
س تت ، ز صل ي تع ي2رازد هپ ،

 1عت 

 زان در چآ دا .ه ا ا ز  طاري ار ي ود ش  و  ي آ  ر 
  و غ ن رب و غ  د از  را دار  ا     ديي ا  از اا

. آ  رد ع

2عت 

  اي"ا" ز ،   زپ ا  ِه ا ررت در ا در . س  را ز  و ز 
  اردي  در ا . دهآن ا از  ت  و  دن ه ايذ  ه ايي، ذظ 

.  ه راذ

 3عت

 اار دار دا آزان    آ در پ د آ ا   ز اي را م ، زا ا  اد او
ي د در ره ال  ي   ،ورت  ري آ   آ اي دارد.     آ م

  . رها  از   ن ا اي

4عت 

  ر  و ... و ر ،  ،اد  از   ، ر ارش ر از .د  اا راق د
 ا   دارد.

 ت5ع

ر اي ده ان   در  ل ا ،  دار . ا    ر و داراي ي ي . در ام 
  "ن   "ب ده ا ع ره در    دو ،  گ دن  دن ر    زانآ دا 

 .پان د وت 

6عت 

دا آزان در پ ي   دا  اي رون دا   آ را اا   دو روز در آب    ب  
. ر  دار 

 د و  رج ا را   پ  اع داا ه رو  زانآ دا  ر دارا  د را ي ه 

 :د اره اي ارائ دچ  رجاست كه خ ان اه اوه ، رش دام روگ.



7عت 

 ه اي  در ا  .د  ن را چ  لي پ هاز پ   .ه ا ا ه در چ
 ا  ر اي و د  در  را چ م  ه در  ش دا  زانآ دا .  ه را  چ ز

آه ا ،  درك  .  ا در  د اي چ   از  ا ه 2 .ر 

8عت 

پخ دا آزان   و ي ظي ا ه  ا د. ه   داراي ل  ك    ،د و ه 
 .     ران در ي  پ  نچ   ر داراي زوائ  

9عت 

  فدرا   زانآ ق دا آ   ا  تآ م د و   ه ير  ء اتا 

 اج رادا  ان  ي د از . اي آ ض و در رو  ر  غ ت��  ورزي و  ن 
   ااج  ي اه  د، اره د.

 ب  ا ي از اي د پ  ا   .ه ا ارائ ،ه اا  در ي آ  ر  

. را ارز  ا   زان در دركآ دا  ، رو

 

 

 

 
 

 

 
 


