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● &;اد fزم:

▪ 2# �=د ��D &�غ

 ▪i�:!�P #T;E د=� 

 �=د ��رچ٨▪ 

▪ ی` �=د K�$P د"�# ا

#�D< �'2د;D! ��� ▪

▪ >;در �وی+9،

▪ رو
9 زی�;ن

▪ > �ز و 2 �

● � ;� >3D: > �ز را >l از ر!=� ��دن در رو
9 زی�;ن ��� ��3 �=ه =.

K�$P �� 2 � را �# �ن � ��ای = و دو��ر� ��� ��3 �=ه =. ه� 9 ��ر را l�2

د"�# ا ری� �=� ادا&# ده =.

�3 �# ا�Pودن �P #T;E!:� ه� �Nد �=� �=د ��رچ را *(�ر ���3 �) = و در ه� 9 &;اد �ن �=ر ��N�o! = �� ر!:n �;ض �;د. ا�);ن !;�J٨ل ه� 

 K�$P و ادوی# را اP�d# ��دی= ��D &�غ ه� را ی��ر2 =� ا32. ���&� ای9 ��$ �ت را ���J رو �@$# &Fی� ا�Tق ا!%�م ده =! >l از �ن �# !�` و


�ا �+�) = و زرد� ه� را �� *):�ل ��ز �) = ا&� *)�ن *# زرد� را ��&K دو32 داری = >l از �ن �# !D;د 2'� را اP�d# ��دی= در �sف 
�ای�� رو

و اهK &)�ل دو *)=ان &� �;د. د32 !:(=اری= �'K از�')=ی= �� �� �@$# &Fی� ���د و >l از >3D زرد� ه� ��D &�غ & N #� K;ردن 
�ا را در ��� 

�2و 
�ا رو �ن ��� >;در �وی+9 ���� =. �# ه� 9 �2د�b� �Eا!# ی� ��م &���b�Dن �&�د� �=!
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���َ

● &;اد fزم:


�اN;ر؛u �� i▪ �رد "�#:  v��� 

 ا�2��ن؛١▪ E+) � ��ز�: 

 �=د؛K�$P ▪u �� i 2'� ��ز�: 

 J'#؛w �� u▪ 2 � ر!=� �=�: 

 ���v *�یD;ر؛١▪ زی�� 2'� �;� =�: 

 �=د؛١▪ > �ز: 

 ���v *�یD;ر؛١▪ ز!%� K ر!=� �=�: 

▪ زرد*;�#، !�` و K�$P: �# د"D;ا�.

# %�َ l2 ●

●&;اد &;رد ! �ز:

��# ��رگ؛� yb! :▪ ���ه)=

 :�'2 K�$P ▪i �� د؛٧=� 

 :� (+E ▪ن؛١��ا�2 

 ا�2��ن؛١▪ �)%= *�خ �=�: 

 �=د؛١▪ > �ز: 

 ���v *�یD;ر؛١▪ زی�� 2'�: 

▪ !�` و K�$P ��&�: �# د"D;ا�.

● �Aز �( #:

 ��� �� � (� �& #P�dری�ی� و �ب را �� �� �# �ن ا �& ر� v �;د و �# 
$}3 &�32 ��2=، �@= > �ز و E+) ��رد "�# (ِ� ِ�9) را دا�s KNف E;د

�#، زی�� K�$P ،`�! ،�'2 2 �� ی� ��&� �# &V=ار fزمو K�$P 2'� را N $� ری� ��ی=� داKN &�یt &� ری�ی� و �@= 2 � و ز!%� K ر!=� �=� �� زرد*;

اP�d# &� �) � و N;ب ه� &� ز! � و &� �Eاری� ی` ی� دو ����2 ���!=.


�اN;ر A;ر ��ی= ��ی�ی� �#داKN دی{ �;*` ی� �2خ �9 ی� &�ه� ���# E;د �� ! �# رو
9 &� ری�ی� و و��� �# ��&Fً داغ � v��� �� اد را;& =

�'= و ��&Fً در رو
9 ��ار �: �د و �2خ �;د و �@= �% # ه� را �� &� �Eدا! � �# �o! 3 دی:�ش ه� �2خ �;د.�# ه���
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 ��ار داد� ای� &� �Eاری� �# رو
9 �ن را ��&�
�� #";J #� �P�s ی�ای��@= از �2خ �=ن �ن را در�< �= * �P�s KNد و �@= از �2خ �=ن دا� :� Fً

l ه� &y$�D �)= �2و &� �;د. l2 ای9&� �) � در ~;رت ا&��ن (�% # ه�) داغ �2و �;د. ایN 9;را�� � +�� ��bا!# ی� ��م �2د �� 2


�ا در ذیd;� K � داد� �=�.

:# %�َ l2 # )� ز�A ●


$ � ���= �(�� ا32)  �Eرا ~�ف &� �) �. (ا n�� د��� l N ،ب� ��� KNرا دا E+) �، > �ز و K�$P 2'� را ری� ری� ��د� و داKN �با��=ا ���ه)=

 *�خ &� �) � و �� َ�% # �2و &� �) �.���ه)= &� ری�ی� و �@= &;اد ذ���=� را �# �ن اP�d# &� �) � و N;ب ه� &� ز! � و در ه��ن

:#��! ▪

 �;ان از �Pو�:�� ه�ی� �# ادوی# ه)= &� �Pو�)=�رد "�# ���� >y ��دن 
�ا &� �;د و ! �ز �# ��D &�غ و � � ){ >;در ! �3. �رد "�# را &�

�Nی=ار ی� در &)�ل �( # ��د.

��د���ن رو��� (������)

● &;اد fزم:

=`*;�  � $;�Eم١/��uد!%�ن �$�� ی� د"�# ا

 �Eمu٠٠> �ز ری� �2 ==

=�:!�P #T;Eم١�E;$ � 

 ا�2��ن &@�;"�#��2١=

=� 2١#�;� 

=t9 &�ی
 �Eم١u٠رو
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�P�� ر=V�=K�$P و `�!

● �Aز �( #:

�@# �;د. ��� !�` �# �!(� &� >�� � وw!%�ن ��د!%�!(� را >;32 &� �) �. �!(� را ه� از A;ل و ه� از ��� �# دو ! � &� �) � �� ه� ��د� 

�P�E ش &� ری�ی� و >;32 �!(� را;T ب� �) :!�P #T;E 
$��! �. رو �& 9
#،�Nد��ن &� �) �. > �ز را ه� >;E �& 32 �ی� وا�AاP+�ن را در رو

و �Jارت &Fی� ��ار &� ده �. ��� !�` و K�$P&� �;ی �. دا�s KNف �Eد !�;ز &)�2'� دو  #2���v رو
9 &�یt & }�ی�ی� و > �زه� را در �ن ر

 �ن !ybه� &� ز! �. 2 � را ! � >;32 �)=�،&� �;� � و �� > �ز ��� �2خ &� �) �. !yb > �زه� �2خ�T #� رج &� �) � و�N ف�s را از �=� 

�:!�P #T;E # V� .� ( * �& ه� �:!�P #T;E  ه� را رو ��د!%�!(� &� ری�ی�. �V # > �زه� را ه� رو�P #T;E!:� ه� را &� ری�ی�. ��د!%�ن ه� را رو

 د� V# روwu �� ٣٠ �)=ی�، �sف را �# &=ت ای�P #T;E 9!:� ه� &� N;ا��! � و ��2# و ��� !�` و K�$P رو ه�# &� >�� �. در �sف را &�

 �2 & � &� ��ی�. در �Jارت &Fی� در�P #Tر!(�ی�E �& 3اری� �� ���م &;اد ���!=، و"� زی�د "# !+;!=. N;راO را �� ه��ن �sف٣u٠>)%�� �J �� �Pارت 

�� ���= �# در �Jارت !+�)=، *;ن "�y ای9 
�ا در �نرو �Eز ی� ��n ه� &� �;ان ای9 
�ا را �( # ��د. ��ی= �;T# دا��s ،3ف از !;ع �sف > ��

ا�s �� #� 32ف �2 & � ��ود.

