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� ای���� "!�ت �

ھ�/�م ا����ده از و��ی! 	��( ، ھ��-� 	�ی� ,+�ت ای��( )�ی� را ر'�ی� #�د 

 :از ���1 �0ارد زی� 

 .���ی��د����� راھ��� را ������ � .١

 #0د#�ن 	�6��  ھ�/�م ا����ده از د��/�ه ��ا�5 .٢

�"! از �ـ�ا #ـ�دن ���ـ�ت یـ� ��0ـ9 ، ھ�/�م '�م ا����ده از د��/�ه .٣

 .را از 	�ق 	+-�� دو�6=�>��; #�دن ، 

از >�ـ�س د�ـ�  .,�ـ�;	� ��B��Cی ���Aک د�� ,ھ�/�م ا����ده  .۴

 .,��ی���H01��ی ،، �"�س و و��ی! آF6;=�,� 	� )�ه ھ�ی در %�ل #�ر 

�ن د�ـ�/�ه آ,ـ�ا ی� =�اب 6ـ دو�6=�در 0Kرت K��� دی�ن ��J ی�  .۵

 .,��ی�� ����ط�ی�H����< Nه ��Mز ، > و از 	� #�ر ,���ازی�

ــ0از�( از  .۶ ــ� و�ــ��1 �ــ�ز,�ه >K0ــ�� 6ــ�ه ا�ــ� ، � ــ� از آ,Qــ� 	 �R

 .,+��� ا����ده

>�ـ; ویـ� >�ـ�س آن 	ـ� �ـ�0ح داغ  ،از آوی;ان 6�ن �ـ�J 	ـ�ق از ��ـ; .٧

 .��ی���H01��ی ,

>Mـ�ری  ھـ�یاز آن 	�ای #�ر. ای� د��/�ه 	�ای ا����ده =�,/( ا�� .٨

 .ا����ده ,+���،در ��Wی 	�ز و

 .	�دن د��/�ه در آب ی� ��ی��ت دی/� =0دداری #��� از ��و .٩

 و�ـ�ی! Hـ�م #��ـ�ه دی/ـ�یـ� و	]ـ�ری  ،د��/�ه را ,;دیـZ ا�ـ�ق Hـ�ز  .١٠

 .,/\اری�

��ـ� >-ـ�ی[ 6ـ�ه ا�ـ�، از ھ�;ن 	�ای #�ری R�� از آ,�Q در ای� راھ .١١

 .ا����ده ,+���

 .رھ� ,+���،د��/�ه در %�ل #�ر را 	� %�ل =0د  .١٢
١٣.  ،��C6 ا )�ه ھ�"! از >��;#�دن و�را از آن � ����#. 

  

 ای+ د	�$�ه *() '&ای ا	���ده %�"$� ا	#

د��/�ه 	�ای ھ�;دن =��� 6��ی�( و #�Z، �]01ط #�دن =��� و ����ه  ای�

 ١٠ط�ا%( 6�ه ا�� و دارای  و ��,�� ای��B ز���(>]J ��غ و >B�� )0ره ��5 

�6�	 )� ^1�[� �'��.  
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  :د	�$�ه ا	���ده از  ط&ز

 .��J 	�ق را از �A! =0د =�رج #��� .١

و  ھ�;نھ�ی از )�ه �-�	� آن وی� �0اد 	�ای ھ�;دن ����ه >]J ��غ  .٢

 .ا����ده ,��ی��، =��� ��/Z	�ای =���#�دن آرد از 

>��0 دا��6 	�6�� #� . ,`5 #��� را  ��/Z =��� ی� نھ�;ھ�ی )�ه  .٣

. ھ� ,`5 ,�0د�0#� ھ�;ن را �( >0ان در ھ�یZ از ھ�#�ام از )�ه ھ�ی 

 ��/Zو  	;ر��Hدر �0#� ،  دارد وا�6 	;رگ#�  ��/Z =��� را	�ی� ا�� 

��ا� 5	��6� �� �#	�M . ,`5 ,��ی��د��/�ه  #�0+��را در �0#� دی/� 

 b+'�	 ,و�5 ,-0,`.  

