
 

  راھ���ی ا	���ده از

  ����� ��غ 
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� ��غ ٧دارای ظ���� ���  •����د .  

  234 1#د0(ر د/.-(ه ھ+�اه )( )#ق �& از $#ش آ��ن  •

  دارای د0+; رو:9 و 1(�#ش ، ھ+�اه )( �7اغ 65(5-�  •

  .دارای ��=.� $�ا :#�5ه آب  •

  .دارای �A ;BCDارا�@ از $?& ا/.�<  •

•  ��=()4 �E$ )غ ھ�� ��� >B� ا :�ن�$

 �.Aو را �.E( 6#ی.F:.  

�#اد �H�./I@ ); 0(ر ر�.; از 5#ع ا/.(�5ارد �#اد  •

  .KLای@ 
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� ��ر ا��ا����   

 

 
  در�#ش  – ١
٢ – M� غ�� ���  
  د0+; 1(�#ش و رو:9 – ٣
۴ – M� غ�� ���  ظ�ف 
۵ –  ;5)+��)١۵٠  >��(  
� ��غ – ۶�� /#زن /#اخ �0دن 

  
  

از آن )�ای 0(ر . ]Z )�ای ا/.C(ده 1(5-@ ا/�ای9 د/.-(ه �
��?H5 ده)C./ای ا ;��A.  
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�  د	�#را"!�  ھ�ی ای��

  :ھ?-(م ا/.C(ده از و/(^< )�H5 ;( ً)+.A ،@4(ت زی� �#$; ���(ی��

• ��?0 >D)A ژ د/.-(ه اط+�?(ن).cو )( @��d� (ژ )�ق.c6(); و�  .از 

  .��6Hھ?-(م ��م ا/.C(ده از د/.-(ه، دو:(1; را از )�ق ) •

  .�5ھ�� ھ�Me د/.-(ه ی( h34(ت آن را M5دیg آ�f ی( �?()��e 2(ی@ �4ار •

  .ھ�Me د/.-(ه ی( h34(ت آن را در آب ��و �i5ی� •

  .ا�5ازH �5(ر)ھ�Me ا$(زه �5ھ�� 0#د0(ن د/.-(ه را  •

ی( �1اب :�ن /�� )ـ�ق، آن را ، ی( ا�.(دن د/.-(ه ، درD#رت ��D; دی�ن  •

  .); 0(ر �5?�ازی�

� )�ق را �0��6H5 )�ای $�ا •�/ ،Mدن دو:(1; از ��ی.  

:�ن ھ���D ;5#e; ); د/ـ.-(ه، )ـ( �h+��0ـ(ر  ا�.(دن و وارد درD#رت از 0(ر •

 .�l(ز �+(س )-��ی�

  

  ا	���ده از د	�$�ه 

��ـ�  �ـ�غ را  ٧�ـ(  ١ای9 د/.-(ه ); :+( ا$(زه �@ دھ� در ھ� )(ر ا/ـ.C(ده، 

��?0 M� آب.  @?hن ی�:M� ان آبM��"@H(آ" ،"Z/#.� " )و ی"�C/ " ;ن )ـ�:

  .�]�ار آب �#رد ا/.C(ده در د/.-(ه )F.-@ دارد

 .�?(/n آب در د/.-(ه )�یMی� ); ا�5ازه)( ا/.C(ده از ��+(5;،  •

� ��غ ھ( را )( /#زن •�� ;�� ��غ /#راخ 90، /#راخ 0?�� ��. 

� ��غ ھ( را در د/.-(ه )-Kاری� و در�#ش را  •�� .)i?�ی�

 .دو:(1; را ); ��یM )�ق وD< 5+(ی�� •

� ��غ ھ( :�وع ); آب �M:�ن �@ 0?� •��. 

� ��غ ھ( )#ق د/.-(ه ); �Dا در �@ آی� •�� .)( آ�(ده :�ن 

� ��غ ھ( را از روی د/ـ.-(ه )�داریـ� و . )( اA.�(ط در�#ش را )�داری� •��ظ�ف 

 .آن را زی� :�� آب /�د )-��ی�

� ��غ ھ( را ��< )��C(ی�� •��. 
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  ھ%�ار

�q5 �B(رت و راھ?+(ی@ )Mرe.�ھ( �@ �#ا5?� از ای9  /(ل ٨)(oی 0#د0(ن  .١

. 0#د0ـ(ن i5(یـ� د/ـ.-(ه را �+�ـM یـ( �h+��0??ـ� .د/.-(ه ا/ـ.C(ده 5+(ی?ـ�

 ./(ل �4اردھ�� ٨د/.-(ه و /�� )�ق آن را دور از د/.�س 0#د0(ن زی� 

یــ( ایــ9 د/ــ.-(ه )ــ�ای ا/ــ.C(ده ا:�(Dــ@ 0ــ; دارای 5ــ(�#اF$ @5ــ+@  .٢

 ./(1.; �65ه ا/�ھF.?� ی( ا��اد 0� داf5  ذھ?@

 .از )(زی �0دن 0#د0(ن )( د/.-(ه $=#��eی 5+(ی�� .٣

  

  ,�+ �*() زی'&

در �(ی(ن �+� و از 0(ر ا�.(دن 0(�< د/ـ.-(ه، آن را )ـ( ز)(cـ; �h+ـ#c@ 1(5ـ; دور 

�5?�ازی� و �3ـ()t �]ـ�ارت CAـB� sـ�Z زیFـ� �?3]ـ; �FـH#5@ 1ـ#د آن را 

  .�9�c#uF ��)#ط; �4اردھ��ر ا1.�(ر )�ای )(زی(�� د

  

  

  

  

  


