
 فۆرمی راپرسی 

                                                  زانكۆی سەالحەدین/ هەولێر                                                   ژمارەی فۆرم:                                      
 وت:                                                                                                     كۆلیژی ئاداب                                                                  ڕێكە

                                                               بەشی ڕاگەیاندن                                                                شوێن:                                          
 
 
 

( نگاندنی فۆرمی ڕاپرسیڵسه هه ) 
ر/  نگێنهڵسه ناوی هه                            

ی زانستی/  پله                            
 شوێنی كاركردن/                           

وت/ڕێككه                           
واژوو/     

 
 .... ساڵو و ڕێز 

كی یهبۆ ئەنجامدانی توێژینەوه   رێزتاندایه،ئەم فۆڕمەی لەبەر دەستی به   ،رێزتانهۆی پسپۆری به هب
کاریگەریی تۆڕی کۆمەاڵیەتیی تیکتۆک لەسەر رەفتاری قوتابیانی زانکۆ/ ژێر ناونیشانی )له   .زانستییه 

مەیدانییە  و  سه   داواكارین   (،توێژینەوەیەکی  له تێبینییه رنج  فۆرمە كانت  ئەم  بڕگەكانی   بارەی 
 ا .. لەگەڵ ڕێزدڕوو یتهبخه 

 
 توێژەر: ئازاد عبدالعزیز محمد         

 

 : وه كانی توێژینه پرسیاره 

فتاری  ر ڕهسه له   ، كهنكامانه   تی تیك تۆك اڵیهتوڕێ كۆمه  ئەرێنی و نەرێنییەكانیرییه  كاریگه  -1

 جێهشتوون؟به نجان گه

په ڕاده  -2 گهیوهی  زانكۆ  ستبوونی  بهبنجانی  كۆمه   كارهێنانی ه  تۆك اڵیهتۆڕی  تیك  چ    له   تی 

 ؟ئاستێكدایه



 زانكۆ چین؟  قوتابییانپاڵنەرەكانی پشت بەكارهێنانی تۆڕی كۆمەاڵیەتی تیك تۆك لەالی  -3

 ؟یههه  زانكۆ  قوتابییانی فتارڕه  گۆڕینی ی له یرتی تیك تۆك كاریگه یهاڵتۆڕی كۆمه ند تا چه  -4

  نجانی زانكۆ گه خوێندنی  ئاستی  ر  سهری له تی تیك تۆك كاریگهاڵیهكارهێنانی تۆڕی كۆمه ئایا به   -5

 ؟ بووههه 

 
 : ئامانجەكانی توێژینەوەكه   -

 : وهی خواره م ئامانجانه ستهێنانی ئه ده  دات بۆ به وڵدههه  یهوهم توێژینه ئه

كارهێنانی تۆڕی  به   ی له نجامانه و ئهستخستنی ئه دهبه   زانكۆ له  قوتابییانی  یفتارڕه   دیاریكردنی  -1

 ریگرتوون.تی تیك تۆك وه اڵیهكۆمه

كاریگه وه دۆزینه  -2 نەرێنییەكانی  رییهی  و  كۆمه   ئەرێنی  له اڵیهتوڕێ  تۆك  تیك  ڕه سه تی  فتاری  ر 

 جێهشتوون. زانكۆ به قوتابییانی

 تی تیك تۆك. اڵیهتۆڕی كۆمه كارهێنانیزانكۆ له به  قوتابییانیستبوونی یوهی په زانینی ڕاده  -3

 

 كان: گشتییه  م: پرسیاره كهیه

 )      ( ساڵ.   تەمەن:   -1
 
 ( : نێر)     ( مێ )        رەگەز -2
 
 ش:.................................................... به   -3
 
     م )    (م )(، چوارهم )    (، سێیه م )   (، دووهكهیه   : قۆناغ   -4

             
)    (، قەزا )      (، ناحیە)  (،  خۆ ربهی سه ئیداره)     (،  شار ، ناوەندی  شوێنی نیشتەجێبوون -5

   . گوند )      (
 

Commented [ss1]:  

Commented [ss2R1]: ت  حیهزاو ناقه پێویست ناكات چونكه
 نوسیوه



 رباز )    (، بازرگان )   (، كاسب )     (   ر  )     (، سه رمانبه )     ( ، فه  مامۆستا :  باوك ی  پیشه -6
  وهتی ماڵه ئافره رباز )    (، بازرگان )   (، ر  )     (، سه رمانبه مامۆستا )   ( ، فه :  دایك  ی  پیشه  -7

