
ئێمه  له  رێگای به کارهینانه وه ی زبڵه وه  له  به راورد له گه ڵ به رهه مهێنانی که رسته ی نوێ له  نێوان 60 تا 90 له سه د له  رێنوێنی به کارهێنانه وه 
به کارهێنانی وزه دا پاشه که وتمان ده بێت.

خوڵه مێشه کان )بووڵ( ده بێت ته ڕ بکرێن 
و له  ته لیسی پالستیکیدا کۆ بکرێنه وه . 

زبڵی پاشماوه 

زبڵی پاشماوه  ده بێت بخرێته  ده فری زبڵ 
که  ده رکه که ی سه وزه  یان ده فری تایبه تی 

زبڵی پاشماوه ی پیشه سازی.

زبڵی مه ترسیدار و زبڵی ئه لێکتریک و 
ئه لێکترۆنیک نابێت وه کو زبڵی پاشماوه  

بهاوێژرێن.

زبڵه  بارستاداره کان به  جێی خستنه  ناو 
ده فری زبڵ ده بێت بده ن به  وێستگه کانی 

به کارهێنانه وه .

نموونه کانی زبڵی پاشماوه :

کاخه ز و پالستیکی پیس	 
کاخه زی دیاری 	 
جلوبه رگ و پێاڵو	 
په رداخ و پیاڵه ی شکاو	 
جام و ئاوێنه کان	 
پاشماوه ی چێشت، ئه گه ر وه کو کووت 	 

به کاریان ناهێنن
ئه و شتانه ی که  له  که رسته  )مه وادی( 	 

جۆراوجۆر پێکهاتوون
خوڵه مێش	 

ده توانن ته لیسه  نوێیه کانی به کارهێنانه وه  له  
سوپه رمارکێته کان و وێستگه کانی به کارهێنانه وه ی 

فه رمانگه ی نێونه ته وه یی به کارهێنانه وه  وه رگرن.

جیلمه به ندی پالستیکی

ته لیسه  پالستیکیه کان ده بێت بخرێنه  ناو 
ته لیسه کانی به کارهێنانه وه ی فه رمانگه ی 

نێونه ته وه یی به کارهێنانه وه  یان بدرێنه  
وێستگه کانی به کارهێنانه وه ی پالستیک. 

جیلمه که  له  ئاوی چیاگدا )سارد( بشۆرن. 
ده رکه کان جیا بکه نه وه ، ره نگه  له  کاتی 

به ده سته وه داندا شل ببنه وه . 

پێویست ناکات لکێنه ری لکێنراوه کان بسڕنه وه . 

ته لیس و ده فری کاخه ز پێکه وه  بنێنه  ده ره وه . 

نموونه کانی جیلمه به ندی پالستیکی:

بۆتڵه کانی کێچاپ	 
 پاکه ته کانی خامه	 
بۆتڵه  پالستیکیه کان بۆ بشۆره کانی 	 

جلوبه رگ
جیلمه به ندیه کانی گۆشتی ساندویچ	 
سندۆقه  پالستیکیه کانی به ری دار 	 

)هه سوو یان میوه ( 
ته لیسه  پالستیکیه کان	 

له  ماڵپه ڕی bir.no دا نه خشه یه ک 
ده بیننه وه  که  هه موو وێستگه کانی 

فه رمانگه ی نێونه ته وه یی به کارهێنانه وه  تێیدا 
پیشان دراوه .

جیلمه به ندی کانزایی و 
شووشه یی

جیلمه به ندی کانزایی و شووشه یی ده بێت 
بدرێنه  شوێنه کانی به کارهێنانه وه . 

جیلمه به ندی ده بێت به  ئاوی چیاگ بشۆردرێت 
و ده رکه  کانزاییه کان شل بکرێنه وه . 

