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جۆری تری زبڵ

زبڵی مەترسیدار

کەلوپەلی
ئەلەکترۆنی کە بۆ
فڕێدانە

زبڵی تایبەت بە باخ،
حه سار

کەرەستەی بۆ
دووبارە بەکارهێنانەوە

قوماش/جل/پێاڵو

بەرگ و مقەبای
کانزایی یان
شوشەیی

بەرگی پالستیکی
خاوێن

پاشەڕۆ

مقەبا/کاغەز/کارتۆن

پاشەڕۆی خۆراکی

ماددە و کەرەستەی
لەداردروستکراو

داری چەورکراو

یاری مندااڵنەی
ئەلەکترۆنی

گیا ،چیمه ن

مۆبیلیات

جلوبەرگ

بەرگ و فۆلیەی
ئەلەمینیۆمی

عەالگەی نایلۆن

عەالگەی پیسی سەگ/
دایبی(كۆنه ی پیسی
)منداڵ

ڕۆژنامە

توێكڵ ،الشه/پاشماوەی
میوە/میوەی ڕزیو/سەوزە

بۆیاخ،رۆنی جه ال

مۆبایل تەلەفون

گەاڵ

پەڕتوك

چه سب ،کەتیرە

پێاڵوی کڵۆپدار

ئاسن و کانزا

ڕێكاڵم

پێاڵو
شوشە/دەبە

میوەی وەری و ڕزیو

قاپ ،پەرداخ و دە فر

خاولی

تایەی ئوتومبێل

ڕۆنی به كارهاتوی پیس

مەکینەی ڕیشتاشین
چڵ و چێوار

پەردە
دەمی دەبە ،سەری دەبە
و قوتووی کانزایی

پەنجەرە
ماددەی کیمیایی

ماددەی پالستیکی
جۆراوجۆر

سەرە سۆدە ،سەرە
قەباغی کانژایی

بەرگی نوێن
گیای بژار

باتری

کیسەی چا/فیلتەری قاوە
پڵتەی قاوە

خۆڵەمێشی دامرکاو/خەڵوز
بەرگی پالستیکی
گۆشت ،باڵندە ،ماسی،
میوە ،توو ،سەوزە و
خواردنی سەرنان

زەرفی نامە
ماسی/گیانداری توێكڵدار

مۆم ،قنگەجگەرە ،لوله مه
عجونی پالستیكی
کارتۆنی شیر و شەربەت

قژوشكکەرەوە ،پرچ
وشککەرەوە

تەپەتۆر

کیسەی گسکی کارەبایی
حەفتەنامە/وەرزنامە/گۆڤار/
پەڕتووك

قوتوی موعەلەبات ،ته
نه كه

پاسکیل

دەبەی پالستیکی/قاپی
پالستیکی/سندوقی
پالستیکی

نان و هاوشێوەکانی

سکی

دەبەی پالستیکی
شلەمەنیه كانی پاككردنه
وه/شامپۆ/سۆس

پاشماوەی گۆشت/ئێسك
یاری مندااڵنەی شکاو

کەلوپەلی کۆمپیوتەر
ڕووەك و گوڵی ناو گوڵدان

دەبە و قوتوی بیرە و ئاوی
کانزایی کە نافرۆشرێنەوە

عەرەبانەی دەستی

کاتژمێر

گوڵدانی پالستیکی

قوماش/جل/پێاڵوی كۆنه

کارتۆنی پیتزا و ماست و
تێکەڵەی بەیانیان

گڵۆپی کەم مەسرەف
توێژی سەر زەوی ماڵ

پاككه ر ه وه ی بۆیاخ ،تینێر

کااڵی سپی :بەفرگرە،
فرێزەر و تەباخ

کاخەزی پێچانەوەی دیاری
)لەماع (شەوقدار

کەرەستەی ئەلەکترۆنی
کە ئیش دەکات

ه كانزایی مه عجون
لول 

زەرفی قاوە و چەرەس

لوولی تەواوبوی ده
سماڵی د ه ست و ته
والێت

توێكڵی هێلکە/توێكڵی
گوێز

د ه سر ه سڕی كاخه زی
کەم پیسبوو

داری کریسمەس
مۆمگرە ،به رگ یا قوتوی
مۆم

قوتوی توتنی ژێر لێو

نایلۆن و کاخەزی پیسبوو

ه د کراو
ه بای ق 
کارتۆن /مق 

ڕووەك ،گوڵ ،گەاڵ و چڵ
و چێوار

وایەر و کێبڵ
دوای ئەوە کە جۆرەکانی
زبڵ لە یەکجیادەکەیتەوە،
ئیتر ئەوەی کە دەمێنێتەوە
و پاشەڕۆیە

هەتا دەکرێت پاشەڕۆی
مەترسیدار لە کارتۆن و
بەرگی ئەسڵی خۆی دا
ڕادەست بک

بەسەالمەتی دەتوانین
پاشەڕۆی کۆمپیوتەری
بهێنین و تەسلیمی بکەین

ڕووەکی لەلیستی ڕەش
دانراو پاشەڕۆیە

ژینگە بپارێزە و شتی
دوبارە بەکارهاتوو
ڕادەست بکە بۆ دوبارە
بەکارهێنان لەبری ئەوەی
فڕێ ی بدەیت

هەروەها جلوبەرگی کە
tکەمێك خراپبووە

ئاساییە بۆ پاشماوەی
خواردن

ئەگەر پێویست بکات
پالستیکەکە لەئاوی سارد
دا وەربدە

زبڵی پاشماوە بۆ گه ڕاندنه
وه ی ووزە :واتە ئەو جۆرە
زباڵنەی کە دەتوانرێت
بسوتێنرێت

تۆ ده توانی كورته نامه ی
بێ به رامبه ر وه رگری بۆ
كاتی فڕێدانی زبڵی ته نه
كه ی سه وز

قوتو ،ده به،زهرف ،بەرگ
فڕێمەدەرە ناو پاشەڕۆی
خۆراکی

جیادەکرێنەوە بۆ ناو
کۆنتەینەری تایبەت بەخۆ

هۆڵی تایبەت بۆ پاشەڕۆی
tمەترسیدار

هۆڵی تایبەت بۆ کەلوپەلی
ئەلەکترۆنی کە بۆ فڕێدانە

ڕووبەری تایبەت بۆ پاشەڕۆی
تایبەت بەباخچە

کۆنتەینەر یان هۆڵی
بەکاربەری خۆی هەیە

کۆنتەینەری-ئوف ف،
قوماشی تر

کۆنتەینەری قوتو و بەرگی
کانزا و شووشە

تەنەکەی خۆڵی بۆر بۆ
بەرگی پالستیکی پاكه

تەنەکەی خۆڵی بۆر بۆ
پاشماوەی خواردنە

تەنەکەی خۆڵی سەوز بۆ
مقەبا و کاخەز و کارتۆنە

تەنەکەی خۆڵی قاوەیی بۆ
پاشەڕۆی ژینگەیی یە
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