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  د	��را���) ھ�ی ��' ای��&

� او��� ��ی�ھ���� �ای/ ا! ��ط ھ� +��. ��ارد زی- . +�د ر*�ی( در ھ�)�م ا& %�ده از ا�� ا! ��ط ھ�ی ای�
��  :ھ0 

  ز ا& %�ده د& �را��5. ھ�ی زی- را �� �4ر �2-ی�23. ا

��7 �-ای �4ر�-د�از ا�� . ١ ���  .در ;:- 9-8 � +�ه ا& %�ده 4

٢ .�  .ا�� را در آب ی� دی)- ��ی�5ت 3-ار ;�ھ�� ، 7A( �@�8:) در �-ا�- ?<- �-ق ( 8-9

٣ . Gی-H ی� ��-ون ���4ن ا�� از Gی-H �� ل�Jاز ا� K�H ،روی آن را ��ی� ھ���� L���. دھ��3-ار ) !�ا3.( ��
G9-و ھ-�� Gی-H را از L�&را 9-8 � و د ن Gی-H ؛ در *�ض���Q; و+�?� را���Q� ای ?�رج 4-دن-�.  

23. از 3-ار دادن ا�� در &-�Aی ?�د ا�Aزه دھ�� �4 . در ���س ��+� U>& �� L داغ ا���ا�Aزه ;�ھ�� &. ۴
  .�� دور ا�� �X-?�;�� ط�ر آزادا;�+ / ا�� &�L را �� در ز��ن �-دا. W��4 &-د +�د

۵ . ���4 �4��� و ز��;� �4 از آن ا& %�ده ;� �� �4��� ی� آب آن را ?�� �� -H �4 ا�� را �� آب �آن ، در ز��;
���Q� را از �-ق.  

����ی� ?-اب + هاL�& -9 ا�� ا&�] دی�ه ی� ا�� �� ز��/ ا8 �د. ۶Q; �9-ی از ?<- . ه ا&( �� ا�� �4ر�\A ای-�
-����Q; ا�A 3<�5ت ا�� را �&-ھL 4-دن . �2-ی� �[�ز آن را �-ای �-ر&� و �G; �� -��5د ���5-�4ر. ق 8-9 )

  . +�د -ق 8-9 )�� ، ;�در&( 3<�5ت ا�� �� ��ا;� ��*^ ?<-

� `�رت �)�-د. ٧a�3در `�رت ا& %�ده �4د�4ن از د& )�ه ��ی� ;:�رت د.  

 �4 ������ �-ق و`. ا&( ی� �- روی د& )�ه ز��;Q; رھ� �A�� ا�� 3-ار دارد آن را ��ون G��.  

� و�Aد داردن �Qا�، ب داغ ی� ���ر ;�aط داغ، آ �� ��ن در `�رت ���س. ٨( ?�&.  cQ*-� ا�� ���ر را �و3 
4��� ا! ��ط 4 ����  .�Q/ ا&( آب داغ در ��Gن آن ��+�� زی-ا �

 ، ��-�4ر �[�ز�-ق ?�رج 4��� و �� �Q5-د آن را از �ر ���5ل �4ر ;� ��W* �A( ?-ا�� +�ی� ی� ا�� �� ط ا9- . ٩
  .ی��e0� -��5� )7Aر

١٠ . )��g U>& 3-ار �)�-د و ا& %�ده +�دا�� ��ی� �- روی.  

ا9- ا�� �� ز��/ ا8 �د ی� ;��;� ھ�ی آ+�Qر ?-ا�� در آن و�Aد دا+( ی� ا�Qh -9 4-د ;���� از آن ا& %�ده . ١١
���4.  