����را���

 �=د��iد&%�ن  :  

  :  �&�� K�$Pد٣=� 

  :  =%(�١ ���D<;2 v;ر

 �=د2١ �  :  

 �=د٢> �ز  :  
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 P)%�ن�٠�uب ���  :  

  :  K Eن١!�ر�%(P 

 ���D<;2 v;ر١زی��  :  

  :  � (+E١�u ���D<;2 v;ر

K�$P  :   �=ر

زرد*;�#  :   �=ر

!�`  :   �=ر

  :  9
 ���D<;2 v;ر٣رو

 �= �;� `+N K Eچ �) = . !�ر��ن ، � �";A �%J yb! �� 3��و 2# �=د K�$P ��&� و ی` ���v زی�� و ی`��د!%�ن ه� &�;�2 را �# *(�ر �

 �� #�P�E 2'� را � (+E �� � 2 د=� ̀ �=ر K�$P و زرد *;�# و !�` &D$;ط !�;د� و �ن را����D+N vش را �; �=ه = و l�2 �ن را ی�;� = و ��ق ی

�� &;اد P;ق � �& �ی=.

 ده = و ��د!%�ن ه� را �� !, �')=ی=. دو 2# دا!# �T ت &��;ر را در و�2 ��د!%�ن�T #وادوی #�D9 در دی{ ری
> �ز را V$J #V$J# ��ی=� ��  #2���v رو

 �2خ �=، رو ��د!%�ن ه��b�D& #�(از ای l< .= (� nN�2 ��� و = ( o� n3، ! ���د!%�ن ه� را رویD< # ��د!%�ن ه�� ���ب ��ی�ی= �� ���د. و� 

�P.= (� t)%�ن �ب ��� 
$ � رو �!(� ��ی�ی= �� رو
l< 9 �=ه=، و��� �# �2 ���2 &� ��ی=، ��D ه� ر� �o � �� ا

(������%�� �$و#�� (�"!� � ا� 

● &;اد fزم :

 �Eمi٠٠▪ �$� ��و�$� 

 �Eمu٠▪ > �ز 
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#'J yb! � 2 ▪

 ��� ▪wم٠�E 

▪ !�` ! yb���v *�یD;ر

▪ V& #� K�$P=ار fزم

 �=د �N&# ی` *(�رم " ���D� ▪w &�غ 

 �Eمw٠▪ ��دام 

▪ T;ز ه)= �# &V=ار fزم

● روش �( #:

�P# و د� V# در رو
9 ��3 & =ه � �� �# ر!{ FAی� در�ی=.�$� ��و�$� �Nد �=� و !�` و K�$P را اud> �ز �Nد �=� و 2 � ر!=� �=� را �# &=ت 


(� را �� D& #&�N$;ط & �) � و !�` و T;ز ه)= را �# �نu& :�اری� �& �D�.ارت �� ���د�J  &� ا�Pای � و �ن را �# �V # &;اد اP�d# د� V# رو

د� V# & :�اری� ���د.٣٠ درT# �2!� :�اد �# &=ت ٢٠٠& �) � و در V'A# و�J �� �P �2ارت 

%�" �� ��(���ت �"!� � ا� ه�&�

● &;اد fزم:

 �=� #V$J #V$J ^ه;ی ▪wد=� 

 > ��!#٢▪ KE �$� ری� �=�:
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�=د٢▪ K�$P د"�# ��ری` �Nد �=� : 

�=دw▪ ��رچ *(�ر ��چ �=� :

 �=د١▪ > �ز ��رگ FNل �=� :

 �=د١▪ 2 ] ز& )� &�;& �2��N �'@د �=� 

 ���N ���& v;ر١▪ 2 � ر!=� �=� : 

 �=د &�;�N �:!�P #T;E ▪w�2د �=�: 


�ا N;ر١▪ �)'$ $# �Nد �=� : v��� 

 ���N ���& v;ر١▪ زرد *;�# 

 -= (� # )�  ���N ���& v;ر١▪ >;در زی�� 2'� -از ���ر

: � (+E �D� ١▪ >;در ���N ���& v;ر

▪ ادوی# &D$;ط :ا ���N ���& v;ر

 : �:!�P د;D! ▪ان١; "

 : ^!�� ▪u#!�� < 

▪ رو
V& #� 9=ار fزم

● �Aز �( #:

 ��د� �)�ر & :�اری�. 2 � و > �ز را در رو
9 ��3ه;ی^ و KE �$� و ��رچ و 2 ] ز& )� را T=ا�E!# در رو
9 ��3 & =ه � و �!(� را �� ه� &D$;ط

&=ی( � �� FAی� �;د و �P #T;E!:� ه� �Nد �=� را �# �ن & ��Pای �.

'�ی(� اP�d# ��د� و ��3 & =ه �.&D$;ط او" # را �# ای9�)'$ $# ��ز� و !�` و K�$P و زرد*;�# و زی�� و >;در E+) � و ادوی# و !D;د �P!:� را �# 2

 ��!^&D$;ط اP�d# ��د� و �@= از *)= د� �J #Vارت �N&;ش & �) �.��!^ را ��:n ��د� و & :�اری� F�f ط را;$D& ا�
دم ��+=.ه):�م �2و 

& �ی�ی�.
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���* "�%

● &;اد fزم:

 �=د٢▪ ه;ی^ 

  �=د١▪ K�$P د"�# ا

 �=د٢▪ > �ز 

 > ��!#١▪ !D;د 2'� 

 �Eم٢٠٠▪ ��رچ 

 �Eم١٠٠▪ >) � �;رد 

 ^!�� ▪٣#!�� < 

#!�� < yb! ▪ ��دام ه)=

▪ ادوی# �# & �ان fزم

 l2 2;ی� ▪w
�اN;ر v��� 

● �Aز �( #:

ا��=ا ��!^ را l N ��د� ���n &� �) � و��� دم �+ = �)�ر �Eا��# و �@=

�$P ، ^د� �� &�� دار �;د و �@= > �ز و ه;ی�� #�+
K د"�# ا را &�@'� ��د� ��3 &� ده � و �@= !D;د>) � �;رد را &�@'� ��د� �� l2 2;ی� �

د� و �@= �� >$; دم �+ =� &D$;ط &� �) � و �@= �#�D< �:!�P# �=� را �� >) � �;رد ��دام ه)= و ��رچ ��3 داد� �=� ���&� &;اد را &D$;ط ��

��"] د"D;ا� را *�ب ��د� و در �sف &;رد !}� �� &� �Eدا! � و �Eم �V=ی� &� �) �.
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%�" دال ه�&�

● &;اد fزم:

 =^!��u#!�� < 

E;�3 *�خ آ�د�= ! � آ $;

E+) �= ی� د#�2

 > ��!#٢دال ��&�= 

 �=د٣> �ز= 

 J'# 2 � در�2١٠3 �= 

 =�:!�P #T;E ٣رب�< 
�اN;ر v���

���v *�یD;ر >�٣زرد *;�#= 

 =���v *�یD;ر٣ادوی# آ�ر

&'��=.>;در K�$P ��&�= �# & �ان fزم ا"'�# ای9 
�ا ه)= ا32 و آ�� �)= �� از
�ا &� ای�ا! (� 

 ���N���& v;ر٢ز���ان �ب آ�د� =

!��= �# & �ان fزم

 32�&١#!�� < =

 =K&غ آ��& �Dد�١=�

رو
9 &�یt= �# & �ان fزم

● �Aز �( # :

ی� دE #�2+) � را >�ك آ�د� و & +;ی� و l�2 �!�ا ری� N;رد &� آ) � و آ)�ر &� E=اری�.


�اN;ر !�� �� n آ�د� و آ)�ر & :=اری�. ( ��!^ آ�� !�م ���=)l�2١ ��!^ را��  v��� 

&�D< F# �=� و �ب �ن �D;ردش رود l�2 �!�ا آ��l�2 دال را �� &V=ار �ب و J'# ه� 2 � درون ���$�# آ;* � ری�D# و & ��ی� �� ز&�!  # آ�

�� E;�� ;ب آ�� &� آ;� � �� 2 �ه� درون دال آ�&F "# �;!= و l�2 �!�ا آ)�ر &� �Eاری�.


