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ചില ആളുക്ൾക്ക് സാധാരണ ദൈനംൈിന ജീവിതത്തിൽ ചില ഓർമ്മ ക്ുറവുക്ൾ 

വരാറുണ്ട്. ഈ ചചാൈയാവലിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ശക്തിടയ 

പരിചശാധിക്കാൻ ചപാക്ുക്യാണ്. താടെ ടക്ാെുത്തിരിക്കുന്ന ടചക്ലിസ്റ്റിൽ 

നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഓർമ്മ ക്ുറവുക്ൾ ഉടണ്ടങ്കിൽ ഉചിതമായ ച ാക്സിൽ 

െിക്ക് ടചയ്തുടക്ാണ്ട് ൈയവായി സൂചിപ്പിക്കുക്. 

നിങ്ങളുടെ സാഹചരയത്തിന് പൂർണ്ണമായും  ാധക്മടലെന്ന് ചതാന്നുന്നിടലെങ്കിലും, 
ഷീറ്റിന്ടറ ഇരുവശത്തുമുള്ള എലൊ ചചാൈയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരം 
നൽക്ുന്നുടവന്ന് ഉറപ്പാക്കുക്. 

  

 
ചപര്: __________________ വയസ്സ്: ______ പുരുഷൻ/സ്്തീ: ________ 
വിൈയാഭയാസം: ___________________________________________________  
വിലാസം: _______________________________________________________ 
    

 

 

 

 

എലൊയ്
ചപാെും 

ക്ൂെു
തലും 

ചില
ചപ്പാൾ 

അപ്പൂർ
വ്വമായി 

ഒരിക്ക
ലും ഇലെ 

1. നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച 

ഒരു കാരയം കുറച്ചു 

സമയത്തിനുള്ളിൽ മറന്നു 

ദ്ദ ാകാറുദ്ദടാ? 

 

 

 

    

2. മുമ്പ് സന്ദർശിച്ച ഒരു സ്ഥലം 

നിങ്ങൾ  ിന്നീട് മറന്നു 

ദ്ദ ാകാറുദ്ദടാ? 
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എലൊയ്
ചപാെും 

ക്ൂെു
തലും 

ചില
ചപ്പാൾ 

അപ്പൂർ
വ്വമായി 

ഒരിക്ക
ലും ഇലെ 

3. നിങ്ങൾ കുറച്ചു സമയം 

കഴിഞ്ഞു ചെയ്യാൻ വിൊരിച്ച 

കാരയങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് 

മരുന്ന്് കഴിക്കുക അചെങ്കിൽ 

ദ്ദറാവ ്ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിവ 

മുന്നിൽ ഉടായിട്ും ചെയ്യാൻ 

മറന്നു ദ്ദ ാകാറുദ്ദടാ? 

 

     

4. കുറച്ചു മിനിറ്റുകൾക്്ക മുമ്പ് 

നിങ്ങദ്ദ ാട്  റഞ്ഞ 

കാരയങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നു 

ദ്ദ ാകാറുദ്ദടാ?   

 

     

5. മചറ്റാരാൾ 

ഓർമിപ്പിക്കാചെദ്ദയാ 

അചെങ്കിൽ ഡയറിയുചടദ്ദയാ 

കാചലൻഡറിന്ചറദ്ദയാ 

സഹായം ഇൊചെദ്ദയാ 

നിങ്ങൾ 

അദ്ദപ്പായ്ന്റ്ചമന്റുകൾ 

മറന്നു ദ്ദ ാകാറുദ്ദടാ?   

 

     

6. ദ്ദറഡിദ്ദയായിദ്ദലാ 

ടീവിയിദ്ദലാ വരുന്ന 

ദ്ദ് ാ്രാമുക ിചല 

കഥാ ാ്െങ്ങച  ഒരു സീൻ 

കഴിഞ്ഞു അടുത്ത  സീൻ 

ആകുദ്ദമ്പാദ്ദഴക്കും മറന്നു 

ദ്ദ ാകാറുദ്ദടാ?   