١٢ . i&��  �4د�4ن(  ا8-اد ای/ و&�\� ;�2ی� �\�A /� ( ا;�;�دارای���0� ی� رو!! ،�QیG�8 ھ�ی �ی� ��  ی
آ��زش داده +�د و ا& %�ده آن  دا;K ا& %�ده +�د، �)- ای/ �4 �� آ;�7 راjA �� ;@�ه ا& %�ده�� �[-�� و 
  .��+��� ;:�رت 

١٣ . �� ������ ، ای/ اط����ن !�`. +�د �4 �� د& )�ه�4د�4ن ��ی� �@( ;:�رت ��+�4 �  .زی ;�

  .��ون ;:�رت رھ� 4-دآن را � �4 د& )�ه �� �-ق ا&( ;�2ی� ;در ز��. ١۴

���ی� اط����ن !�`. 4��� �4 ا�� �-  در ز��ن 3-ار دادن ا�� �- �Hی� ، .١۵;�Q�  3-ار )��g9)&8 � ا-.  
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  د	��را���) ھ�ی *�ص

���ا&( ، ��n  آن ای J� �4-ف �-ق �-ای A\��9-ی از ا�8�l ��ر ��ار،  از و&�\�. ١Q; روی ھ��ن ��ار ا& %�ده -�.  

�-ای  � L�&�4 ھ�ی��Qر �-دن . آ�e-ی ��ی� ا& %�ده +�د ١٠&�L را�l W��4 i-وری ا&( &�L ا& %�ده از ا9- . ٢
ط�ری &�L را ��:�L  ��ی� �-ا3] ��د ،. ز !� 9-م +�;���Q/ ا&( ��K ا ی ا& %�ده ����;� ،�4 - +�ت A-ی�ن �-ق

���� از ��ن ،��-ون ���4ه ;��د ی� ��  �4 4 �03 �X�e; .  

   - ��e0ری�طای/ د& �را��5. ھ� را �� ?�

�`�J��:  

���  .ا�Aزه ;�ھ�� �4 �4د�4ن ی� ا8-اد آ��زش ;�ی�ه ��ون ;:�رت از د& )�ه ا& %�ده 4

  .G ا��، &�L ی� دو+�?� آن را درون ھ�o ��ی5� 3-ار ;�ھ��9ھ-

  .��3. ا+ �5ل 3-ار ;�ھ��ا�� را �- روی �Hر�h ی� &<�ح 

���Q� از �-ق ���4 �  .د& )�ه را در ز��;� �4 ا& %�ده ;�

���Q; c�� ی� �-ط�ب c�? د& )�ه را �� د& �ن G9-ھ.  

 L�& از ���� ��ه �� ��:�ر ���4ن دو+�?)ی� د& ا`\Q; ا& %�ده Gی-H از.  

  .8 �ب و �q-ه 3-ار ;�ھ��د& )�ه را در �5-ض ��ران، آ

��� &(�-ق � J. ا� �4 �� ا�� را در ز��;Q; ون ;:�رت رھ���.  

H از آن �4 ا�� را از �-ق K�، ���Q� ���Q; -H آن را �� آب j2��.  
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���ت   

  

  

  r4 ا�� .١

٢. ��+�!  

٣. �+�H ا��8;� آب  

  د& � .۴

  در�Hش ��Gن آب .۵

  K+�H د& � .۶

�:�L ���ر .٧� �Aدر 

  د��4 آب �Hش .٨

  د��4 ���ر�Hش .٩

  �@�L�& s8 �-ق .١٠

  G�� K+�Hن آب .١١

  غ ;��;)-h-ا .١٢

١٣. [a* K+�H  

  ;�ار G�� K+�Hن  .١۴

  د��4 ��:�L د�� .١۵

١۶. /4 G��� د��4 ?�د 

  ��Gن آب .١٧
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  د	��را���) ھ�ی -,&

���ه   �ن ا& %�ده از ا�� �-ای او��/ ��ر ��Q/ ا&( �� دوددر ز�+ t� &WH ا;�02ط i&�� �4 �و `�اھ�ی
� +�د ����4 �A�� .+ �� r3� � ���4ه �� ھ. �دای/ W��4 ط5�2� ا&( و ��5 از ���� ��`�� /��X�

���5�  +�د �-ای  او��/ ��ر� �4��� آن را روی ��2& �  .ا� @�ن 4����4 از ا�� ا& %�ده �

  

  $�/���دات $�# از ا	���ده از ا�� �.ای او��! ��ر

١.���Qریرو ��K ھ�ی ?�`� از ا�� �4q  �;ای/ در ز��، +�ه ا-���� �4 �-ای او��/;�  ���ر آن را �� �-ق �
 �� +�دز;�� �4� ��  .از ��/ ?�اھ� ر8( دود ای/ � ���4ه��5 از ���. دود از آن �\

� را از.٢Q� &WH i8�@� از ا& %�ده از ا�� �-ای ��ر اول K�H  ا�� روی r4 داری� و آن�-  G��� ای ;-م �hر�H �� را
���4.  

٣ .G��� W��4 ا�� را r4  یG\8 داری� ان را رروی ا+��ء �(;)G�� ��  .���;Q) و �q-ه، زیv ا��، د��4 ��;

۴ .���H W��4 ھ�ی �hر�H )�4 د& )�ه در %) ١٠٠ ��-�A@�، . ���ر ا&( ا�� 4-د !��(را �� ��ان در ز��;
  .��n را ا; ��ب 4��� و از �Hر�h ا��ی ?�t ا& %�ده 4����� در�A ���ر  !��(

  

��  ا����ب د

� را �4 3-ار ا&( ا�� 4��� رد& �را��5. ھ�ی ا�� زدن ��2.١&�4��� ا �-ر&.  

��&�� �� �Aول زی- ر�Aع  زدن ;�ارد ا�� +�� ;�ع �Hر�h ا9- آن ��2س ھ�o د& �را��5\� �-ای ا��. ٢+ �را �
���4.  

� ��ان در د��ی �Hی�/ �- ا�� ، ...) h �l-وک و ، �-اق(  �Hر�h ھ�ی� �4 از ;�ع ?�`� &�? � +�ه ا;� . ٣�
  .4-د

�� ;�ع ا���ف ا&(، ھ���� د��ی . ۴h دارای �hر�H -9ا[&��� % ۶٠را ا; ��ب 4���، ا9- ��ده دارای  �\H
 - �-��ط ا&( و ��ون ���ر � ا&4 �ن ا&(، ھ���� ��ی� د��ی� را ا; ��ب 4��� H �� �4\% ۴٠ا& - و 

  .ا&(

��H cر�h ھ�طz2  ���م ��2&�7ی� را �4 ����اھ�� ا�� 4��� ، اول. ۵A ی ;�ع ���L�H  :��2س ، آ;�7 را �Aا 4
��2، و �q-هH �� �2�H ،L�H �� .�;�+ � �-ای ا�� 4-دن از ��2&�7ی� +-وع 4��� ، �4 در !-ارت �Hی�/ �-ی ا�� �

   .و &ce �� &�( ��2&�7ی� �-وی� �4 ;��ز �� !-ارت ��� -ی دار;� 

� �4 ����اھ�� ا�� 4��� ، 3-ار �9-د ��:�L در�A !-ارت را �X-?�;�� �� در ��W* .��a( ;�ع �2د��4 . ۶&�:  

•   )�5lو ��2&�7ی �-ای  ای/ و ��;�ی\�;*��J� ا&(  دارای ��اد.  

••  )�5lی� ��\�ط ��2&�7ی �-ای ای/ و ��، ا�-ی����H )&ا.  

•••  )�5l�2&�7ی �-ای ای/ و� ���2 ای ی� 4 �;H )&ا.  
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  -.دن ��3ن آب $.

١ .���Q� ا�� را از �-ق.  