�اN;ر١�u �=د > �ز را �� آ�� رو
9 �2خ آ�د� و ١در &�ه ���# آ;* �  v��� 

 ���v *�یD;ر ادوی# آ�ر اP�d# آ�د�! و��3 داد� l�2 �!�ا �# �sف١ ���v *�یD;ر زرد*;�# وآ�� K�$P و ١>� رب T;E# و آ�� !�� و 

&D$;ط دال و 2 � اP�d# !�;د� �� &�یt دال 
$ }� �=32 �ی= و �!�ا آ)�ر & :=اری�
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 ���٢v ���v *�یD;ر زرد*;�# و ٢ �=د > �زو !�� و &V=ار K�$P وl�2٢ در &�ه ���# ا T=ا�E!# رو
9 ری�D# و E;�3 *�خ آ�د� را ! � �� 


�ا N;ر >� رب �P #T;E!:� �2خ آ�د� و در �E �N+) � ه� �Nد �=� را �� D& 3�;E$;ط١�u*�یD;ر ادوی# آ�ر و  v��� �&آ�د� و آ)�ر 

�Eری�.

3 !�� ���= �� ��� �ن ��J �;د).�;E �� ( ! �ز �# �2خ �=ن 2'�

 ���٢v > ��!# &�32 و١ �=د ��D &�غ و ١اآ);ن ��!%� را آ# �'n �� F آ�د� ای= �� 

� ای= ری�D# و �!�ا آ�&�s #� Fف >(9 &� آ) �.ز���ان �� �د� &D$;ط آ�د� و ی� 2;م �!�ا در �sف > �آl ��رگ آ# �# �ن آ�� رو
9 اP�d# آ�د

 l�2ر٢;b� و �!�ا #�Dری ^!�� 
�اN;ر از &�یE t;�3 را آ)�ر �Eا��# و �V # &;ادر را رو v��� .� ن >(9 & )��ی� ت ی� fی# رو


�اN;ر از دال را آ)�ر �Eا��# و �V # �!�ا �; �sف ری�D# و �b;رت ی� fی# رو E;�٢>l از �ن v��� .� !��;< �& 3 را

 &V=ار ��!^ ��� ��!=� را رو &;اد ری�D# و �!�ا >(9 &� !��ی � �� آ�&F رو=@� #$J�& دال >;��! =� �;د.در 

در �sف را �Eا��# و در ~;ر�  # �sف ��� �=ون دردر &��N� #$J رو ��!^ را �� E;�3 و دال آ)�ر �Eا��# �b;رت ر��# ه� &;رب ��ی 9 آ�د� و 

 آ# از �'K �� در�J #Tارت �P و در �=!��;< Kی;P �� م �=� �# &=ت �١٨٠;د �!�ا�E �2!� :�اد #Tون �ورد� در �!�ا١ در� � �P از l�2.=3��2 ���ی 

د� و �2و !��ی =. د� V# �:�اری= �2د �;د و >l از �ن �� ه��ن �sف رو �E ���2ا��# و �!�ا �� آ�: � ��ش دا��١٠دا��# و&=ت 

;رد ! �ز &�)��s �� [2ف N;د ای9 
�ا را �( # !��ی =.��آ� : *)�!�s #oف > �آl ��� ��!=از� آ��P ��رگ !';د &� �;ا! = �� آ� آ�دن &V=ار &;اد &

 ایN #% �! 9;اه = ر2 = آ# N;ردن ی� 
�ا> +)(�د: ��ی= �( # ای9 >$; آ�� و�E 3 � ���= و"� >l از �( # ای9 
�ا N;���� ��� ه� �#

��ی 9 �=� و N;���� در آ)�ر �N!;اد� ارزش آ�� و��E 3ا��9 را دارد.

"�%�" ز!/$ا��  �� .-,  ��

● &;اد fزم :
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 " ��)١ P)%�ن  (w▪ �ب &�غ : 

 ▪ ز���ان  �2ی =� : ی�  *(�رم  ���v  *�یD;ر

 : 9

�اN;ر ٢▪ رو  v��� 

 �Eم )١i٠ �=د (٢▪ > �ز ��&� آ;*�  �Nد �=� : 

 J'# ٢▪ 2 � "#  آ�د� : 

 �=دi▪ ��گ  آ�ر  ی� ��گ  �;: 

 ���v  *�یD;ر ٢▪ ز!%' K  ��ز�  ر!=�  آ�د� : 

 : ̂  �Eم )P w٠٠)%�ن  (٢▪ ��!

& $� " ��)i٠▪ �ب  " �; ��ز� : ی�  *(�رم  " ;ان  (

▪ E+) � ��ز�  �Nد آ�د� : ی�  *(�رم  " ;ان 

● �Aز �( # :

 د� V# �')=ی= و���١uان  راداKN  �ن  ری�D#  و در �ن  را �#  &=ت  �ب  &�غ  را در ���$�# ا  رو  �Jارت  �Eا��#  �� �# T;ش  �ی=، �N  l�2رج  از �Jارت  ز

�:�اری= ���!=.

̂  �#  �ن رو
9  را در &�ه�  ���#  رو  �Jارت  داغ  آ�د�  و> �ز، 2 �، ز!%' K  و ��گ  آ�ر  را د ر �ن  ��3 ده =، �� > �ز !�م  �;د، �@= ر!=�  " �; را �#  ه��ا� ��!

�sف  را �')=ی= و �Jارت  را &Fی�  آ) = �� �ب  &�غ آ+ =�  �;د و دم اP�d#  آ�د�  و آ��  ��3  ده =. اآ);ن �ب  &�غ  را ری�D#  و �:�اری= �#  T;ش  � �ی=، در

.=+ �

s ط آ�د�  و در;$D& ;$< �� د آ�د�  را�N ز��� � (+E ارت ، �ب  " �; و�J رج  از�N  ف  را�')=ی= و �#  &=ت  اآ);ن�u ا �&�د��
 د� V#  �:�اری= ���!=، ای)� 

&� ���=. fز م  �#  ذآ� ا32  آ#  ��گ آ�ر  را در �A �N',  از 
�ا �Nرج  آ) =.
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%�"� �2�"ط ه�&�

��دام ه)= و 2'�ی%�ت ای9 >$; &D$;ط در �+;ر ه)=و��2ن �# ��ی�!� 

&@�وف ا32

&;رد &(��!� ه�  ��م  �# �);ان   #� 
�اه� ر��2 ا ا32   #$�T از و 

ا���2د� ��ار &� E �د.

  !��:w● &;اد fزم ��ا

- ��د&%�ن �;*` (>;32 �)=� و �Nد �;د)؛ی` �=د

 �=د٣- > �ز؛ 

 J'#٢- 2 �؛ 

�2!�� &��٢/u- ز!%' K ��ز� (>;32 �)=� �;د)؛ ی` ��# �;*` 

 ���v 2;پ N;رw- رو
9 &�یt؛ 

 �=د٣- ه;ی^ (ری� �Nد �;د)؛ 

 N;ر�* v��� `در زی��؛ ی;< -

 N;ر�* v��� `؛ ی� (+E �D� در;< -

 N;ر�* v��� yb! ؛�&�� K�$P در;< -

- ��bر� 2'�ی%�ت؛ ی` �=د ��ص

- K�$P د"�# ا ��&� (�Nد �;د)؛ ی` �=د

̀ و! � > ��!# - ��!^؛ ی

̀ و! � > ��!#١٧u- ��دام ه)= �Nم؛   �Eم ی� ی

̀ *(�رم > ��!#n�+� -w٠ >$;ی�؛   �Eم ی� ی

- !�` و K�$P 2 ��؛ �# &V=ار fزم

 �=د٢- ��D &�غ �ب >� �=�؛ 

- E+) �؛ &V=ار ��ا ��ی 9

● روش �( #:

 !�م K~�J �;د.٣) ی�� از > �زه� را >;32 �)=�، ه��ا� 2 � و ز!%' K داKN د�N ��:�2د�9 ��ی�ی= و ١� �N �� = (� #P�dب �2د �# �ن ا� v��� 
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٢ l�2 ،= (� د�N �"FN ،�=(� 32;< � ! زه� را� < # V� ( د �=� را٢�N ز� < f�J .=ارت �:�اری�J  ���v 2;پ N;ر رو
9 در ���# ا ��ی�ی= و رو

 � �# رو
9 اP�d# ��د�، ه��ا� �� > �ز �2خ �) =. ای9در �ن ��ی�ی= و ��� �Jارت ده = �� !�م �;د. >l از �ن، ��د&%�ن، K�$P و ه;ی^ �Nد�=� را !

