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���ت ��� ای��� 
 

��ده از و��ی� ��از . را ر/�ی. -,د  ,+$ ، ھ%�(" ��ی) �'�ت ای% $ او#�"ھ ��م ا�
 :3%2" �1ارد زی, 


� ./.- از ا+&*�ده، د�&�%  راھ��� را �#�"!  ����ی
د6�,<" راھ %� >,ح داده >)ه $ -" در ای; از ای; د����ه 9:6 �,ای �71ر6  .١

��ده �%�ی�)ا�.، � .ا�
 .د����ه را در آب ی� �1ی@�ت دی�, 6,و �' �)  .٢
٣.  ،Dی,E از "F�<ق ی� ��,ون -(�)ن دو,� "� "F�<از زدن دو �I+ ")�%ھ

" از E,یD، ھ,DO �,ای ��,ون -(�)ن دو>�F. �%�ی�)) OFF( د����ه را �1�Fش
 .>�F" را ���,ی)دو ��P �,ق را �'(�) 9:6

۴.  (<�� "�+�I از - �ر  .ھ,� DO�Uاری) ��P �,ق �� ��Tح داغ �%�س دا>
 ;���ده از ا��، ��P  در �Wرت. ا�� ا�3زه دھ�) -" V F >�دUOا>�/)م ا�

 .دور آن ����X�Y)�" آرا1$ �,ق را 
��ده از د����ه،  ی� �F#$ -,دن آب و ھ ��م ری��; آب در ا��ھ ��م   .۵�/)م ا�

 .ا از �,ق �'(�) و ��Uاری) د����ه V F >�ددو>�F" ر
، آ�,ا �" -�ر F" ی� F,اب >)ن د����هدر �Wرت W)1" دی)ن ��P ی� دو>�  .۶

 .د����ه را �,ای �,ر�$ و �@%�, �" �@%�,�Oه 1\�ز �I,ی). �� )ازی)
٧.  (��< VدیD� ه���د����ه در `�ل  .ا�3زه �)ھ�)-�د-�ن �)ون �^�رت �" د�

 .�' �) -�ر را �" `�ل �Fد رھ�
ھ ��م �, و �" -,دن ا��  .�Fدداری - �)آب و ���رداغ، د����ه ��  از �%�س .٨

 .1,ا+b آب داغ درون آن ��>�)
٩.  ,O, ا>'�ل<,اغ "ا�ب -�ر  "�(���F رو>; >�د، �" ای; 1@ $ ا�. -" ا��

د����ه را �,ای �,ر�$ و �@%�, �" دو>�F" را از �,ق �'(�) و . �%$ - )
 .�@%�,�Oه 1\�ز �I,ی)

  

 وی1ه���ت 
��ده ھ%�1Dن  -١�-" ��ان ا�� و د����ه �,+$ دی�,ی از یE V,یD �,ای ا�

��ده �' �)6,71$ آن زی�د ا�. �  .ا�
٢-  $2�F ا�� P�� 6$ �,ای �2 )�, -,دن�eا P�� ده از���در �Wر�$ -" ا�

 P�� وری ��>)، از,eده - �) ١٠����, ��/O g,م >)ن . آY1, ا�%- ,Y1آ
P�� "- (�<�� b ا�� زی�د -(�)ه �(�د و درھP 1,ا+. ��P �,ق O $1,دد

(X�Y�. 

 د�&�%  راھ��� راای3 ��5
اری ���ی�. 
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  :��3" ویhه 

�
ھ���ده -  ) ا�6زه �  .-�د-�ن و ا6,اد ��وارد �)ون �^�رت از ا�� ا�

78�  .ا��، ��P �,ق و دو>�F" را در آب 6,و �' �) ھ

�
ھ��@�ل �%�س دا>�" ��>)ا�� ی داغ �� �1اد و ��Tح +��� ا ا�6زه <.  

�
ھ���ده، ا�� �" �,ق و�W ��>) ا�6زه �دو>�F" را از �,ق . ھ ��م /)م ا�

(�)'�.  
78�  .�� د�. ھ�ی i�F �" ا�� د�. ���D) ھ

  .��P �,ق را �'(�)ھ�78 �,ای ��,ون -(�)ن دو>�F" از �,ق 

ی� زی, ���k ��ر  ، ��رانا�� را در 1@,ض ھ�ای آزاد�
ھ��ار /.  