    )     ( 
 
 
 كان:ته تایبه م: پرسیاره دووه  

 تی تیك تۆك چۆنە؟  اڵیه بۆ تۆڕی كۆمه   بەکارهێنانت   ی ڕاده    -8
 )   (،  هەندێك جار)    (،  كەم )    (   بەردەوام

 
 ماوەی چەند كاتژمێر تۆڕی كۆمەاڵیەتی تیك تۆك بەكاردەهێنیت؟  ڕۆژانە بۆ   -9

 (       زیاتر)  كاتژمێر 3(،       ) كاتژمێر 3-1)  (،  كاتژمێریك متر له كه

 
 بەكاردەهێنیت؟ لە چ شوێنێك تۆڕی كۆمەاڵیەتی تیك تۆك   -10

 )     ( )    (، كولێژ)    (، كافتریا)    (، شوێنی كار  وهماله 

 لە ڕێگەی چ ئامێر و ئامرازێكەوە تۆڕی كۆمەاڵیەتی تیك تۆك بەكاردەهێنیت؟ -11

 )     (  هی تر)     (، كۆمپیوتەر ،)     (، تابلێت )ئایپاد()     (، مۆبایل

 

 تی تیك تۆك بەكاردێنێت؟ اڵیه كۆمه لەچ كاتێك تۆڕی    -12

 )   (  ، كاتێكی دیاریكراوم نییه بەیانیان )  (  نیوەرۆیان)  ( عەسران )  ( شەوان)  (

 

 ؟ ت كاردێنیتی تیك تۆك تێد به اڵیه چ ناوێك تۆڕی كۆمه   به   -13
 )    (  ، ناوی خەڵكی تر ناوێكی خوازراو)    ( ، )      (ۆمی خقینهناوی راسته 

 

 ؟ وێنەی ڕاستەقینەی خۆت لەتۆڕی كۆمەاڵیەتی تیك تۆك دادەنێیت -14
 . م)     (ندێجار)     (،  كه وام)    (،   هه ردهبه

ی  ك فتاره ره ری  به بۆ گرتنه رت  سه   خاته گوشار ده تی تیك تۆك  اڵیه ند تۆڕی كۆمه تا چه    -61
 ؟    دیاریكراو 

Commented [ss3]: رهرمانبهمامۆستاش فه  

Commented [ss4]: كارهێنانی  ر بهسهبێت لهپێشتر پرسیارێك هه
رورهگشتی زه سۆشیال میدیا به  

Commented [ss5]: م ند...........كهی: زۆر...مامناوهبژارده
 باشتره

Commented [ss6]: رت سهله یهری ههكاریگه  



 رگیز )    (هه ،  م)   (كه    (نازانم(زۆر )    (،  

                 
 ؟ ت كاربهێنی تی تیك تۆك به اڵیه وایان لێكردی تۆڕی كۆمه   چی بوون كه   رانه و پاڵنه ئه    -17

 لەگەڵیدانیم  نازانم  لەگەڵیدام  كانیرهپاڵنه  ژ

    واڵبۆ زانیاری و هه  1
    جیهانی تیك تۆك   ئاشنابوون به 2
    ران بوو ری براده هانده  3
    كانرووداوه ئاگاداربوون له 4
و خێرا   كانشه ێركردنی كسه چاره له  وهكاتهده  م هۆشیار 5

 یاندنی زانیاری گه
   

    یداكردنبۆ ناوبانگی په 6
    ڵك و گفتوگۆكردن بۆ ناسینی خه  7
    ربردنسهكاتبه  یاریكردن و  بۆ  8
    ە ش یكار و پ یداكردنەیپ 9

    فێربوونى زمانى بيانى  10
 --    

 
 ؟   ووە رد ی فتاری تۆ دروستك ر ره سه له   كه   چين   رییانه و كاریگه ئه   -81
 
 لەگەڵیدانیم  نازانم  لەگەڵیدام  كانرییه كاریگه  ژ
    بردم كی زۆری لێده ێكات 1
    ڵ خزمانگهبوون لهڵ نه تێكه 2
    خوێندن له  وهوتنهدوركه 3
ناو   كانم له ی ئالۆگۆری سۆز و بیروڕایهوهمكردنه كه هۆی  بۆته 4