��# �'$� ��ی�ی= و ~'� �) = �� رو �Jارت داغ&D$;ط �2خ �=� را �# ���$�# ا &�;KV�(& �2 �) = و �@= ی` ���v 2;پ N;ر رو
9 در ه��ن �

;در زی��، �E �D+) � و K�$P ��&� &�� دار �) =.�;د. �N f�J � > �ز را �# رو
9 داغ اP�d# �) = و *)= د� �J #Vارت ده =، l�2 �ن را �� >

 �# &D$;ط> ��!# �ب T;ش KJ �) = و �ن را �� �� در ���# ��ی�ی= و ه� ��! =. f�J &;اد داKN ���# را٣) از �Aف دی:�، ��ص ��bر� 2'�ی%�ت را در ٣

�� �ب �# T;ش �ی=. f�J زی� �@$# را �� �) = و �:�اری=2'�ی%�ت �2خ �=� داKN ���$�# اP�d# �) = و ���$�# را رو �@$# زی�د ا�Tق �Eز ��ار ده = 

2'�ی%�ت ��� ���!=.

wی�ی= و ��دام ز& )� را در��  �ن �# &=ت 2# د� V# ��3 ده =، n�+� l�2 را) در ای�P 9~$# ز&�!�، ی` ���v 2;پ N;ر رو
9 را در ���# ا

� ��!^ در �ب ��bر� 2'�ی%�ت، �%;�= و !�م �;د.! � اP�d# �) = و �J # !�¡=(* �VPارت ده =. >l از �ن، ��!^ را ! � داKN ���$�# ��ی�ی= �

u�(� دم f�J .=ن ��ی�ی�  د� V# روw٠ را رو ���$�# �:�اری= و &=ت ) >l از ای)�# �ب ��!^ ���م �=، دو2;م &D$;ط ��دام و �+�n را رو

=� ��دام و �+�n را رو �ن ��ی�ی= و >l از ��ی �J�� 9ارت �� ��ار ده = �� دم ��+=. در >�ی�ن >$; &D$;ط را در �sف &;رد!}� ��+ = و ��� ��!

*)= ��گ E+) �،  ه��ا� ��D  &�غ >�D# �2و �) =.

�3را3" (�"����)

  !��:i● &;اد fزم ��ا

 �D� $�� �=ون�ی� ��د!%�ن   و ! � � $; �Eم١▪ ��د!%�ن د"�# ا

  �=د٢▪ K�$P ��&� د"�# ا

  �=د٢▪ K�$P 2'� د"�# ا
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 �# ا � 32�& ▪uم٠٠�E 

 �= �;� �&�� K�$P ▪١ ���v *�یD;ر

 ���D<;2 v;ر ��$ �;)٣ �� ٢ �=(ی� ٢▪ " �; ��ش 

 ���D<;2 v;رw �� u▪ رو
9 زی�;ن 

 � 2 ▪١#�;� 

▪  K�$P��V�� =(� �&=ار ��

 �Eم١u٠▪ زی�;ن 2 �� 

● �Aز �( #:

 2'� و ��&� را ���#، N+` &� �) � و �!(� را در 2 )� �E �& �Pاری�. �)$�$P ارت ��د!%�!(� و�J �� �P ��%(< 9ی 9 ��ی�< 2٣u٠ )� را رو

 f;�@&)=!;� و !�م #�D< F&�� ه� K�$P ار &� ده � �� ��د!%�ن ه� و��ر!(�ی3 �P #Tدرwu�)!� از  د� V# ��ا >�P�� �)!� 9�D ا32.ا"'�# ا�E �@=اد

، �2 �!(� را ! � &� ��ی� و K�$P ه� و ��د!%�ن ه� را N;ب !�مزود�� >�D)=،از �P � �و!+�ن &� �وری�).�K�$P �D ه� را &� E �ی�. ��د!%�!(� را >;32 �)=�

�&�� K�$P � 2 �� م �;د. ��$ �; را�! F&�� �� � �;� �& ،#�P�E ی# ��د!%�ن&� �) �. �@= >;32 2 � را�& KNو ��� !�` دا =(� �&�� K�$P و �= �;� 

� ن را �� زی�;ن �s .� (� �& 9 Q�� �� 2ف را ��او K�$P &� ری�ی�. رو
9 زی�;ن را �� �� �� &�D& 32$;ط &� �) � و در �sف &� ری�ی� و رو

3 از & ��� ی@)� &D$;ط �9 ���� ا���2د� �;د&=�� در ی�oDل &� �Eاری� �� ��را�; ��&F �2د �;د. ��ا !�م ��دن ��د!%�ن و K�$P �(�� ا2

63 ه�� 5"4
 �3&(ه�&�)

● &;اد fزم:

 � $;�Eم�N #"�2;E 3�;E١د �=�=
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 ���v *�یD;ر٢ز!%' K ��ز� "# �=�=

 ���v *�یD;ر2٢ � ��ز� �Nد �=�=

=K�$P١ ���v *�یD;ر

 N;ر�* v��� `ی=>;در ��ر

 ���v *�یD;ر١زی�� 2 ��=

 ���v *�یD;ر٢/١ و ١!�`=

 & $� " ��٨u٠ > ��!#/٣/w و �٣ب=

��D &�غ=دو �=د &�;�2

=9
 & $� " ��٣٠٠ > ��!#/٢/١ و ٢رو

:9 Q�� ��ا

;� "،�:!�P #T;E،�=� 2 ] ز& )� �2خ

● �Aز �( #:

 اE �P�d;�3 را از �ن T=ا &� �) �.١�) ��* � � . �� ا���2د� از ی` *��;

ن �
+�# &� !��Q �.. ز!%' K�$P،K،>;در ��ر،2 �،زی�� و !�` را �� ه� &D$;ط ��د� و ���م ا�Aاف E;�3 را �# �٢

 د� V# ���د. �Eه:�ه� �# ه� &� ز! �. ه):�&� �#wu. �ب را &� D& l�2 � !��;T$;ط E;�3 و ادوی# را �# �ن اP�d# ��د� &� �Eاری� J=ود ٣

�ب �ن ��Dر �= �ن را از رو �Eز ��دا��# و �)�ر &� �Eاری� �� �2د �;د.

w.� (� �& ط;$D& ه� �� �Eرا در ��2# ��ر �)
�& �D� ،ا���2د� از ی` *):�ل �� .

u.� (� �& م�E �E9 را در &�ه ���# ��ر
. رو

i�& 9 �2خ
 �) �، ه� �=ام از �!(� را ی` ��ر �� &�. ��# ه� E;�3 را در ��D &�غ زد� �=� &� 
$��! � و l�2 �# &=ت 2# د� V# در رو

�Eدا! �.

٧ " �; ���)��;E ..� (� �& 9 Q را در �sف ��ر�E * =� و �� 2 ] ز& �( �2خ �=� ی� * ��P #T;E ،l!:� و V$J# ه�

�Pی�ل
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3"ر7�3

 �=د�١٢;ر� F ی` !;ع !�ن &��ی�� �' # ";اش ا32 از ای9 د�2;ر J=ود 

 �2!�� &�� �# د32 &� �ی=.�٢u;ر� F �# ا!=از� 

● &;اد fزم:

�Eمu٠٠▪ �رد �2 = 

���N���& v;ر٢/١▪ � � ){ >;در 

��� `�! ▪

�Eم١٠٠▪ رو
�T 9&= (ی� &�ر�Eری9) 

" ;ان٢/١▪ �ب �Eم 

● �Aز �( #

،#�D &� =&�T 9
�رد، � � ){ >;در و !�` را در ��2# ا &D$;ط ��د� و �� رو

�'=. �N � را ورز داد� و J=ود o! 32د #� � �N #� ی��T �� � (� �& #P�dب را ا� �� �� l�2١ �� ١٠u�� اری��E �& ی$;ن�! #� د� V# در � 

� � &� �) � و رو �N �ه� را �� !�ی$;ن &� >;��! �. ه� ���3 را �� ورد!# ���١٢!=. �N � را �# V� ��و& 3��!�زO و �Eد ��ز &� �) �. ه� �

 ��ب �Eم &� �) � و �=ون رو
9 �2!� ��� ���=. ی` &�ه� ���# *=!� ی� &�ه� ���# ا �# ��$;ن !'��= را �� �Jارت زی�د N;٣٠ �� ٢uدای�� J=ودا �# �

را �@= از >3D، در د���2ل >�ر*# ا &� > o � ��ه� !�ن را J=ود ی` د� V# &� >�ی� �� ه� دو N nP�A;ب >�D# �;د و �)�ر &� �Eاری�. !�ن ه� 


�ا &� �;ا! = �ن را �� ا!;اع 2'� ه� و T;E l2# ��ی 9 �)  K�� اب �=ن�T =N+` !+;د. ��ا
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*6&ر�

:��! n� ● &;اد fزم ��ا

E;�3: ! � آ $;

> �ز: دو �=د ��رگ

رب T;E#:  دو ���D<;2 v;ر

رو
9: ی� > ��!#

�ب: *(�ر > ��!#

��# و l N �=�: *(�ر > ��!#� ^!��

!�� و K�$P: �# & �ان fزم

● �Aز �( #:

 #P�d3 را در �ن �2خ &� آ) � و > �ز را �# �ن ا�;E l�2 ب داغ &� آ) � و;N 9 را
آ�د� و &�  �Eاری� �� FAی� �;د و l�2 رب T;E# راا��=ا رو

�@$# را آ� &� آ) � �� &;اد ���د. �@= از ای9 آ#اP�d# &� آ) � و �� ه� �2خ &�  آ) �. &;اد آ# N;ب �2خ �= �ب را �# �ن اP�d# &�  آ) � و 

;اد را � +=. �@= �# &=ت ! � �E  �& 3��2اری� ��3D< 3�;E و �ب &;اد&�ن آ�� آ+ =� �= ��!^ را اP�d# &�  آ) � و &�  �Eاری� �� ��!^، �ب &

دم � +=.

ز" �D ای$��!�
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�� ؛ %�"� ��#$3 �8�$�&6*

 �ن را ه);ز زی� د!= ��& �ً��J،=رد� ای;N #&آ);ن &(��ن ��آ�9 ه� �=� ای= و * =ی��� �Eا!;اعا ان داری=. ه���E آ# 3�E وE;ی� �� دی:�ان در��ر� 

 ��آ�9 � #@&�T ای� ا32 آ# از�
 9 ��D! #;ام ای�ا!� دا��# ��� �،* =ی�&ــــــ�ا �ز��ن &� �ی=.��E �& �N;ی)= &¢K ا��2!';"� ا32
�اه�

 هــــــ� �:;ی)= �# �A�N رو
9 زی�دش �# &�اج &� �2ز�Eرا&� از �ن N �$ N;ش &�� ��.�@£� دی:� &� E;ی)=!} � ای9 !;ع 
�ا را !=ی=� ای�.��ی= �=� ا

 د�;ت �=ن �# * =ی�&#! �3 ،ی� از *��� و E;�3 >�ه � داری� ا&� �ـــــ�ره� ا�ـ��ق ا��Pد� ا32 آ# در &F��ت ه� �d�V� ،#!��2دو و ��N;رده�

آ�د� ا!=...

  ��آ�9 و �# >9�D و Nـــــــ;ردن یـــ� * =ی�&#  #!�N���� #� اه � ��� را;N �& ازاآ);ن ���<  # ~;� #� #*�Eر "�ی� د�;ت آ) �. ا� ��

 ای9 
�ا ��2ن >3D ��آ�9 را �ـــ�ا ه� +# درE;�3 ��&� و *��� >�ه � داری=،ا&� �� ی� ��ر N;ردن ��ا ��� &+ $� > n !�� �ی= �$ # &��  

N �A�N;اه = دا�3.


�ا ��ا *(�ر !��:  # )� &;اد fزم ��ا

�Eم��٨٠٠!^: 

 9 � :9
 �Eم١u٠ �� ١٣٠رو

 �Eم E;�3 &�غ)�E w٠٠م (ی� E 3�;Ew٠٠;�2"# ی� ���  �n &�ه# �� اD�2;ان: 

> �ز: ی� �=د &�;�2

 :�:!�P #T;E ی� ٣رب w
�اN;ر v��� 

!��: �# &V=ار fزم

ه��ا� 
�ا: &�32،����، 2'�ی%�ت و f�2د

�Aز �( #:

 ا��=ا رو
9 را در دی{ �# �Eد *=!� &� ری�ی�. >l از داغ �=ن رو
E، 9;�3 را �# ا!=از�  ه�uود د�٠=J 9 داغ
�@# &� آ) � و �� رو� #@�� �&�E 

 ری�ی�. ��ا ای9 آ# > �ز !�;زد، �Jارت ا�Tق را آ���د� V# ��3 &� ده � �� ر!:n &�یK �# �(;� ا �;د.در ایJ�& 9$# > �ز N;رد�=� را در دی{ &�

یE �A�N 9;�3 و > �ز را در د� V# �# �را&� �� �D< 3�;E# �;د.���N دو32 دار!= * =ی�&# �# ر!{ �(;� ا 2 � در�ی= �=٢u&� آ) � �� J=ود 

@ 'A 3"�J، 9�D< �¡را � ��ای = �� در ا #T;E ارت � +�� &� >�!=. اآ);ن رب�J�� #$J�& 9ودای=J #$J�& 9د را از د32 �=ه=.درای;N �&�N �@A و �

� آ) � ���ب �%;�= . �@= n�;T �ب را N $� �رامدو " �� �ب ی� آ��� از �ن - ���# �# !;ع ��!^- در دی{ &� ری�ی� و �@$#  ا�Tق را� +�� &

&� آ) � و"� �# � $� آ# از T;ش ! ��=.


�ا J=ود دو A 3��2;ل &� آ+=؛ �� ز&�!� آ# ��Vی'ً� ! � " �� از �ب �'D � �;د. ��!^ 9�D<و �&�د� را درون دی{ &� ری�ی� و �# ه� #��� 
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 ����f از ��!^ ��ی= ���=.�@$# را ��f ��د�، ��PF~$#&� ز! �.&��  !�� را &� *+ � و �# & �ان دل N;ا� �)} � &� آ) �.�ب J=ود *(�ر �2!�� &��

 ایJ�& 9$# ی@)� �Tب �ب �# ��!^ �P�E# �=� اl<(32 از �# T;ش �&=ن آ� &� آ) � �� ��!^ �# �را&� �ب را �# N;د � +=.( !�م 
�ا * =ی�&# از

!^ ه W ��� !��!=� ا32.د� V# آ# �ب �# A;ر آ�&K آ+ =� �=،�� �# آ�: � رو ��!^ &� ز! � �� &��¤9 �;ی� آ# �# ��١u>l از J=ود 

= آ# ��!^ �Nم ا32 و �� دم آ�دن >�D# !�� �;د،!ybدر ایJ�& 9$# ��!^ را از �# دی{ �# A;ر آ�&K از ���م T;ا!] ��&� �Eدا! �.اH D+� �E دادی

آ��� ��!^ J=ود � �3 د� V# �� ا¡� ��Dر >�D# &� �;د." ;ان �ب رو ��!^ ��ی�ی=.ا�E �# دی{ ! �ز داری= �@$# را آ�� � +�� آ) =و�J �� #!�Eارت 

 * =ی�&#: # )� KJا�&

- ری9�D رو
9 در دی{ *=!� و داغ آ�دن �ن١

٢9
- ��3 دادن E;�3 در رو

-آ� !�;دن �Jارت و �2خ آ�دن > �ز٣

w9 �ن�D< و #T;E ودن رب�Pا -

uق�Tا - ا�Pودن J=ود دو " ���ب و ��f ��دن �@$# 

iن= �;T �¡ود ! � " �� �ب ��ا=J � D'� -

- ری9�D ��!^ در دی{ و ا�Pودن �Jارت �@$# ��ا *)= "¥}# �� n�;T =J �ب٧

٨ �A ب �=ن �ب �# ��!^ در�T ارت و�J 9�2١- آ�u#V �د 

- ���Eدا!=ن ��!^ �� آ�: � از �# �# رو دی{٩


�ا �� �Jارت آ� در J=ود ١٠ 9�D< -٢٠#V �د 

�� Jع. ر
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������ :�ّ<

  !��:i● &;اد fزم ��ا

�EمD! ▪u٠٠;د=

==%(� 9
" ;ان١▪ رو

=� 2 ▪١#�;�

�P�� ر=V�=`�! ▪

�=د٢▪ " �; ��ش=

▪ زی�;ن V&=�� 2=ار

=(�= �;� �&�� K�$P ی�)��٢/١▪ >�>�ی ���D<;2 v;ر

● �Aز �( #:

!D;د را *)=  3��2�l N K' ��د�،>;E �& 32 �ی�. ا�P �E~3 !';د،ا��=ا

!D;د را >�D#،�@= >;32 �!�ا &� E �ی�. در ه� �Jل !D;د >;�P�E 32# را ��

&V=ار �ب و ی` �;�# 2 � >;32 �)=� و ! yb���F&�� `�! v &� >�ی�

=��� #�D< و ��PF~$# از *�خ &bD;ص >;ر� رد &� �) �. !D;د ��ی= A;ر

و �# ه� &� ز! � �� رو
�T F&�� 9ب !D;د �;د.�# >l از *�خ ��دن، ه W ز�� !=ا��# ���=. رو
9 �)%= را �� �� داKN >;ر� !D;د &� ری�ی� 

از� &� �) �. ه;&� �=32 �&=� را در ی` �sف E;د�ب ی` �=د " �; را &� E �ی� و �� >;ر� &D$;ط &� �) �. &D$;ط را &� *+ � و !�` �ن را ا!=

دا!# " �; دی:� را V$J #V$J# &� ��ی�. �� ای�9$;ری9 &� ری�ی�، رویn را �� >+ 3���v ~�ف &� �) � و K�$P ��&� را رو �ن &� >�� �. ی` 

!�Eا=T ف�s زی�;!(� را در # V� .� (� �& 9 Q�� ه;&� را # ا &� ری�ی� و �2 & � &� ��ی�.V$J# ه� و &V=ار زی�;ن 2 �� رو
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ِ@7ط (ُ�8َّ�َ= َ��")

● &;اد fزم:

 :(;'") �=� #�D< ر=(U* ▪م؛٢٠٠�E 

 " ;ان؛١▪ &�32: 


�اN;ر؛u �� i▪ َارد�:  v��� 

 J'# �;*` (ر!=� �=�)؛١▪ 2 �: 

▪ !�`: �# &V=ار fزم؛

▪ �ب " �;: �# & �ان fزم؛

● �Aز �( #:

"'; را ری� ر!=� &� �) �. ارد�، &�32، !�`، �ب " �; و 2 � ر!=� �=� را �#

�ن اN ،� (� �& #P�d;ب ه� &� ز! � �� ���م &;اد �� ه� N;ب &D$;ط

��� #VQا �# ذا�
�;!=. &V=ار ارد�، &�32 و �b& � 2ف �=� در ای9 

��:� دارد. �;~ # &� �) � ای9 &;اد را �� �� �# "'; اP�d# �) = و در�

~;رت د"D;ا� &V=ار �ن را �� ی� زی�د �) =.

:#��! ▪

� �ر از 
�اه� # )� 
�اه� ���� ا32، &� �;ا! = ��ا n < اه� و�
 ���� از �ن ا���2د� �) =.َاردۀ >�ی# �� �ر از �
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@"راA ا�$��&�

 ٩/١ ��"�، �J ▪w١uوi ،���* م�E i/٣i ،9 ¤م >�و��E م ���;ه =رات، ٢٨�E i/٣�' P م�E 

 ، �&�� 3�;E 
�اN;ر رو
9، ی` > �ز ��رگ �Nد٣▪ &;اد fزم : !yb > ��!# �رد ، &V=ار v��� 

 N;ر �وی+N 9+` �=� ، *(�ر > ��!# �ب ، &V=ار 2 ] ز& )��* v��� 2# *(�رم ، �=�

 ��ز�٣>;32 �)=� و �Nد �=� ، &V=ار ه;ی^ >;�P�E 32# و �Nد �=� ، ��@T 
�اN;ر v��� 

�Nد �=� ، !�` و K�$P و ادوی# �# & �ان fزم.

U� 3 را در �رد�;E ت�@���! = و ��▪ �Aز �) # : در ی` �sف ��رگ �رد را �� !�` و D& K�$P$;ط �( =. �$

 د� V# ��3 ده =.�u��ن دادن �ن ه� �رد ا�P�d را �: �ی=. رو
9 را �Eم �) = و ��@�ت E;�3 را J=ود 

 ، 3�;E f�J . = (� ز را �2خ� < #!�Eا=T �P�s درw. = (� #P�dب و �وی+9 و ادوی# را �# �ن ا� #!�� < 

�@= از ی` 3D< 3�;E #� 3��2 ه;ی^ را اP�d# �) =. و��� ه;ی^ ! � >� �= ، 2 ] ز& )� را ه�

 را �Nد ��د��@T �N� #$J�& در ~;رت ! �ز &� �;ا! = ��ز ه� �ب � ��ای =. در .= (� #P�dاا�
 � و رو

���� =. N;راO ��� �&�د� ا32.

@"راA ��د���ن � .$ز ا�������8
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 �Eم��u٠٠د&%�ن  :  

  :  �:!�P #T;E٧uم٠�E 

 �=د١> �ز  :  

 A�2;ر �=�  :   �=ر��@T

 �Eم���١٠٠  :  

  :  ���١ ���D<;2 v;ر

 ���D<;2 v;ر�١رد �2 =  :  

 �Eم١٠٠>) � > ��ا  :  

K�$P  :   �=ر

!�`  :   �=ر

 3&�Dd #� 32 ��د!%�ن ه� را �)=� �!(� را;<u.د;� Kزای n�� �� = +�� nروی Oو >�ر*# !�ز = ���� `�! nی=� روی�� #V$J #V$J ��& ��!�2 

 و > �ز و ��� و �رد، �P #T;E l2!:� �( # ��د� ��د!%�ن ه� را ��@T و �:!�P #T;E از l�2ب�* Fً'� #� �P�s 9 �2خ ��د� و �!(� را در
در رو

̀ 3��2 در �P �:�اری=.!�;د� ای= * =� �P #T;E l2!:� &��;ر را ��ی�ی= و >) � ر!=� ��د� و ��� �ب ��د� رو �ن � ��� = و �ن را &=ت ی

���"5 ��B Aرا"@

  :  #"�2;E ران �U& 3�;Euم٠٠�E 

 ���N ���& v;رl2٣ 2;ی�  :  

 �=د2١ �  :  

  :  K '%!١ز ���N ���& v;ر
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 ���N ���& v;ر�٢رد ذرت  :  

 ���N ���& v;ر٢��رچ �)��و �=�  :  

 �Eم�u٠ب  :  

 P)%�ن�٠�٢uب " �;��ش  :  

  :  ���٣ ���N ���& v;ر

  :  9
 ���N ���& v;ر٣رو

 �=د١> �ز  :  

 �=د١ه;ی^  :  

  :   �=دK�$P١ 2'� د"�# ا

  :   �=دK�$P١ ��&� د"�# ا

  :  #��2١ ���N ���& v;ر

 د� V# �)�ر٣٠رد ذرت &D$;ط !�;د� و �# &=ت E;�3 را �# ~;رت ر��# ه� ��ری�� �Nد �) = و در ��2# ا �� *��)� ��2#، 2 �، ز!%' K و �


�ا N;ر رو
9 را در &�ه� ���# �Eم ��د� و E;��١3:�اری=. �رد ذرت ا�P�d را �� l2 2;ی�، l2 ��رچ، �ب، ��$ �; و ��� &D$;ط �) =.  v��� 


+�# �# *��)� را در *)= &�J$# در �ن �2خ ��د� و �Nرج �) = . ���� رو
9 را در &�ه� ����#V �ود� و �# &=ت *)= د�Pم ��د� و > �ز و ه;ی^ را ا�E #

 د� V# دی:� �# ه� ��! = E l�2;�3 ه� را �# �ن اD& . = (� #P�d$;ط �رد ذرت �� l2 ه� را3��٢ ده = �� !�م �;!=. K�$P ه� را � ��Pای = و �# &=ت 

�# &�ه� ���# ا�Pود� و �# ه� ��! = �� &�یT t;� =� و 
$ � �;د.

32 �) = �# �� ا�Pودن !+�#�2 
$ �ه��P 9 (oا&;ش !�) = �# �'K از ه� ��ر: �� ��رچ >�D# �=� در l2 2;ی� و !�`، l2 ��رچ در

&� �;د. ه�D& �� 9 (o$;ط ��2#، ادوی# و ��� &�  �;ا! = *��)� ��2# در32 �) = .