ا��7ل ا�� �" �,ق، آ�,ا �" `�ل �Fد  ھ ��م����  .رھ� 
�ی7ی
+�I از -(�)ن دو>�F" از �,ق، در ا�� آب �.  

  
 "- (�<�� "���ً ��3" دا>T#:  

�I<�F ود�$ ھ�ی >�%��ی$، �1ادD6ک -  )ه  از ا�E ی)-  )ه ی� �1ادDدر ا�� �,ی.  
  
  
  
  

  ا�� /#!�ت                      
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  k<�E �23 - ٢                            آب �Eش            -١
  ر� ^�P ���د-%"  - D�1                                ۴ن �Eشدر -٣
   ا�Y,ید-%"  - ۶                       ���ر #n^" اید-%"  -۵
٧-  V>�- ه - ٨                                 <,اغ,���  ���ی د�
   د����,ه -١٠                            ��P �,قpqف  -٩

   `,ارت "3د-%" � ^�P در -١٢                                <,اغ �Dرگ  - ١١
١٣ -  -D�%� د�F "%-ن آب -١۴                      $دD�1  
١۵ - $'���pE k<�E                       ١۶- ر��� U��n" ا�� �� 1 W  
  ظ,ف ری��; آب در ا��- ١٧

 


 ر+�ب: �&;�+  
W ن آبD�1 در $W�7�1 $6� ده و از ر��ب >)ن,- "���1اد +,اردارد -" آب را �7

�n" ا�� �O�23,ی $1 - )W روی . tی�@� .u�� ا�. و �زم $%v6$ دا�W ;ای
  .O,دد

��ً ��3" �1,6ی�) T#:  
��ده - �)���ده از آب T:1, و آ�$ -" �1اد 1@)�$ آن . 9:6 از آب آ>��1)�$ ا��ا�

6�" >)ه ��>) ��/,O $اص >�%��ی�F ,��x� �� ر��ب (e P�u�� "- 1$ >�د g
- (<�� "�  .D�6ی'$ آب، -�رآی$ y�1,ی �)ا>

��ده �' �)�   .از اD6ود�$ ھ�ی >�%��ی$، �1اد T@1, ی� �1اد e) ر��ب ا�

ه +�د >
ه ا+&*�ده ��A  ا�@ح آب �<��� زی�د ��>
، از آب �6>��%


��B.  

  
�دنB  �% 
: �&;�+  

�%< P�u�� ;ا��  �� ای ًp1�- D�� ر ظ,ی� را��u� ر<" ھ�ی�E $�1$ ��ا��) `
  .�%�ی�)

�n" ا�� 1%'; ا�. ��  .ھ%�(" ای; ��ع �Eر<" را �� در3" `,ارت -P ا�� - �)W
�Fرج  +T,ات آب �3ش �" �3ی آن `)ی V F >�د -" دی�, ���ری �Fرج �(�د و

�g/�� ."'> (e P #'" روی �Eر<" >�د O,دد -"u�� م��د-�ر  در ای; ھ �F ط�ر "�
�)ی; �,��b، 1$ ��ا��) �� ��Fل را`. . O $1,دد>)ن آب ���I,  ��1{6@�ل و 

�,ی; �Eر<" ھ� را ��D ا�� �%�ی�)� . ظ,ی

  
����D د+&�را"!�- ھ�ی  

��ده از ا�� �,ای ��ر اول ، 1%'; ا�. ��ی داغ >)ن و W)ای -(�)ه �ھ ��م ا�
��'$ > �)ه >�د�pE از 1)ت ای; ا1, -�1. >)ن ��(~�ی iE ا�. و $@�Iط ًp

��P� - $1 "�W ا�� را �,ای ��ر اول روی ی�E Vر<" . -���ھ$ از ��; �Fاھ) ر6.
��ده �%�ی�)�  .1@%�#$ �'(�) و �iY ا�
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  آ��ده +�زی
  .ا�� �%�ی�) ،#�Iس ھ� را �, `bu ��ع �Eر<" و ���T1 د���ر ا#@%2~�ی ا����)ارد