٢ .�Aدر L�:�  .ا��ی ?�t �)|اری� !��( ���ر را �- روی �

� +�د �4 ���7 از آب ، د ب �@. +�� ا�Wح زی�دی دارآا9- . ٣� ��`��->a�  ی� �ا& %�ده آب �3�8 ا�Wح ��5;
���4.  

���<از آب آھt دار ی� �5 -Q; ا& %�ده -.  

��� ��Gندر  ا�� را در !�� � �4 آب. ۴Q; دارد ، ;)�7اری.  

  

  ا��ی ���ر

4��� ، +-ح داده +�" ��Gن آب H- 4-دن"ا�� را ھ��;<�ر �4 در ��K راjA �� ;@�ه . ١ -H.  

٢ .���  .ا�� را �� �-ق و`. 4

  .�� در ��:�L در�A !-ارت ا; ��ب +�ه ��+��n�� �4-ی/ د ���ر ���7 ز��;� ا�e;�Q|ی- ا&( �� ا��. ٣

 ��4 �� �Qh ا�� r4 ای/ `�رت آب از -�q در.  

۴ .4 �;��ن �� دھ� �4 د�� �� !� ،  ?���ش +�ن h-اغ. ه ، `2- 4����� h-اغ ;��;)- ?���ش ;��� ز��;
  . ا; ��ب +�ه ر&��ه ا&(

�5( ���&] 3-ار دھ�� د��4 ���ر. ۵lرا در و.  

4��� ی� ��53� �� �Hی�ن �� ر&� و و3 � ا�� 4-دن. ۶ �  .3-ار دھ�� یآن را �� `�رت *��د ، �4 �� ا�� �4ر ;�

4��� و ا�Aزه دھ�� �4 ا�� ?�t +�د. ?�رج 4��� H-یG �-ق ا�� را از. ٧ �  .آب ��3� ��;�ه درون ��Gن را ?��

  

  $�ش آب ا4/���

�� ز��;� �4 آب در ( !��( ا��ی ?�t و �h در !��( ا��ی ���ر ا��8;� �� ��ا;� در ھ- ���53 � �h در. ١
  .ا& %�ده +�د )��Gن آب و�Aد دارد

  .*�\Q-د ��8ر دھ��د��4 ا��8;� را �-ای ای/ . ٢

� Q; : ر�� ��h ی +�د � ای/ د��4-ای ا& %�ده ، ا� �ا-e&را ��8ر دھ�� �� آب ا.  

  

  $�ش ���ر

8� . �-ای �-دا+ / �h/ و h-و�74ی &�( ، د��4 ���ر �Hش را ��8ر دھ�� �lو���4ر ا-h و /�h �7 را �-ط-ف
��4 ��.  

`h  -2-اغ ;��;)- ?���ش ;��ه ،�� و ��ز��;� �4 3-ار دھ )Max(د��4 ��:�L د�� را در و�5l( !�ا4~- . ١
���4.  

�� �g;�� `د��4 ���ر �Hش را ��8ر دھ�� و . ٢hر��� �� ���4 -2 ��  .در �Hر�h ;%�ذ 4
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� Q; : ،از د��4از &� ��ر   -��� �-ای دا+ / �7 -ی/ �4%�( ���ر Lھ -& )�H ش ���ر�H  &ا���Q; ده�% .
�� ��ر  �-ای ��. �Hش را ��8ر ;�ھ�� ھ- ��ر ��K از &� �-��2 د��4 ���رh )&زم اn �4ر ا;�ا? / آن ، ا� �ا

ا�� �� +�د، K�H از r4 +�ن  ا& %�ده ��K از !� از د��4 ���ر �Hش ، ��*^ &-د. د��4 را ��8ر دھ�� 
  .اط����ن !�`. 4��� ا& %�ده از د��4 ���ر �Hش ، از ?���ش ��دن h-اغ ;��;)-

  

  ���3-.دن

  .ز �-ق ����Qرا ا د& )�ه. ١

��ه از ��اد. ٢�4 .! ���4 G��� ای �-ط�ب �hر�H �� آن را ،���Q; 4-دن ا�� ا& %�ده G��� ه �-ای��  .ی� &�ی

  

�67 �8  

و ��*^ �Qh 4-دن آب از  ?�رج ;�� +�د ا�� r4 از ���ر، �Hی�/ ا&(  ی r4 ا���� ط�ر ا������t و3 � �4 د��
 �� ^*�� L 0�& /د ، ا�� ای�+ ��� r4 ا�� �Q; �Qh ا�� r4 د �4 آب از�+.  

