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���� ��م ��  
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  �Nی$ .  ٨
 �Nی$ .  ٩

  
�ری�  
��ز �Qدن درب �3ری.  ٢ $+��  ز
 �3ری ب در.  ٣
۶  .$�� �3ری د

  
 ���ی
  �Lو61 دارای '�67 .  ١
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 ��Qی�L	�ش / ! دJQ$ رو).  ۴
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  راھ�
�ی ا����ده
  :  U�N از ا��&�ده

9�U�N از ا��&�ده از د��*�ه  �� ای! ھJ$،. ا��&�ده از ای! د��*�ه ����ر آ��ن ا
��Yی  �Q	Xً راھ-�J را د���7$ ای!  ��ای ��ر اول،  $Y1ا�	ای ��	�Q $Y;�Zده و آ+�ا 

  .�J+ [&0ی��
��ق، 	JZ`! )ـ�ی� Qـ$ و;�ـ�ژ �ـ�ق 	^ـ�67 �ـ�  3\8 -١ Gی�N $� $L�(از ا�^�ل دو

�(�� $�  .و;��ژ د��*�ه 	�4
٢- ��-a+ �N از ا+�ازه U�� .��Qی و �3ری را 
. ا�ــ�&�ده +�Jی�ــ� از'ــ&%$ د�ــ�*�ه c7ــط  ،�Qــ�ی و 3ــ�ری �ــ�ای ا�ــ�&�ده از  -٣

��Qی از  3\8 از ��دا)�!. ھ-*�	��Q $Q 6ی روی �Nی$ �3اردارد، درآن آب +�یGی�
 .روی �Nی$، د��*�ه را �L	�ش +�Jی��

��ر  ��٣  U�N٢ از ا��&�ده از د��*�ه �1ی�،  -۴ ، �dQـ9 0ـ�ا	Xe �� ی را��Q ـ�� ،
�ـgh آب را ��ـ�ون ری:�ـ$ و �Qـ�ی را �ـ� آب �ـ�د . ��f)ـ�+���J+ �Nی�ـ� و آب 

��-Q 64a� .آ
۵- �J+ ی��#�i1 ه�*����ق از 	�G و 	%8 ا���cار د ��� .ی��از آویGان )�ن 
 .از روی '&%$ �Nی$ ��+�اری�، ;Z&�ً ھGJ	�ن ��Qی و �3ری را  -۶

  
�ط �� ��د��ن! �ت ��$  

��(���� د93 	�ا3, د��*�ه . 
�ـ� 	ـ��6 ، آب درون ��Qی . د��*�ه را دور از د���س �Qد�Qن ی� ا�7اد +�وارد �3اردھ��

9�  .gN از �1ش آ	�ن ����ر داغ ا
  

  : راھ-�Jی ا��&�ده
١. �� $���� �Nی$ را ��-Q 8'ق و.  
آب  �ـ�) �JQـ� از Lـط 0ـ�ا�dQ(ا+�ازه د;:�اه  �$��Qی را  .را ��ز +�Jی�� ��Qی بدر .٢

��-Q�N. 
�*mاری� و 	JZ`! )�ی� Q$ در�9 �1 ا�7ـ�ده ��)ـ� '&%$ �Nی$��Qی را روی  .٣ .

 .را ���Q �� ��+Gی ، رو)! )�د رو)!  /د�L $JQ	�ش 
۴. �Qد�L ط�ر $�ا#� . ر �L	�ش 	6 )�د�-� gN $�+�o از �1ش آ	�ن آب، ��Qی 

ــ� دو�ــ�ره آب را �fــ�ش آوریــ�، دJQــ$  �iی�	ش / رو)ــ!�	ــ�L  9ــ�را �ــ� د
  .�47ردھ�� �� رو)! )�د 

�ـ�اغ . دJQ$ زی� د��*��ه �Nی$ را �47ردھ�� �ـ� 'ـ&%$ #ـ�م Qـ! �ـ$ Qـ�ر ا�7ـ� .۵
 .+�4+*� رو)! 	6 )�د