�C����8ز ا�$. @"راA �$غ �
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 �EمE٢٠٠٠;�3 &�غ  :  

 �=دw> �ز  :  

 ���D<;2 v;رuرو
9 زی�;ن  :  

  :  �:!�P #T;E ن١رب�%(P 

 P)%�ن١��رچ  :  

  :   �=دK�$P١ ه)=

 P)%�ن�٠�uرد �2 =  :  

 �=د2١ �  :  

K�$P  :   �=ر

!�`  :   �=ر

=T��� 9 را در
��! = l�2 رو$U� و !�` زد� ��� در �رد K�$P ،د� �# �ن�� #@�� #@��@�ت &�غ را �2خ �) =&�غ را �� #V �ت د� د=& ،#�Dان ری

�# A;ر �# دو �D< nP�A# �;د.

�� nA;$D& �:!�P #T;E ل ��ی=� و > �ز و 2 � و;A را � �ون �ورد� و �ن را از K�$P د� ���م &;ارد P;ق را �# T;T# اP�d# �) =. �2>;ش��D ه�


�ا را �ه��# ه� ��! =. l�2 ��رچ ه� را ا�Pود� &%=دًا #V �د K)* ت=&  ��ا &=ت >�!�د� د� V# ه� ��! = ه� 9 �# ��رچ و�sف را �Eا��# ��ا

E;�3 &�غ !�م �=. �ن را از رو ��n ��دا��# �E �&�Eم !;ش �Tن �) =.

$Bغ �6(��6 �� ���6$و$� Aرا"@

● &;اد fزم:

 �EمE ▪u٠٠;�3 &�غ: 
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 :��� ▪٢uم�E 

 : �=د K�$P ��&� د"�# ا١▪ K�$P 2'� د"�# ا

 �=د > �ز١▪ 

 ▪١#&�N د=� 

 ▪uرچ٠��م �E 

 ▪١u٠�:!�P #T;E م �ب�E 

 ▪٣uو �=�٠�� �Eم ذرت �)

 ▪١u٠�=�  A�2;ر��@T م�E 

 ▪١٠�:!�P #T;E م رب�E

�Eم 2 �١٠▪ 

▪ �=ر !�`, K�$P , ادوی#

● �Aز �( #:

% داKN &�ی��و�P ��ار ده =. l�2 2 �، > �ز، K�$P 2'� و ��&� را �#١٠٠ ¡�! # �� �=رت ٣٠ا��=ا ��� را در ی` �sف E;د &)�2] ری�D# و �# &=ت 

% دا١٠٠KN د� V# �� �=رت u ای%�د �) = و �# &=ت �Nد ��د� ای= داKN ��� ��ی�ی= و رو �sف را �� >;��2F< n �� ��;��! = و *)= 2;راخ در �ن

 ،�:!�P #T;E و �ب = (� #P�dط ا;$D& #� ادوی# را #� #�+
رب T;E#، ��رچ، !�` و K�$P رو �ن ری�D# درب �sف&�ی��و �P ��ار ده =. l�2 &�غ �

&=ت% داKN &�ی��و�P ��ار ده =. l�2 ذرت را �# �ن اP�d# ��د� و &%=دا درب �sف را �Eا��# �# ١٠٠ د� V# �� �=رت ١u-٢٠را �Eا��# و �# &=ت 

u-رت ٣=� �� #V �رج !�;د� ١٠٠ د�N ون �ورد� و &�غ را از �ن� � �Pو��ف را از &�ی�s = ار ده�� �P و��ی�& KNغ% دا�& .= Q��! ط;$D& #&�N �� را l2 و

 �Nد �=� ���� =.��@T �� ن را� را دا�s KNف ���Eدا! = و رو
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@"راA �$غ و F"ا� ��ش(� ا� *���)

  !��)w● &;اد fزم(��ا

 ��# ��&2٢K )# &�غ:

�2;�& #����رچ:ی` �

#��T;ا!# &�ش: ی` �

> �ز:ی` �=د &�;�2

#'J 2 �: ا �� دو

�N l2دل �# &V=ار fزم

!�` K�$P و زرد*;�# �# &V=ار د"D;ا�

● �Aز �( #:

 د� V# & ��ی�.و �@= �ن را �# ��K ریn ریn �=� در &� �وری�.٢uا��=ا &�غ را 

> �ز و 2 � را ری� �Nد ��د� و در ��� رو
9 ��3 & =ه �.

 از 2 �� �=ن �ن� E;$T  ��� �ب " �; اP�d# &� �) �.��رچ را �# ور�# ه� !�ز�N Oد ��د� و �# > �ز &� ا�Pای � و ��ا

�3 &� ده �. د� T K)!� #� =@� #V;ا!# &�ش را ه� &� ا�Pای � و در ا!�(� &�غ را ه� ه��ا� �V # &;اد �Ju=ود 

د��ی�V �@= ادوی# �Tت را اP�d# &� �) �.درب �sف را &� �Eاری� و

~'� &� �) � �� �ب ��رچ و T;ا!# ه� t�T �;د.

.� (� �& #P�dدل را ا�N l2 �)�!در ا

ای9 
�ا را �� �P #T;E l2!:� و 2'�ی%�ت &� �;ا! � &�bف �) �.

ای9 
�ا �# �A�N دا��T 9;ا!# &�ش �2��ر از وی��& )(� �Eو� ب ا32

&(�او�
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@"راG� A( �� .-, ��(���ت ارو%���

● &;اد fزم

▪ &�U ی` �=د

 �Nد �=� ی` &+3��@T و ��� �'2 ▪

▪ !�` &V=ار ��$ �; ی` ���D<;2 v;ر

● روش �( #

ا��=ا در �P�s >� از �ب �2د &�U را � )=ازی= و ی` ���D<;2 v;ر !�` و

ی` &+3 2'� �Nد �=� در �ن ری�D# و �� ��F& nی� �ن را �%;��! =

3�2 �U& #� 9 دد ه��:! #�D< زی�د �U& د و;+! =(� n�� #� = ��� [sا;&

�= �ن را از ا�n ��داری= و اN 3 ~�N f;د را از د32 &� ده= l�2 �ن را


� را ��! = &�U را�& �D� ون �ورد� و در �ب �2د � )=ازی= �@= زرد�� � � :����

� ) = در ���# ا �# &V=ار ��� در �ن �ب ��د� ای= �:�اری= و ��در زرد� ��D &�غ 
$��!=� و در >;در T;ا!# E)=م ی� >;در �N;2ر � )=ازی= و �ن را >;در

 ��ز� �2 ���2 � �وری=;� " �@�ت ��ی=� � �� l�2 = (� ی� �ن را �2خF& n��
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�"H� Aرا"@

● &;اد fزم ��ا دو !��

▪ دو �=د ذرت

 ▪١٠�2;�&  �=د & :;

▪ دو ��# E;�3 ا�2 `

�:!�P #T;E ی` �=د ▪

▪ ی` �=د " �;��ش

▪ !�` و K�$P �# & �ان د"D;ا�

▪ دو �=د 2 , *;�� ��ری` �'���


�اN;ر رو
9 زی�;ن v��� دو ▪

● �Aز �( #

  د� V# �ن را ���ی= �� دا!# ه� �ن ��&Fً !�م �;د.u٠ا��=ا ذرت ه� را در ی` ���$�# >� از �ب ��ار داد� و ��ا

 ��;N #� #� م �= & :;ه� را�E #� 9از ای l< و #�D9 زی�;ن را ری
�� � ��د� و ���# ای=، در �ن ���# ��ا *)= د� l�2#V در ���# ا &)�2] رو

�2خ �) = �� �# ر!{ ~;ر�� در�ی)=.

�'��� �;د. >l از ای9 �# دو �Aف E���'� Fً&�� 3�;E;�3 را �� � ��` �;ب �# N;�� �;� =� و !�م �) =. l�2 �ن را رو ��ر� � ; ��ار ده = �� 

�= و >K�$P ��� ،3D و !�` رو �ن ���� =.

