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  د	��را���) ھ�ی ��' ای��&

م ا%�$ده از ا�� ا ��ط ھی ای��� او��� �ی�ھ���� '��- ��ارد زی, . *�د ر(ی) در ھ* ای. ا ��ط ھ
��  :ھ/�

  ز ا%�$ده د%��را��4- ھی زی, را �� 3ر �1,ی�12- ا

6 �,ای 3ر�,د�از ا�� . ١� ���  .در :9, 7,8�� *�ه ا%�$ده 3

  .ا�� را در آب ی دی', �ی4ت 2,ار :�ھ�� ، @6) �?97) در �,ا�, <=, �,ق 7,8�'�. ٢

٣ . Fی,G ون ���3ن ا�� از,�� ل �� G,یF یIاز ا� J�G ،ی� ھ����. دھ��2,ار )  �ا2-( �����K روی آن را �
F8,و ھ,�� Fی,G را از K�%و د ن ��را 7,8 Fی,G ؛ در (�ض���P: را �>  .�,ای <رج 3,دن ����Pو*

 %=T داغ ا���ا@زه :�ھ�� %. ۴� K �*12- از 2,ار دادن ا�� در %,@ی <�د ا@زه دھ�� �3 . در ��س �
:�� ط�ر آزادا:�*�. ا�� %�K را �� در ز�ن �,دا. 3�V %,د *�د>,W� دور ا�� ��.  

۵ . ���3��� و ز�:� �3 از آن ا%�$ده :�� 3 �� ��3��� ی آب آن را < �� ,G آب آن ، در ز�:� �3 ا�� را �
���P� را از �,ق.  

����ی <,اب * هاK�% ,8 ا�� ا%�Z دی�ه ی ا�� �� ز��. ا7�د. ۶P: ر�,ای @]��8,ی از <=, . ه ا%) � ا�� 3
,����P: ت ا�� را @�ا%,ھK 3,دن . �1,ی� �\ز آن را �,ای �,ر%� و �F: �� ,��4د �3,��4ر. ق 7,8�4=2 �'

,=> ])  . *�د ,ق 7,8�'�� ، :در%) 2=4ت ا�� �� ��ا:� �

  .در _�رت ا%�$ده �3د3ن از د%�'ه �ی� :9رت د�2`� _�رت �'�,د. ٧

 �3 �:����� �,ق و_- ا%) ی �, روی د%�'ه ز�P:   .��F ا�� 2,ار دارد آن را ��ون ��@� رھ

ر :`ط داغ، آ � ��ن در _�رت ��س. ٨�� و2�� ا�� ��ر را �,(bP  .%�<�'� و@�د داردن Pا�، ب داغ ی
3��� ا ��ط 3 ����  .�P. ا%) آب داغ در ��Fن آن �*�� زی,ا �

3ر �\ز�,ق <رج 3��� و �� �P4,د آن را از �ر ���4ل 3ر :���@� (�V) <,ا�� *�ی� ی ا�� �� ط ا8, . ٩,�� ، 
رd/� ,��4� (6@ی�.  

١٠ . (�f T=% ی� �, روی  .2,ار �'�,د و ا%�$ده *�دا�� �

ر <,ا�� در آن و@�د دا*) ی ا�Pg ,8 3,د :��� از آن ا%�$ده . ١١P*ی آ:� ھ�: ا8, ا�� �� ز��. ا7�د ی
���3.  

١٢ . h%��  ی�دارای ) �. @�]� �3د3ن(  ا7,اد ای. و%�]� :1:ی ��  ی� ھی F�7ی�P،  /� ی رو ���ا:
آ��زش داده *�د و ا%�$ده آن  دا:J ا%�$ده *�د، �', ای. �3 �� آ:6 را@i �� :?�ه ا%�$ده�� �\,�� و 
9رت : ��*�.  

١٣ . � ��*ن  _- *�د �3 � د%�'ه�3د3ن �ی� �?) :9رت �� ، ای. اط������  .زی :�� 3

١۴ .  .��ون :9رت رھ 3,دآن را � �3 د%�'ه �� �,ق ا%) :1ی� :در ز�

ی� ، .١۵G ,� ن 2,ار دادن ا��3��� �3 ا�� �,  در ز� -_ن  �ی� اط����:P�  2,ار (�f8(%ا ��7,.  
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  د	��را���) ھ�ی *�ص

�7 �ر ��ار،  از و%�]�. ١kف �,ق �,ای @]��8,ی از ا,I� �3 آن ای  m���ا%) ، �P: ده  .�, روی ھ�ن ��ار ا%�$