  

  �8 ر	�ب

4���8را ب ���Aد در آ �;���اد �Q\�* 5-د �l ر&�ب، �و از ر&�ب ��اد در ���8| ?-وج ���ر A\��9-ی  \ - �
 ��4 ��.  

  

  ��9ب و ����.ات

��� L�& �4 ���5بQ; � د& )�ه را �-ای �G4-� �� -��5 ?���ت cH از 8-وش. ?�د��ن �Aی)Gی/ 4��� را &5
  .ار&�ل 4��� -ده ی��

  

  د;ی) ای.ادات و راه :,��

  ا�� ، �� و ی� دود  �& -��: ای.اد 

� +�د  در ز��;� �4 از ا��: راه !. � �*�J � د �� و ی� دود از آن�+ ���7ی . �-ای ��ر اول ا& %�ده �qرو
  .از ��/ رود�a�3 &�? � +�;� و د ١٠ظ-ف  ��ی� در ، &�?( ا& %�ده +�ه در ز��ن

  ا�� داغ ��& -��: ای.اد 

د�� ��ی� روی د��ی �<\�ب  ��:�L د��4) ٢(. و`. 4-د و�( ٢۴٠- ٢٢٠ا�� را ��ی�  ia8 �� �-ق ) ١: (راه !. 
�:�L +�ه ��+��.  

  از ا�� ���ر ��.ون ��& آی�: ای.اد 

 و ھ��3-ار د •�-ای H- 4-دن ��Gن آب ، د��4 ��:�L ���ر را روی . ��Q/ ا&( ��Gن آب ?��� ��+�: راه !. 
ce& ���4 �8�lآب را ا .���4 L�:�  .ا�Aزه دھ�� ا�� داغ +�د و ��5 د��ی ���ر را �

  -�ر ��& -�� $�ش ���ر: ای.اد 
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�:�L د�� ) ٢(. ��+�H-  ١/G��۴ن آب ��ی� !�ا3. ) ١(: راه !. � �Aی� روی ���53( ���ر 3-ار دا+ � در��
� 3-ار دا+ � ) ٣(. ��+�a8ا�� ��ی� در ���53( ا�+�� .  

  -�ر ��& -�� � آبا4/��: ای.اد 

ھ��;<�ر �4 در ��K ;@�ه H- 4-دن ��Gن آب ��U�l داده +� . H- ��+� ١/G��۴ن اب ��ی� !�ا3. : راه !. 
���4 -H ا�� را.  

  ا�� �67 �& -��: ای.اد 

�:�L د�� ) ١(: راه !. � �A�4در ��5( ���&] 3-ار دا+ � ��+�ی� ;��ه �r4 ا�� 9-م  �� ز��;l٢(. �در و (
 �Aد�� �-ای ای[�د ���ردر L�:�;�اده �4  ا�Aزه �Hش زی�د ا& %�ده +�ه و ���ر د��4) ٣(. ���0ر �Hی�/ ا&( ، �

  .r4 ا�� داغ +�د

 

 

 

�@�? زی<� A�:  

�\z��>� �Q روش ز���� . در `�رت از �4ر ا8 �دن ھ���)� د& )�ه، آن را ھ�-اه �� ز���� ����5� دور ;���ازی�
  .ی�8 � �@. ز;�9� ?�د، آن را در ظ-ف �Aا�9;� �)|اری�4-دن ��اد ��ز

  

  


