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 تعبلیثسوِ

                         ضطنپبیِ   علَمآظهَى                 ذبًَازگی :ًٍبمًبم

 .ثعًیسعالهتضازضستگعیٌِ

؟ثب هرلَط کطزى کسام هبزُ ثب آّي هی تَاى آّي ظًگ ًعى تَلیس کطز -1

سطة              کطٍم           ًقطُ            هس

ثطای ًَضتي ًوی ثبضس؟هَاز عجیعیکسام یک اظ هَاز ظیط جعء -2

سٌگ                  چَة                چطم                 کبغص

.هی گَیٌس. -3 پبسد ّبی احتوبلی ثِ هسئلِ ضا.......

ًظطیِ         فطضیِ           هطبّسُ                   آظهبیص

اظ کسام قسوت ظهیي است؟آتطفطبى ّبهٌطب ثیطتط -4

 ظیطیي ی گَضتِ           کطُ سٌگ              کطُ ذویط           ّستِ ی ذبضجی

 .ثعًیسعالهتضاکسامّطثَزىغلظیبصحیح

 ظ                                    غ        ًتیجِ گیطی اظ یک هسئلِ ی علوی قجل اظ اًجبم آظهبیص صَضت هی گیطز.

ظ                              غ    ثٌبثط ایي ثطای ضٌبسبیی آًْب فقظ کبفی است هقساضی اظ آًْب ضا ثچطین.اسیس ّب تطش هعُ ّستٌس 

ظ                                    غ                         گبظّبی ذطٍجی اظ آتطفطبى اغلت سوی ّستٌس

 ظ                                    غ                       هی ثبضس.« ضیطتط»ٍاحس اًساظُ گیطی ظهیي لطظُ 

 .کٌیسکبهلهٌبستکلوبتثبضاذبلیجبّبی

است.اصلی ٍ اٍلیِ زض تْیِ کبغص هبزُ 

استفبزُ هی ضَز.ثطای تْیِ فَالز اظ کطثي ٍ فلع زیگطی ثِ ًبم 

ززاضضاهقساضکوتطیيی .......الیِزضایلطظُاهَاجسطعت

.است یکی اظ ضاُ ّبی حفظ هٌبثع عجیعی....................

ضٍیثطکطُسٌگّبیٍضقِحطکت
............................... 

 .گطززهیهبًٌس ....عجیعتّبیپسیسُپیسایصثبعث

 زّیسپبسد

 .ثٌَیسیسضاهعسًیپَکِ ٍآتطفطبًیتَفسٌگکبضثطز
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 اجعای هرطٍط آتطفطبى ضا ًبهگصاضی کٌیس

 

 

 سبالًِ چٌس ظلعلِ ذفیف زض کطَض هب ضخ هی زّس ٍچِ فَایسی زاضًس ؟

 

 ٍصل کٌیس 1اًتربة کطزُ  ٍثِ عجبضت هطثَط زض ستَى  2پبسد صحیح ضا اظ ستَى 

2ستَى1ستَى

 (ضًگجطی ذبصیت)  سفیس کبغص تَلیس ٍ  سفیس کطزى یب ثی ضًگ کطزى ذویط کبغص  پالستیک

 ، کبغصگالسِ هبًٌس آة ضس کبغصّبی ی تْیِ،  استحکبم افعایص اًعغبف پصیطی ،ًطبستِ

 ٍ کبغص زض پط کطزى فضبی ذبلی ثیي شضات سلَلع، ایجبز سغح صبف  ثطای هبت کطزى کبغص،کلط ، آة اکسیػًِ غاٍل

ضفبف غیط کبغص تَلیس

افعایص استحکبم کبغص ٍ ضفع ذسضِگچ

 آیب ّوِ ی ظهیي لطظُ ّب ثبعث ذطاثی زض سغح ظهیي هی ضًَس؟ چطا؟

 

 

 .هَضز اظ ٍیػگی ّبی عوَهی فلعات ضاثٌَیسیسسِ 

 

 ؟ظهیي لطظُ چگًَِ ثَجَز هی آیس

 

 

 جسٍل ضا کبهل کٌیس

 .هَفق ثبضیس 

 ضطضّبی آتص فطبى فَایس آتص فطبى

  