3�k V,وری ا%) %�K ا%�$ده از ا8, . ٢ hرا� K�%ده *�د ١٠ر �,دن . آ�d,ی �ی� ا%�$Pی��,ای  � K�%�3 ھ
ی� �,اZ2 ��د ،. ز  � 8,م *�:���P. ا%) ��J ا ی ا%�$ده ����:� ،�3�, *�ت @,ین �,ق�  K�9�ط�ری %�K را �

���3 3�  ��   . :�W�d 2/��� از ��ن ،��,ون ���3ه :��د ی

ری�طای. د%��را��4- ھ را �� <d/� ,   

_�I��:  

���  .ا@زه :�ھ�� �3 �3د3ن ی ا7,اد آ��زش :�ی�ه ��ون :9رت از د%�'ه ا%�$ده 3

ی�4 2,ار :�ھ��8ھ,� nآن را درون ھ� �>  .F ا��، %�K ی دو*

ر�g ی %=�ح G ل 2,ار :�ھ��ا�� را �, روی2�- ا*�4.  

���P� از �,ق ���  .د%�'ه را در ز�:� �3 ا%�$ده :�� 3

���P: b�� ط�ب,�   .ھ,F8 د%�'ه را � د%�ن <�b ی

 K�% ا_]� از�د% ه �� ���9ر ���3ن دو*<'ی� ���P: ده  .از G,یF ا%�$

ب و �p,ه 2,ار :�ھ��د%�'ه را در �4,ض �ران، آ�7.  

:��� %)�,ق ��I- ا� �3 �� ا�� را در ز�P:   .��ون :9رت رھ

G از آن �3 ا�� را از �,ق J�، ���P� ���P: ,G آب �i1 آن را ��.  
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���ت   

  

  

  q3 ا�� .١

٢. ��*   

  دی�اره ��Fن .٣

۴. �*dآ� �:  ا�7

  در�Gش ��Fن آب .۵

ر .۶�� K�9�  در@� �

ش  د��3 .٧G ر�� 

ش .٨G د��3 آب  

٩. ,':  g,اغ :�

  J*�G د%��  .١٠

  د%�� .١١

١٢. 7  K�% r �,ق�?

١٣. Z`) J*�G  

١۴.   د��3 ��K�9 د�

  ��Fن آب .١۵

١۶. .3 F��� د��3 <�د  
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  د	��را���) ھ�ی -,&

���ه   ن ا%�$ده از ا�� �,ای او��. �ر ��P. ا%) �� دوددر ز�* s��%VG طو _�اھی� h%�� �3 ا:1/
��. ��_�ھ. ای. 3�V ط�4�1 ا%) و ��4 از ���� ��3ه ���q2 �� *�د. ��@� 3����� *�د W� �� �

  .ا��?ن 3����3 از ا�� ا%�$ده �� 3��� آن را روی �1%� �����4  *�د �,ای  او��. �ر

  

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

ریرو ��J ھی <_� از ا�� ��3.١P�p  �:ه ا�* ،�,ای. در ز��ر آن را �� �,ق ��  � �3 �,ای او��.:��
 ��  .از ��. <�اھ� ر7) دود ای. � ��3ه��4 از ���. �� *�دز:�� ��3 دود از آن �]

ر�g ای :,م ���F  ,داری� و آن� q3 ا�� روی  J�G از ا%�$ده از ا�� �,ای �ر اول �?%VG h7���P را از.٢G را �
���3.  

٣ .F��� V��� ��F(:'� داری� ان را رروی ا*�ء F[7ی  q3 ا�� را 3:�  uها��، د��3، زی,�p و (:P���.  

۴ .���G V�ر�g ھی 3G )ه در %) ١٠٠ر ا%) ا�� 3,د  �)را �� ��ان در ز�:� �3 د%�'�� . ،?�@,�
(� در@� ��ر   ����ر�g ا��ی <�s ا%�$ده 3G و از ���m را ا:��ب 3�.  

  

��  ا����ب د

١.3��� %� را �3 2,ار ا%) ا�� 3��� را �,ر%�د%��را��4- ھی ا�� زدن �1.  

ر�g ا8, آن �1س ھ�n د%��را��4]� �,ای ا��. ٢G ع�: �* %�� �� @�ول زی, ر@�ع  زدن :�ارد ا��را �� *
���3.  