 .�3ری را ��ز Q-�� و �\� ��ی را از X3ب �1ا و �Lرج ��زی� بدر .۶
�*mاری� �� 6JQ #�م )�د�3ری ر .٧ !Q ا روی '&%$ #�م. 
�$ ا+�ازه د;:�اه ��ی ��یGی� و آن را در �3ری �3اردھ�� .٨ �\� .در 
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. 3ـ�ری را �*mاریـ� بآب را در ��Qی �ـ$ 1ـ�ش آوریـ� و آن را در 3ـ�ری ��یGیـ� و در .٩

�ـ�U از Lــط 0ــ�ا�dQ، آب در 3ــ�ری . �ــ�ی 	Zـ�� q	��iــ�ن دم ���یــ�ا1ـ�زه دھ�ــ� 
 .+�یGی�

 
١٠. ��9�	6 ��ا+�� در a�;�0ـ$ �ـ\� �ـ�ی در 3ـ�ری ا�ـ9 . ی )�J اQ-�ن آ	�ده ا

ه از د��$ آن، Lـ�رج Qـ�ده �i'�7X$ ��ی را 	��J+ 8ی�� ی� �\� را ا���ا �� ا��&�د
��)�� Q$ داغ +\�)�( ����4 دم ��4a و +*mاری� $�� ).	�ا3, د

�*mاری� �� �ـ�ی  .١١ !Q ار د;:�اه ��ی، �3ری را روی '&%$ #�م�c	 از +�)��ن gN
�+�J���63 	�+�ه #�م .  

 
�%�& :  

 . را ��ون آب رو)! +��Q ��-aی -١
٢- ���ق را در 	�ی�Yت �7و +a-���د��*�ه، دو)�L$ و  �. 
ھ�#G ھ-*�	�Q $Q 6ـ�ی . ھ-*�م �eم ا��&�ده از ��Qی، آب آن را �J+ 6;�Lی�� -٣

 .�3اردارد در آن آب +�یGی�روی �Nی$ 
ا;J-9 #�	ـ�ی6 و دی*ـ� �3ـ�J(� را �ـ�ای ��JـG یـ� �Q��JYـ�دن از د�ـ�*�ه 1ـ�ا  -۴

 .+��زی�
۵- ��-Q �N ی و �3ری را��Q �dQ�0ا83 و �0ا rZ� !�� .c7ط �� 
 .ھ�#G �3ری و ��Qی را +Gدی� ی� روی ا�1ق و ) $iY	���c� m*+اری� -۶
��دن زی�د ��Qی : ھ�4ار -٧�N در'�رت ،����ون �N)ـ��ه 	aJ! ا $�9 آب �1ش 

 .	�ا3, ��)��. )�د
٨-  $��	�ا3ـ,  ،�$ 9ie داغ ��دن ��+$ ��Qی ی� �3ری، ھ-*�م �$ د�9 #��7! د

��(��. 
 .��Qی و �3ری، 	�ا3, ��)�� آ+(� را ;a+ gJ-�� ،ھ-*�م #�م ��دن �Nی$  -٩

ھ-*�	Q 6$ �3ری ی� ��Qی روی �Nیـ$ 3ـ�اردارد و Nـ� از آب و  د��*�ه را: ھ�4ار - ١٠
����-a+ �f� .ی داغ ا�9، آن را �1

c7ـط از آب �ـ�زه �ـ�ای 1ـ�ش آوردن . �ی�از ھـ� �ـ�ر ا�ـ�&�ده �4ـ� gNرا  ی��� - ١١
 .ا��&�ده +�Jی��

 .آب را c7ط در ��Qی ��fش آوری� - ١٢
 .�3ری �L;6 را روی '&%$ #�م m*+ !Qاری� - ١٣
  .��u از �3ری ھ�t ظ�ف دی*�ی را روی '&%$ #�م m*+ !Qاری� - ١۴

