةر ...............-:
تاقيطة ..............................-:
ناوى سةرثةرشتيارى تاقيطة ........................-:
ز

ثـــيَــداويســـــــــتى بيـــنا
بةلَىَ

.2

داخستنى دةرطاو ثةجنةرةى تاقيطة وةكو ثيَويستة ؟

.1

رِوناكى ناو تاقيطة طوجناوة ؟

.3

ئاوةرِؤى تاقيطةكة دةست شؤرةكان بةباشى كاردةكةن ؟

.4

ئاميَرى ئاطركوذانةوة هةية لة تاقيطةكة ؟

.5

سندوقى فرياطوزارى هةية لةتاقيطة؟

.6

كيَشةى كارةبا هةية لةتاقيطة ؟

.7

هةموو هؤكارةكانى سارد كةرةوة و طةرم كةرةوة دابني كراوة لةتاقيطة ؟

.8

ساحيبةكانى ناو تاقيطةكة ذمارةيان وةك ثيَويستةو ئيش دةكةن ؟

.9

بةلوعةو بؤرى ئاوى ناو تاقيطةكة وةك ثيَويست كاردةكةن ؟

.20

صابونى (سائيل) هةية لةناو دةست شؤرى تاقيطة ؟
كةلوثةل و ثيَداويستى ية تاقيطةييةكان
(شوشةوات/مةوادى كيماوى/ئاميَر)

(شوشةوات)

.2

شوشةواتى ثيشَويست لةتاقيطةدا هةية

.1

لةكاتى شكاندتى شوشةكان هةلَدة طرييَن؟

.3

ئةو ئاميَرانةى كةشوشةن (ئاميَرى دلَؤثاندن) ثاككردنةوةي ثيَويستيان
بوَدةكريَت؟

مةوادى كيمياوى
.2

مةوادى كيمياوى بةكارديَت لةتاقيطةدا ؟

.1

ئةو ماددانة شويَنى تايبةتى هةلَطرتنيان هةية واتة (دؤالب بؤماددةى
كيمياوى)؟

.3

ماددةكيمياويةكان لةيبلَ كراون وةكو ثيَويست ؟

.4

لةكاتى بةكارهيَنانى مةوادى كيمياوى دا دةست كيَش وكةمامة وصةدريةى
تايبةت هةية لةتاقيطةدا ؟

.5

فؤرِمى ()C

موادى كيمياويةكان بةكاردةهيَنريَت بةشيَوةيةكى زانستيانة كوَدةكريَنةوة

نةخيَر

تــيَــبــيــنى

فؤرمى زانيارى ثشكنينى ليذنةى تةندروستى و سةالمةتى بؤتاقيطةكان
سةرؤكايةتى زانكؤى ضةرموو
ذمارة ) ( -:
ناوى كوَليَج...........................-:/
بةروار 102 / / -:
بةش/سكولَ ..........................-:
ناوى ثشكنةر ...............-:
تاقيطة ..............................-:
ناوى سةرثةرشتيارى تاقيطة ........................-:

فؤرِمى ()C

ئاميَرةكان
.2

ئاميَرةكانى تاقيطة ثالك و سويضى تةواويان هةية ؟

.1

رِيَطاي ئيش ثيَكردنى ئاميَرةكة ( )sopبؤ ئاميَرةكان نوسراوة؟

.3

ئاميَرى ()hood-fume cupboardلةتاقيطةداهةيةو ئيش دةكات؟

.4

ثيَداويستية رِوَذانةكان لةدةست كيَش و كمامة و عةينةك هةية
لةتاقيطة؟

زبلَ و فرِيَدراوة كان
.2

سةتلَى خوَلَ هةية لةتاقيطة ؟

.1

خاشاكى كيمياوى بةشيَوةيةكى زانستيانة فرِيَدةدريَت ؟

.3

خاشاكى كيمياوى بةشيَوةيةكى زانستيانةدووبارة بةكارديَتةوة؟

.4

خاشاكى بايةلؤجى بةشيَوةيةكى زانستيانة فرِيَدةدريَت ؟

.5

خاشاكى بايةلؤجى بةشيَوةيةكى زانستيانة كؤدةكريَتةوة؟

.6

خاشاكى تر رِوَذانة فرِيَدةدريَت ؟

تيَبينى كؤتاى ثشكنةر-:

تيَبينى سةرثةرشتيارى تاقيطة-:

بةريَوبةرى تةندرستى وسةالمةتى

كؤضةر ئيدريس مةمحود