 

     

7. നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ച 

എചെങ്കിലും, 

ഉദാഹരണത്തിന്  ഴം 

 ഞ്ചസാര എന്നിവ ആ കട 

കടാലും വാങ്ങാൻ മറന്ന് 

ദ്ദ ാകാറുദ്ദടാ? 

 

 

     



 

 

 

 

എലൊയ്
ചപാെും 

ക്ൂെു
തലും 

ചില
ചപ്പാൾ 

അപ്പൂർ
വ്വമായി 

ഒരിക്ക
ലും ഇലെ 

8. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് 

നിങ്ങൾക്്ക സംഭവിച്ച 

കാരയങ്ങൾ ഓർചത്തടുക്കാൻ 

ബുദ്ധിമുട്് ഉടാവാറുദ്ദടാ? 

   

     

9. നിങ്ങൾ ഒദ്ദര കാരയം ഒദ്ദര 

ആദ്ദ ാട് ദ്ദവചറ ദ്ദവചറ 

സന്ദർഭങ്ങ ിൽ വീടും 

വീടും 

ആവർത്തിക്കാറുദ്ദടാ? 

 

     

10. ഒരു മുറിയിൽ നിന്നും 

ഇറങ്ങുന്നെിദ്ദനാ  ുറത്തു 

ദ്ദ ാകുന്നെിദ്ദനാ മുമ്പായി 

എചെങ്കിലും സാധനം 

എടുക്കാൻ ആദ്ദലാെിച്ചിട്്, 

മിനിറ്റുകൾക്്ക ദ്ദശഷം അെ് 

മുന്നിൽ കടിട്ും എടുക്കാൻ 

മറക്കാറുദ്ദടാ?  

 

     

11. നിങ്ങൾ എചെങ്കിലും 

സാധനം, ഉദാഹരണത്തിന് 

കണ്ണട അചെങ്കിൽ മാരസിൻ 

എവിചടചയങ്കിലും വച്ചെിന ്

ദ്ദശഷം, അെ ്ഉടചന െചന്ന 

മറന്ന് ദ്ദ ാകാറുദ്ദടാ? 

 

     

12. നിങ്ങൾ കാണാൻ 

ദ്ദ ാകുന്ന വയക്തിക്്ക, 

എചെങ്കിലും  റയാദ്ദനാ 

അചെങ്കിൽ ചകാടുക്കാദ്ദനാ 

ഏല്പിച്ച കാരയം മറന്ന ്

ദ്ദ ാകാറുദ്ദടാ? 

 

 

 

     



 എലൊയ്
ചപാെും 

ക്ൂെു
തലും 

ചില
ചപ്പാൾ 

അപ്പൂർ
വ്വമായി 

ഒരിക്ക
ലും ഇലെ 

 

13. നിമിഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കട 

ഒരു സാധനം, അെ ്

കടിട്ുചടന്ന് 

മനസ്സിലാക്കാചെ നിങ്ങൾ 

വീടും വീടും 

ദ്ദനാക്കാറുദ്ദടാ?  

 

     

      

14.  ുറത്തു ദ്ദ ായ ഒരു 

സുഹൃത്തിചനദ്ദയാ 

ബന്ധുവിചനദ്ദയാ ദ്ദഫാൺ 

വി ിച്ചു കിട്ിയിചെങ്കിൽ, 

 ിന്നീട് വീടും ്ശമിക്കാൻ 

നിങ്ങൾ മറന്നു 

ദ്ദ ാകാറുദ്ദടാ? 

 

     

15. െദ്ദല ദിവസം ടി.വി യിൽ 

കടെ ്എൊചണന്ന് അടുത്ത 

ദിവസം മറന്ന് ദ്ദ ാകാറുദ്ദടാ? 

 

     

16. നിങ്ങൾ എചെങ്കിലും 

കാരയം ഒരാദ്ദ ാട്  റയാൻ 

ഉദ്ദേശിച്ച്, 

നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അെ ്

 റയാൻ മറന്ന ്

ദ്ദ ാകാറുദ്ദടാ? 

 

     

 