<�� *�ه ا:� . ٣% �_ر�g ھی� �3 از :�ع <G  )وک و ، �,اق,g �k (... ، ی�. �, ا��G ی�� ��ان در د�
  .3,د

�� :�ع ا��ف ا%)، ھ���� د�ی . ۴g دارای �gرG ,8اZ%�G]� % ۶٠را ا:��ب 3���، ا8, �ده دارای  �
�, �,��ط ا%) و ��ون ��ر � ا3%�ن ا%)، ھ���� �ی� د�ی� را ا:��ب 3��� G �� �3]% ۴٠ا%�, و 

  .ا%)

6%ی� را �3 ����اھ�� ا�� 3��� ، اول. ۵م �1��  y1ی طر�g ھG b�1س ، آ:6 را @�ا 3��� :�ع @�:  K�G
G � �1�G ،K�G ی�. �,ی ا�� �� *�:�. ��1، و �p,ه�G �3 در  ,ارت ، ���6%ی� *,وع 3 �,ای ا�� 3,دن از �1

6%ی� �,وی� �3 :�ز ��  ,ارت ����,ی دار:� 1� (�% �� bd% و.   

 در �`�- (�V) :�ع �1%� �3 ����اھ�� ا�� 3��� ، 2,ار �8,د د��3 . ۶� ��:>,W� در@�  ,ارت را K�9��:  

•   kی �,ای  �4)ای. و6%ی]�:� و �1:�)��I� ا%)  دارای ��اد.  

••  (�4kی �,ای ای. و6%  .ا%) ���G، ا�,ی��� ی ��]�ط �1

•••  (�4kی �,ای ای. و6%1� �:�3 ��1 ای یG (%ا.  
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  -.دن ��3ن آب $.

١ .���P� ا�� را از �,ق.  

ر را �, روی ��K�9 در@�. ٢�� (�  .ا��ی <�s �'}اری�  

6 از آب ، د ب �?- *� ا�Vح زیدی دارآ, ا8. ٣�ا%�$ده آب 7�2 ا�Vح ��4:� ی  �`=,��_�� �� *�د �3 �
���3.  

- 4� ���=از آب آھs دار یP: ده  ., ا%�$

��� ��Fندر  ا�� را در  ��� �3 آب. ۴P: دارد ، :'�6اری.  

  

  ا��ی ���ر

3��� ، *,ح داده *�" ��Fن آب G, 3,دن"ا�� را ھ�:=�ر �3 در ��J را@i �� :?�ه . ١ ,G.  

٢ .���  .ا�� را �� �,ق و_- 3

:d}ی, ا%) � ا��. ٣Pا� �:6 ز���3 ��m,ی. د ��ر ��* در ��K�9 در@�  ,ارت ا:��ب *�ه ��.  

 ��3 �� �Pg ا�� q3 ای. _�رت آب از ,�p در.  

��ش :�. ۴> ,': ز�:� g �3,اغ :������ن �� دھ� �3 د� ��  � ،  اغ<��ش *�ن g,. ه ، _3 ,1�:
  . ا:��ب *�ه ر%��ه ا%)

%Z 2,ار دھ�� د��3 ��ر. ۵�� (�4kرا در و.  

ین �� ر%� و و2�� ا�� 3,دن. ۶G �� �42��   .2,ار دھ�� یآن را �� _�رت (��د ، �3 � ا�� 3ر :�� 3��� ی

�2 �:�ه درون ��Fن را <. <رج 3��� ا�� را از G,یF �,ق. ٧3��� و ا@زه دھ�� �3 ا�� <�s *�دآب � ��.  

  

  $�ش آب ا4/���

 ز�:� �3 آب در (  �) ا��ی <�s و �g در  �) ا��ی ��ر ا�7:� �� ��ا:� در ھ, ���42�� �g در. ١�
  .ا%�$ده *�د )��Fن آب و@�د دارد

  .د��3 ا�7:� را �,ای ای. (�]P,د �7ر دھ��. ٢

��P: : ��g ا��ده ، ا�  .را �7ر دھ�� � آب ا%d,ی *�د � ای. د��3ر �,ای ا%�$

  

  $�ش ���ر

ش را �7ر دھ�� G ر�7 . �,ای �,دا*�. �g. و g,و63ی %�) ، د��3 ��kر ا6 را �,ط,ف �g. و g,و��3
��3 ��.  

��ش :��ه ،2,ار دھ�� و �ز�:� Max(  �3(د��3 ��K�9 د� را در و�4k)  �ا3{, . ١> ,':_g  ,1,اغ :�
���3.  