  
�ارت  ��ع �Gر%   @D�F روی ".�سI  6در  

  
  -P  �1اد 71 �/$

  
1���E  9(%$ -ا�,ی(%$   

  
$���  زی�د  -

  
  ��Iی) ا�� >�د

  
در ای;  .%�ی�)را �� #��I~�ی$ -" �� در3" `,ارت -P ا�� 1$ >��) >,وع � ا�� -,دن

�Iu. �"  ا�� �,ای O,م >)ن 1\)د(`�#. ز�1ن ا��^�ر O,م >)ن ا�� -�F Pاھ) ��د 
�, ). )- ز�1ن -%�,ی W,ف 1$ �,د >)ن 1\)د %- Pس ھ�I# ;�F�� ,TF

  .�Fاھ) >)

  
�دنB ر ا����� ��  

�دن ��7ن ا��B�G  
 .1,ا+b ��>�) -" دو>�F" از E,یD ��,ون ��>) -
-  P�^ � "%-١>'� (+,اردھ�) "0"را روی  ���رد.( 
 .را ��ز - �) در�Eش D�1ن -
 .��ک ا�� را ��� ���,ی) -" آب �,ریD �(�د -
1,ا+b ��>�) 1:)ار . �" آرا1$ در ا�� �,یDی) ظ,ف �7�1ص�� آب را  -

1. ) $2�1 #��, ٢۶٠`)ود (آب از `)ا-�, p/ �� "-"MAX " 1(�ص
 ).٢>'� (>)ه ��(�, �(�د

  .را �I )ی) در�Eش D�1ن -

  
 ��J��6ارت  در�I  

 .ا�� را در وe@�. /%�دی +,اردھ�) -
- (��D� را �" �,ق "F�<دو. 
�n" ا��  -W ارت، در3" `,ارت,` P�^ � "%-ن د(��F,> ا�)ازه  را�� "�

�,ل در3" `,ارت،<,اغ ). ٣>'� ( �I# b�� 1س � ^�P �%�ی�) - 
+�I از >,وع . �(�ن 1$ دھ) -" د����ه در `�ل O,م >)ن ا�.
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  . �1�Fش O,دد) �� <,اغ -,دن، IW, - � ا��
  :ھ()ار 
ر رو>; ی'�I ،ھ, < ) 1)ت، <,اغ �(���, در3" `,ارت ا�� -,دنھ ��م 

د����ه �,ای ��y. ��~)ا>�; در3" 1$ >�د -" �(�ن 1$ دھ) 
�� در3"  ا�� -,دنھ,�Oه iE از . `,ارت � ^�P >)ه �" -�ر ا6��ده ا�.

� <,اغ رو>; >�د ، IW, - �) �ت زی�د، در3" `,ارت را -P -,دی)`,ار
 .را ادا1" دھ�)-,دن �iY ا�� 

  

�� ���ر J��  
د-%" � ^�P ���ر را �,`bu . �@��; 1$ >�د) ۴(1:)ار ���ر �� د-%" � ^�P ���ر

1:)ار ���ر �1رد ���ز و در3" `,ارت ا����ب >)ه، ��; وe@�. `)ا-�, و `)ا+� 
  ).١>'� (+,اردھ�) 
اO, ا�� را . �Fرج 1$ >�دا6:$ ا�.  -" ا�� در `�#. ���ر 9:6 ھ ��1$: ھ()ار 

+,اردھ�)، ���ر +T{ 1$ " 0"�" `�#. /%�دی ���,ی) ی� د-%" � ^�P ���ر را روی 
و در 3)ول +�) >)ه ا�.، از ) ١٢( ھ%�����" -" روی د-%" � ^�P `,ارت. O,دد

��ده �%�د�اO, در3" `,ارت 2�F$ . ���ر 9:6 �� ����,ی; در3" `,ارت 1$ ��ان ا�
�� P-('X� ا�� "n�W ه ھ�ی آب روی,T+ .1%'; ا� ،(<.  