چینی، سه رامیک، کریستاڵ و ئاوێنه  به شێکن 
له  زبڵه  پاشماوه کان. چرا گڵۆپییه کان و زبڵی 

ئه لێکتریک و ئه لێکترۆنیک 

نموونه کانی جیلمه به ندی کانزایی و 
شووشه یی: 

شووشه  مره با	 
شووشه  شه راو	 
قوتووی )حه ڵه وی( پاته جه رگ	 
قوتووی ئالومینیومی	 
تیوبه کانی سوسی مایۆنێز	 

له  ماڵپه ڕی bir.no دا نه خشه یه ک ده بیننه وه  که  
تێیدا هه موو وێستگه کانی فه رمانگه ی نێونه ته وه یی 

به کارهێنانه وه  بۆ زبڵه  مه ترسیداره کان پیشان 
دراوه .

زبڵه  مه ترسیداره کان

زبڵه  مه ترسیداره کان ده بێت بدرێن به  
یه کێک له  شوێنه کانی کۆکردنه وه  که  له  

به نزینخانه کاندا چێکراون یان وێستگه کانی 
به کارهێنانه وه .

زبڵه  مه ترسیداره کان ده بێت له  جیلمه به ندی 
داخراودا، چاکتره  له  جیلمه به ندی سه ره کی 

ئه وانه دا بدرێن به  ده سته وه . 

هه ندێ نموونه له  زبڵه  مه ترسیداره کان:

بۆیه ، لکێنه ر، الک	 
ئافاتکوژه کان	 
تێکه اڵوکه ره کان / وایت سپیریته کان	 
قوتووی سپه ری	 
باتێریه کان )هه موو جۆره کانی(	 
ئه و گڵۆپانه ی ده بنه  هۆی پاشه که وتی وزه 	 
ئه و ستاتیانه ی )په نجه ره ( که  دی فنیلی پۆلی 	 

کلۆره یان هه یه 
ئازبه ست	 
پاشماوه ی رۆن	 

زبڵی مه ترسیدار بریتییه  له  ژه حره کانی 
پێوه ندیدار به  ژینگه  وه ک قورقوشم، جیوه  

و که دمیوم. 

زبڵه کانی ئه لێکتریک و 
ئه لێکترۆنیک

زبڵه کانی ئه لێکتریک و ئه لێکترۆنیک 
ده بێت بدرێن به  فرۆشیارانی ئه م شتانه  

یان وێستگه ی به کارهێنانه وه .

هه ر شتێک که  پێویستی به  کاره با یان 
باتێریه  بۆ کارکردن زبڵی ئه لێکتریکی و 

.)EE(  ئه لێکترۆنیکییه

هه ندێ نموونه ی زبڵه کانی ئه لێکتریک و 
ئه لێکترۆنیک

*چرا گڵۆپییه کان	 
ساباتی یاری ئه لێکترۆنیک	 
پێاڵوی چرادار	 
بیستۆکی ته له فۆنی له گه ڵ )مۆبایل(	 
که لوپه لی ناوماڵ وه ک سه الجه  و 	 

سه ماوه ر

*ئه وانه  وه کو زبڵی مه ترسیداریش ده کرێ 
بدرێن به  ده سته وه 

به شداری کردن له  تیروپشکی گه ڕانه وه ی 
کارتۆنه کان به  نووسینی ناو و ژماره  

ته له فۆنه که تان له سه ر کارتۆنه کان. 

کاخه ز، مقه وا و سندۆق

کاخه ز، مقه وا و سندۆقی خواردنه وه ییه کان 
ده بێت بخرێنه  ده فری تایبه تی کاخه ز. 

سندۆقی خواردنه وه کان ده بێت به  ئاوی چیاگ 
بشۆردرێن و به  شێوه ی چوارال بمووچێنه وه و 

گڵمۆته  بکرێن.
به ته نیا کاخه زه  وشکه کان بده نه  ده سته وه . 
کاخه زه کانی  دیاری ده بێت بخرێنه  ده فری 

زبڵی پاشماوه .

هه ندێ نموونه  له  زبڵی کاخه زی:

رۆژنامه کان	 
 گۆڤاره کان	 
 لێنووسی ته له فۆن	 
کاخه زی پرینته ر	 
پاکه تنامه ی بێ ده اڵقه 	 
 سندۆقی خواردنه وه کان	 
سندۆقی پیتزا	 