ش را �7ر دھ�� و . ٢G ر:�� _د��3 ��f ��gر�� � ���3 ,1 ��ر�g :$�ذ 3G در.  
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��P: : ،رش ��ر �G) %, ھK از د��3از %� �ر  �,��� �,ای دا*�. �6�,ی. �$�3) ��G �%ا���P: ده$ .
ش را �7ر :�ھ��G رر 3ر ا:�ا<�. آن ، ا��� �,ای ��. ھ, �ر ��J از %� �,��1 د��3 ��� ��g (%زم اm ا

ش ، �([ %,د. د��3 را �7ر دھ�� G را�� �� *�د، J�G از q3 *�ن  ا%�$ده ��J از  � از د��3 ��
,':ش ، از <��ش ��دن g,اغ :�G ر3��� ا%�$ده از د��3 �� -_ن  �  .اط��

  

  ���3-.دن

  .را از �,ق ����P د%�'ه. ١

��ه از ��اد. ٢�ی��ه �,ای �  - 3% 3���ی F��� ای �,ط�ب �gرG ���، آن را �P: ده  .��F 3,دن ا�� ا%�$

  

�67 �8  

ی�. ا%)  ی q3 ا���� ط�ر ا�����s و2�� �3 د�G ،رو �([ �Pg 3,دن آب از  <رج :�� *�د ا�� q3 از ��
 ��P: �Pg ا�� q3 د �3 آب از�* �� ])� K�/�% .ای   .q3 ا�� �� *�د ، ا�

  

  �8 ر	�ب

�k د,P[�) ،7را ب ��@�د در آ �:���اد �4 ر%�ب���7} <,وج ��ر @]��8,ی  ]�, �� 3�و از ر%�ب ��اد در �
 ��3 ��.  

  

  ��9ب و ����.ات

��� K�% �3 ���4بP: �4% را ���ت bG از 7,وش. <�د�ن @ی'Fی. 3��> F3,� �� ,��4� ه را �,ای د%�'
  .ار%ل 3��� �,ده ی

  

  د;ی) ای.ادات و راه :,��

  ا�� ، �� و ی� دود  �& -��: د ای.ا

(� �� *�د  در ز�:� �3 از ا��: راه  - I�� دود از آن 6ی . �,ای �ر اول ا%�$ده �� *�د �� و ی�pرو
  .از ��. رود�2`� %�<�� *�:� و د ١٠ظ,ف  �ی� در ، %<) ا%�$ده *�ه در ز�ن

  ا�� داغ ��& -��: ای.اد 

ی� روی د�ی �=]�ب  ��K�9 د��3) ٢(. و_- 3,د و�) ٢۴٠- �٢٢٠ �,ق ا�� را �ی�  h`7 �) ١: (راه  - � د�
�*�K�9 *�ه ��.  

  از ا�� ���ر ��.ون ��& آی�: ای.اد 

*�: راه  - � ��ر را روی . ��P. ا%) ��Fن آب <�� K�9� و 2,ار دھ�� •�,ای G, 3,دن ��Fن آب ، د��3 �
bd% ���3 �7kزه دھ�� ا�� داغ *�. آب را ا3���ا@ K�9�  .د و ��4 د�ی ��ر را �

  -�ر ��& -�� $�ش ���ر: ای.اد 
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٢(. �*�G,  ١/F��۴ن آب �ی�  �ا2- ) ١(: راه  -  ( ی� روی ���42) ��ر 2,ار دا*�� در@� ��K�9 د��
�**�ا�� �ی� در ���42) ا7`� 2,ار دا*�� ) ٣(. �� .  

  -�ر ��& -�� � آبا4/��: ای.اد 

١/�۴ی�  �اF��  -2ن اب: راه  -  �*� ,G . �* داده T�k�� ن آبF�� 3,دن ,G ه�?: J�� ر �3 در�=:ھ�
���3 ,G ا�� را.  

  ا�� �67 �& -��: ای.اد 

ی� :��ه �q3 ا�� 8,م  � ز�:� �3در@� ��K�9 د� ) ١(: راه  - �*%Z 2,ار دا*�� ��� (�4kدر و .)٢ (
ی ، ��K�9 د� �,ای ای\د ��ردر@� G رش زید ا%�$ده *�ه و ��ر د��3) )٣. �. ا%�(/�G زه:�اده �3  ا@

  .q3 ا�� داغ *�د

 

 

 

�@�? زی<� A�:  

�y روش ز��� . در _�رت از 3ر ا7�دن ھ���'� د%�'ه، آن را ھ�,اه � ز��� �����4 دور :���ازی�=� �P[�
  .3,دن ��اد �زی7�� �?- ز:��8 <�د، آن را در ظ,ف @�ا8:� �'}اری�

  

  