٤.  ���c/�ه در و��#� د �06ی �d���"0" ق . ��اردارد�	 �	دو�6=� را 

��,;	 . 
)   ۵>�١��'� ( 	� �g د6�5 2234+ �01وده 	&.#دادن  	� �-�ر .٥

� bF	� A� ، .�وده ��'� را ا,�]�ب #���) ١٠>�  ۶��'�(	� را��ی� 

��'� �0رد ,�j را ا,�]�ب ، "د6�5 ا"��8ب 	&.#"دادن  �-�ر

د6�5 دور  "در 0Kرت �-�دن. �6وع 	� #�ر �( #�� د��/�ه .,��ی��

 .در ھ� ��jA، ��'� ھ�;ن 	� %�ا#�l =0اھ� ر���" 4�0
�� ھ��ن در ظ�ف �� ھ���م ��ر، �ا
	 �����  :ھ��ار  ���
، ��رد، 

���� ��  ."���ل 
�ار ���
	��  .د���n 06د ۵,"�ی� 	�m از ا����ده از د��/�ه 	�ای یZ ,0	� ز��ن  .۶

	��Bی� . د���1K�� �n 	�6� ١٠%�ا�! 	�ی� ، ھ�;ن ده از ا����دو	�ر 

 .ا�� ٧ی� و  ۶��'� 	�ای ورزدادن =���، ��'� 

و  ��اردھ�� "0"را در و�c�� " د6�5 ا"��8ب 	&.# "،#�ر)b از )�ی�ن  .٧

 .	+-��دو�6=� را از 	�ق 

	� ��Zn6 �0	(  ،را ��/Zدر0Kرت �;وم، R\ای �C"��ه 	� )�ه ھ� ی�  .٨

 )+���o ازی� �ا #���آن �. 

 . را از د��/�ه ��ا ,��ی�� ��/Zی� ، )�ه ھ� "د#�� رھ� ��زی "	� �-�دن .٩
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  د	�$�ه 34�2&4�6�2&دن و 

و 	/\اری� د��/�ه #��qً  دو�6=� را از 	�ق 	+-��، >��;#�دن�"! از  .١

 .=�Z 06د

 .#��Z-= ًq #���و �bF 	�,� د��/�ه را 	� )�ر�� =�b >��; #�ده  .٢

٣. �"C� ای\R ذرات�ق را )�ک #���	 J�� �	 ه�. 

)�ه ھ� را �( . و =-Z #��� ھ�;ن را 	� آب �Hم 	-0ی�� ��/Z)�ه ھ� و  .۴

�C6 )6�� ظ��-0ی�� �	0ان <. 

  

  : !��4 در �:رد �8;:ط 6&دن"

��,�� #�ه و ( 	�ای �]01ط #�دن �0ادی #� در ی]�Qل ,/B�اری �( 06,� -

 .�رج از ی]�Qل 	/\اری�، �"! از �6وع #�ر ��>( آ,�B را در =)>]J ��غ

 .	�ی;ی� ھ�;ن>]J ��غ را ا	��ا در یZ ظ�ف ��ا�H,� 	-+��� و �bF در  -

 .ھJ ,;,���0اد را 	� ��'� #J �]01ط #��� و 	�m از ا,�ازه  -

 .�6ایw آب و ھ0ای( و در�� %�ارت �w�A در ز��ن ھ�;دن ��v0 ا�� -

د ,�j ھ��-� از ��'� #J �6وع #��� و 	� >�ریx ��'� را 	� %� �0ر -

��,���	. 

 

 

  <�= �21) زی>#

'&ای <��ظ# از �21) زی>#، و	�یA '&@� از �6ر ا*��ده را '& ا	�س 

�A1 ھ�ی  و �F'�G ا	��"0ارد 0E +2234ه درD6:ر %:د �(&رات 

  .'$Iاری0�0E H8Dه 
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