 

�دنB دی �� ���ر و  ا����Dای  JK" ر���  
�� ���ر �� 6(�ر زی�د �Fرج >)ه و �" درون  را 6(�ردھ�)) ۵(���ر #n^" اید-%" 

. #�Iس �" را`�$ �,م و ا�� 1$ >�ددر ای; �Wرت <,وک ھ�ی . ���E .6ر<" ���ذ - )
  ).IW "���y ( ) �'<۴, - �)�,ای 6(�ر 1\)د ای; د-%" < 

#n^" 1$ ��ا��) #�Iس ھ�ی آویDان و E,ده ھ� را ��D �� 6(�ردادن 1� �وب د-%" 6(�ر 
  ).۵>'� ( ، �" �Wرت /%�دی ا�� �%�ی�)ای

��ده �%�د ���ر #n^" ایاز -�ر-,د : ھ()ار �. 9:6 �� در3" `,ارت زی�د 1$ ��ان ا�
,Oل در3" `,ارت  ا,�دھ$ را 1��+� - �) و iE از �1�Fش ���ررو>; >)، <,اغ - 

 .را ادا1" دھ�) ا�� -,دن ،>)ن <,اغ
 
 

�دن �
ون ���ر ا��B  
/%� �%�ده و د-%" � ^�P " -,دن �� ���ر ا��"k�� ( ��1  -,دن �)ون ���ر، �,ای ا��

  .��Uاری)" 0"���ر را روی 
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�دن آبB ی�L+ا  
�"  اO, را یا�Y,د-%" . T1%�; >�ی) -" آب در D�1ن ا�� �3�1د ��>)u6(�ر آھ

,Oا�. ا�1 ا P-ا,��W  $1رت �Eدر�E>�)ن �"  6(�ر دھ�)�,ی{  دھ�) �E>�)ن 1
  ).۶>'� ( >�د

ی�  را +�I از ا�� �%)ار �%�ی�) و~� �,ای �Eر<" ھ�ی ظ,ی�، ��P� - $1 "�W آ�:  ھ()ار
�ی �,ای �O�23,ی از #'" دار >)ن �Eر<" ھ. ی�E Vر<" �%)ار ��; ا�� و #�Iس ��Uاری)

  .~� �Fدداری - �)از �E>�)ن آب روی آ�ا�,ی(%$ و 71 �/$، 
  

�دن ا��B 7���  
(� - "3�� ً��T# :(�)'� را از �,ق "F�<دن ا��، دو,-D�%� از �I+.  
�n" ا��، از �Eر<" �%)ار ی� �1ی{ >�ی )ه �q, ھ,��O" ر��ب  �,ای �Eک -,دنW از

��ده �%�ی�)�  .��ی )ه ا�
��ده �' �)از ��P ظ,6(�ی$ و 1(��" آن �  .ا�

��'$ ا�� را �� �Eر<" �%)ار �%�D -,ده ��E �� iYر<" �E ،V)Fک �pE ی�~�%u+
  .�%�ی�)

  

�د �MدBر�B ا+&*�ده ازB 7�  ا�� ����
���W" 1$ . و ���F#7$ ھ� را �,ط,ف 1$ - ) ا�� را �%�D 1$ - ) -�ای; -�ر-,د، 

��د ١٠ – ١۵- �P ھ, �  :ه �%�ی�) روز ی'�Iر از ای; روش �" >,ح زی, ا�
� ^�P " 0"روی D�1ن را �� ��T `)ا-�, E, - �) و د-%" � ^�P ���ر را  -

  .�%�ی�)
" +,ارداده و IW, - �) �� <,اغ 3د-%" � ^�P `,ارت را روی `)ا-�, در -

 .�1�Fش >�د
-  V �� رت ا6:$ روی�W "� را از �,ق �'(�) و ا�� را "F�<دو

 .ظ,6(�ی$ +,اردھ�)
- $ -D�%� د�F "%-~)اری) �� ھ%" آب �3ش، را 6) ١٣(د�(�ردھ�) و �

 ).٧>'� (���ر و ���F#7$ ھ� �Fرج O,دد
- �E �� آن را ،(< V F ا�� "n�W "- $1�� ی�) ،<" �%)اررھ�%� D�%�. 