 خێزاندا
   

    م وهكانی ماڵه هۆی پشتگۆێ خستنی كاره  بۆته 5
    ئالودەبوون  6
    ومخه م ده كه ، بمده  زوو زوو تۆڕه 7
    وه ئابوورییهرووی له 8

Commented [ss7]:  هۆكاری تر بنووسرێت 

Commented [ss8]: تیك تۆك  كه  



    الدانى ڕەفتارى و ئەخالقى 9
 تی تیك تۆك زیاتر باڵو دەكەیتەوە؟ اڵیه تۆڕی كۆمه   كامانەن كەله ئەو بابەتانە    -19

 لەگەڵیدانیم  نازانم  لەگەڵیدام  كانته بابه  ژ
    واڵ و زانیاری هه  1
    كانڤیدیۆی چاالكییه  2
    ژان ێگۆرانی گۆرانیب 3
    كان زشییه وه ڤیدیۆیه 4
    كانزه ێئامخنه ره ڤیدیۆیه 5
    كۆمێدیڤیدیۆی  6
    خۆم ڤیدیۆی  7
        رڤیدیۆی ورووژێنه 8
    سەرگەرمی ڤیدیۆی گاڵتەوگەپ و   9
 
 
 ؟ یت كه چی ده   ست به هه   ت هێنی كارنه تی تیك تۆك به اڵیه ند رۆژێك تۆڕی كۆمه ر بۆ چه گه ئه   -20  

 لەگەڵیدانیم  نازانم  لەگەڵیدام  كانته بابه  ژ
    مكهكی زۆر ده راوكێیهدڵه  ست به هه  1
    م كه ماندووبوونیكی زۆر ده   بێزاری و  به ست  هه  2
    م كه كی زۆر ده ییه ه ووڕت ست به هه  3
    كان كێشه  له  وهكاتههۆشیارم ده  4
    كانجیهانییه  لتوورهكه  بۆ ئاشانا بوون به هاوكاره  5
    وهبێتهده روونم ئارام دڵ و ده  6
    ومخه ئارامی ده  به 7
    تامەزرۆی گەڕانەوە دەكەم 8
 

 ؟بووه خوێندنی تۆ هه   ئاستی   ر سه له     ری كاریگه   تی تیك تۆك اڵیه كارهێنانی تۆڕی كۆمه به   ئایا -21
 (. )     بووهی نه یر)     (، هیچ كاریگه  رێنیئه  ی یر)   (، كاریگه رێنینهی یركاریگه  
 

Commented [ss9]: م ژیانی خۆ ت بهتایبه  

Commented [ss10]: نین هم پرسیارهی ئه  یهم دوو بڕگهئه  

Commented [ss11]: رێنی ری ئهكاریگه  

Commented [ss12]: كیریهكاریگه هزیاتر چ جۆر  



 
 

 ؟ بووه م خااڵنه كام له   ر به له   ، ییه رێنی ه ن ت  كه ڵبژاردنه هه   ر گه ئه   -22
 لەگەڵیدانیم  نازانم  لەگەڵیدام  كانته بابه  ژ
    خوێندن دابڕان له  1
    م كه ەی ستهێنانی نمردهبه 2
       وههتمبوو وامی زانكۆ كه ده  ستبوونم به یوهپه 3
ی  وانهت ئه تایبه به  ڵكی دیكهڵ خه گهم له كهراورد دهبه ژیانی خۆم  4

 وهنهكهی جوان باڵوده وێنه
   

    م ندروستی خۆم ناده ته ك پێویست گرنگی به وه 5
    خوێندن كانم له ركه رامۆشكردنی ئه فه 6
    نەخوێندنەوەی كتێب  7
 
 

 ؟ بووه م خااڵنه كام له   ر به له   ، رێنیییه ئه ت  كه ڵبژاردنه هه   ر گه ئه   -23
 لەگەڵیدانیم  نازانم  لەگەڵیدام  كانته بابه  ژ  
    واڵ و زانیاریرگرتنی هه وه 1
    ت و زانست عریفه فراوانكردنی رۆشنبیری و مه  2
    كانی دیكه وهتهلتووری نهكه  ئاشنابوون به 3
    ڵكێكی زۆرم ناسیوه خه  4
    نێكی  جیهان بێ ێر شو هه  سان له ڵ كهگهستن له ندی به یوهپه 5
    پەیداكردنی كار و پیشە   6
    فێربوونی زمان 7
 