  

  $��+* ���ی (�)�
�ر���Q $Q 6ی Lـ�;6 ا�&ـ�63 �ـ$ �ـ�ق و'ـ8 )ـ�د ���ـ�� 0&ـ�ظ�6 �ـ$ Qـ�ر در '

  .�Lاھ� ا��7د و ��ق را �L vZ3اھ��Qد
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-,��دن&  
١. ��4a� .ھU�N $4�J از ��QG�Jدن دو)�L$ را از ��ق 
'ـ&%$ . ��ق را Q vZ3-�� و ا�1زه دھ�� �Qـ�ی L-ـ� )ـ�د، U�N از ��QG�Jدن  .٢

از ��� ظ��47ی6 و 	�+-ـ� آن . �J+ G�Jی���Nی$ و ��Qی را 	��\�ً �� �Nر�$ +�Jار �
��-a+ ده�&�� .ا

ا#� آب 	^�67 )ـ�J ا	ـXح دارد . ��Qی را ھ���ر gN از ا��&�ده �� آب ��4ی�� .٣
��-Q 6ب زدای����ی� ھ� �-� 	�ت یa\�ر ��Qی را ر.  

  
  

  .3یدر آب +�و !���1ای &
-,��دن را  یو /�� .�ی����� ھ��, 
  

  ر��ب زدای6
��ای 	%�ط زی�9 زی�ن  را �� 	�اد 	-��, در'�رت +��ز ��Qی $Q ادی�	ـ9  آورو ��+

��-Q 6ب زدای������ی� ر ���gN از ر��ب زدای�Q 6ـ�ی را �-ـ�ی! �ـ�ر �ـ� . 	8d ا
  .آب ��4ی��

  

  ر+7 5-6
��ق و و�1د  .١ $� $L�(دو r�%' ا از ا�^�ل���در'�رت از �Qرا��7دن د��*�ه، ا

��ق اط�J-�ن �J+ 8'�0ی��. 
از �fــ�ش آ	ــ�ن آب Lــ�	�ش )ــ�د، یــ� �Qــ�ی �L;��ــ9 و ا#ــ� �Qــ�ی 3\ــ8  .٢

����� 0&�ظ��Y7 6ل )�ه ا�ـQ 9ـ$ در ایـ! �0;ـ9 'ـ\� Q-�ـ� �ـ� �Qـ�ی 
. Lـ�	�ش را 47ـ�ر دھ�ـ� /دJQ$ رو)! . L-� )�د �gh در آن آب ��یGی�

یـ� دJQـ$ زیـ� . د��Q $c�3ی �$ ط�ر �Lد�Qر �$ �Qر 	ـ6 ا�7ـ� gN١۵ از �0ود 
��ی $Q 9� .� آن را رو)! Q-��د��$ �Nی$ �L	�ش ا

ا#� '&%$ #�م   ،�-a+ 8Je !Q	aJ! ا�9 دJQ$ زی� د�ـ�$ �Nیـ$ Lـ�	�ش  .٣
�(��  .آن را رو)! +�Jی��. 

  
��-a+ ده�&����ق ی� ا��7دن د��*�ه، از د��*�ه ا ���در ای! . در '�رت '�	$ دی�ن 

�� ��Q��JYر 	�fز ��Jس �*��ی� ً�J�0 9;�0.  
  

   

  �$:�89ت +�
  ھ��G ۶٠/۵٠ ;9و ٢٢٠ – ٢۴٠: و;��ژ 

  وات  ١٨۵٠: �3رت 
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  <�* $�-= زی>;
در '�رت از �Qر ا��7دن ھ4�J*6 د��*�ه، آن را ھ�Jاه �� ز��;$ 	�JY;6 دور 

�q روش ز��;$ �Qدن 	�اد ��زی�6�7 	%8 ز+��L 6#د، آن را در . +�-�ازی��Z	 $ai�
  .ظ�ف �1ا#�+$ �*mاری�
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