  
�5
اری ا���  

  .دو>�F" را از �,ق �'(�) -
 .و �'�ن دادن آرام ا�� �F#$ �%�ی�) �,و�" -,دنآب D�1ن را ��  -
 .��Uاری) ا�� -�V F ًp1 >�د -
 .)٨>'� ( ��P ا�� را 3%{ �%�ی�) -
 .ھ%�(" ا�� را در وe@�. /%�دی - �ر ��Uاری) -
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 �N�� ب  ھ�ی��M ای��دن�B ا��  
���E "- P� - $1 "�Wر<" ھ�ی V#�E ��1 $#�%@1,�q دوزی و +�p)وزی و 1(��" 

��1 ) (ا�E ,Oر<" از i 3 ھ�ی �1�b�-,� �2 >)ه . را �� در3" `,ارت -P ا�� - �)
�,ی;  �Eر<" ھ�ی$ ��1 )، در3" `,ارت را )�1اد 71 �/$% ۶٠و -��ن % ۴٠%- "-

(� - P�^ � در3" `,ارت را �زم دارد.  
(� - kاز آ�,ا �� ا�� آز�1ی $'>�- "<�O ،(ع �)اریpر<" اط�E b�-,� از ,Oدر3"  .ا ��

-P >,وع �%�ی�) و �" �)ری� در3" `,ارت را اD6ایk دھ�) �� �" O,�1ی �1رد �^, 
  .��)د�. ی�

ھ,�n1 DO ھ�ی$ را -" اy, /,ق �)ن ی� #'" ھ�ی دی�, روی آن دی)ه 1$ >�د ا�� 
  .�' �) -" ��/��y g. >)ن #'" روی #�Iس �Fاھ) >)

9 1,ا+b ��>�) -" ا�� ��k از ا�)ازه روی #�Iس +,ار �� در3" 1��� ا�� -,دنھ ��م 
  .>�د�د ��/g ای\�د #'" زرد روی #�Iس O $1,�1ی زی ���,د، زی,ا

�,ای �O�23,ی از ��1)ن �3ی ا�� روی #��I~�ی ا�,ی(%$، E(%$ و �1اد 
  .71 �/$، آ�~� را از دا�I# �Fس ا��- �)

�,ای �O�23,ی از �,ق ا6��دن روی #�Iس ھ�ی �1%2$، آ�~� را 9:6 در �F  .~3اب 
  .�Eر<" ا�� - �) و �" ا�� زی�د 6(�ر وارد �' �)

2�F $ی�)�F�1>�; ر ,Oس ا�I# ;�u< }+�1 س ھ��I# و ی� �� دور زی�د (<�� ,E $
  .را F(V - )، <,وک آ�~� ��(�, 1$ >�د

��I# ًp�1~�ی . �@�$ از #��I~� اO, -%$ �%)ار ��> ) �~�, ا�� $1 >��)
  .را ھ%�(" در `�#. �%)ار ا�� - �)ا�,ی(%$ 

  

��ً ��3" �1,6ی�) T#!  
1��7ص �@�یt >�د ، ��ی) ���9در�Wرت W)1" دی)ن ��P �,ق -.  
��ده -�د-�ن ی� ا>��W$ -" ��ا��ای -�ی$ u3%$ و ; د����ه �,ای ا�

�" �()ه ا�.F�� (ار�(� b�� 1 $ ذھ. 
 .ی �%�ی�)زی -,دن -�د-�ن �� د����ه �O�23,از �� -
 .د����ه در `�ل -�ر را �" `�ل �Fد رھ� �' �) -
 .دو>�F" را از �,ق �'(�) ،ری��; آب در ا��ھ ��م  -
��ده )ار روی ی��y �T� V. و �Eی ،از ا�� -�  .�%�ی�)ا�
- <�� b+ی"، 1,ا�E م +,اردادن ا�� روی��و ھ  .��y "ی�E ,زی �T� "- (�

P'n1 (<��. 
��ده �' �) -� .در�Wرت وارد آ1)ن W)1" �" ا�� ی� �(. آب از آن، از ا�� ا�
��ده از ا�� ی� V F }+�1 >)ن -�,ق را از آن، د����ه و ��P � ھ ��م ا�

  .دور ��~)اری)د��,س -�د-�ن 
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F;زی O�K� P*I  
��ده ��Iدن آن، �د����ه را �� ز��#"  ای;در�Wرت از-�را6��دن د����ه و +��� ا�

آن را ���T1 ا����)ارد `�� 9�n1 زی�n1 .u ز�)O$ . 1@%�#$ �2�1ط �' �)
 .�Fد �" دور �� )ازی)
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  :ی�ددا>. 
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  :ی�ددا>. 
  

  