 #V$J ه�، دو K¢& ،=(!�& lف دی�s از دو از �ن را ��ار ده =. " �;��ش را ��ش داد� و �)�ر�P #T;E!:� ه� را V$J - #V$J# ��د� و در E;�# ا

.= ( o� #T;E

< ��;* )^ & :; ��ار ده =. ای9 2 , را رو E;�3 ا �2��E;�3 �'��� را در �sف �Eا��# و �)�ر �ن ذرت را ��ار ده =. در ه� �=ام از 2 , ه�

.= (� K & ا��# و�E

[[&�ه�خ T;اه�
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�6�)6� Aرا"@

● &;اد fزم:

 =���'! 9
 " ;ان٢/١▪ رو

�@# (ی` و ! � � $;)٨▪ &�غ= � 

 �=د ری� �=�١▪ K�$P د"�# 2'�، ��&� و زرد= از ه��=ام 

 د�2# ری� �=�٣▪ > �ز*#= 

 " ;ان (ری� �=�)٣/١▪ E+) � ��ز�= 


�اN;ر v��� `ی =�:!�P #T;E l2 ▪

=�:!�P #T;E رب ▪wم٠٠�E 

▪ > �ز= ی` �=د ری� ر!=� �=�

▪ ادوی# &D$;ط= �# &V=ار fزم

▪ !�` و  K�$P��V& #� =�&=ار fزم

▪ >;در �وی+V& #� =9=ار fزم

● �Aز �( #:

 د� V# ���د. ی` �=د > �ز ه��ا� �� ی` �=د 2 � رو �ن �Nد �) = �� &�غ٢٠��@�ت &�غ را رو �Jارت &Fی� �Eا��# ه��ا� �� �ب �:�اری= �� �# &=ت 

 �: �د. ��@�ت &�غ را در ~��P ا!=ا�N# و �ب &�غ را �)�ر &� �Eاری�. ��@�ت &�غ ��)� �@Aی�F& ارت�J را �2خ &� �) �. > �ز ر!=� �=� را رو

٣ن اP�d# ��د� ه� &� ز! � و &� �Eاری� &;اد �# &=ت ه� &� ز! �. E+) � ��ز� و > �ز*# را �# �ن اP�d# ��د� ه� &� ز! �.رب �P #T;E!:� را �# �

" ;ان از �ب &�غ را �# &;اد ا٢l2 l�2 � (� �& #P�d د� V# رو �Jارت &Fی� ���!=. K�$P د"�# ه� را �# &;اد اw .� (� �& #P�dا"�   

#P�dت &�غ �2خ �=� را �# &;اد ا�@� د� V# رو �Jارت٢٠ �� ١u ��د� و &;اد را �# &=ت �P #T;E!:� را ! � �# &D$;ط اP�d# ��د� ه� &� ز! �. �

&Fی� &� �Eاری�.
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�" �� #�ر��� Aرا"@

9
! � آ $; & :; در�3،ی� ���D<;2 v;ر رو

>;در  *�یD;ر  v��� آ;� =�،دو   � 2  #'J ی�،tی�&

آ�ر،*(�ر �=د > �ز*# �Nد �=�،ی� �=د K�$P د"�#

ا ��&� FNل �=�، 2# �2�# آ��N lPد �=�،

> ��!# �N&#، ی� ���D<;2 v;ر ��گ 2# *(�رم 

�N � (+Eد �=�

n �� در ی� l�2 ،= ی;+� #�P�E 32;< ه� را;: &

�:�اری= �� �ب ا�P�d �!(� آ�&�P�E Fً# �;د. رو
9 را در

���# ا ری�D# رو �Jارت ا�Tق �Eز داغ آ) = و 2 � و

آ�ر را در �ن ری�D# ��3 ده =. & :;، > �ز، K�$P د"�#

Fً&آ) = و ��3 ده = �� & :; آ� #P�dرا ا lPو آ� ا

�2خ �=� و �# ا!=از� آ��D< �P# �;د.

�N&# را اP�d# آ) = و ه� ��! = �� داغ �;د. �# ا!=از�

[2�(& در �sف  را  �ن  و   = !��  ��! 
�ا   #�  �Pآ�

ریE ،#�D+) � را رو �ن ���� = و �2و آ) =.
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@"رش �� *"ان

در ه+N 3;رش ��رگ * 9 ،

*;ان  �2 ا��2ن  N;رش 

N;رش  #$�$2 و2 @��ی9 

دی=�  �T ه�#  در   #� ا32 

*;ان  �2 N;رش  &� �;د. 

و دی�ی)#  ��ری,   دارا

N;د  #� &bD;ص   وی»�E ه�

ا32 و در * 9 و �Nرخ �(�ت

دارد. N;ر�(� �2 *;ان �#

K��ی�- &�� و;'�;N – }!ر

زی�د �;T# &� �)=. &�� �ن �)= –

�;ر – � �ی9- ��ش – �$, و

N;�'; را �+� K &� ده= و

*)= د� N;رش ه� دو &�� در32 �=� ا32.
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 !;ع N;رش از 9�D< #$�T – �2خ ��دن �� ���٣٠� ;� ا��� N;رش ه� �2 *;ان v'A &;اد �Nم و و اب و ه;ا و N;ا32 &(��!�ن � n از 

* �2  و ��;�Pی� ا���bد ، N;رش ه�= ";� 3P�+ < 9- �2خ ��دن در32 &� �;د. �# د!'�ل
;ان �� ا�2س �'$�، ����ی(� N;ر�(�رو

 &�V&� و ��زر�E!� را �Tب ��د� �# ~;رت N;رش �2 *;ان در ا&=� ا�)�P� d و ���"� و ��;(T��& ات�  U� #� �2 *;ان N .32;رش ه�

bD& #ی;" !;�� ادوی� T ا;N "و K�$P د�E �� ای9 ا��2ن ;ص * 9 و T K�$P=ای� !�>�ی� ا32. ه�# ای)(� ���� �ر �;T# &'�ول &� دارد N;رش ه�

���ن و >�Q � ه;ا �Eم و &�� �)= �� اT;�.32# �# �ب و ه;ا �2 *;ان اF¢& 32 در ز&���ن و �(�ر ه;ا �2د ا32 &�� �)= زی�د ا32 و در���


��� 
@"ر4

● &;اد fزم:

 � $;�Eم)١/u �=د(در J=ود ١▪ &�غ >�O ��د� 

 #�P�E ب� #�� $;�Eم١▪ &�32 � 

���D<;2 v;ر٢▪ > �ز �2خ ��د� 

 � (+E ▪٢uم٠�E


�اN;ر٢/١▪ زی�� ! �# �;ب  v��� 

 � 2 ▪٣ �� w�< 

 �= Q�2 ١▪ ز���ان���v *�یD;ر

 9
�Eم١٠٠▪ رو

�P�� ر=V� K�$P و `�! ▪

● �Aز �( #:
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� ���د. E+) � را �� � ��د�، &� �;Q � و ری� �Nد &�&�غ را �@= از �� � ��دن و ���9،�� ی` " ;ان �ب و > �ز �2خ ��د�،�� �Jارت &Fی� &� �Eاری

زی�� را اP�d# !�;د�، ز���ان را در ��� �ب T;ش �KJ) �. 2 � را �;� =� �� E+) � در رو
9 ��� �2خ &� !��Q � و �ن را در �sف &�غ &� ری�ی�. 

�E �&،د�;�! #P�dن ا� #� K�$P و `�! �P�� =J #� .ن را در &�غ &� ری�ی�� yb! . � ود &� !��ی=J غ را از٣ �� ٢اری� �ب �ن در�& .=!��� v��� 

�@# &� �) � و اD�2;ا!(� در�3 �ن را � �ون� #@� &� �وری�. &�غ را دو��ر� در �sف &��sف �Nرج &� �) �،��� �# �2د �=،�ن را �

� ز! � �� ��&F ~�ف �;د و دا�s KNف &�غ &�ری�ی�؛�Jارت را ��&F& Fی� &� !��ی �؛&�32 را �� �V # ز���ان و ��� !�` &D$;ط ��د�، ه� &

 �;د؛در 
 � ای9 ~;رت &�32 �# �$3ری�ی� و ه� &� ز! �. ��ی= د�3 ��د �@= از ریN ،32�& 9�D;رش !%;�=؛���P ا�VP 32 &�32 داغ

�ب ذ�� �=� >�D# !+=، ��� �ب اT�& #P�d;� =ن &� ��د و N;رش �ب ا!=ا�N#،�# ~;رت د"D;ا� در !�� �ی=. در ~;ر�� �# &�غ �� &V=ار 

 �Eم E;�3 �=ون اD�2;ان ���P ا32. ا"'�# E;�3 ��ا >9�D �# �بu٠٠!��ی �. ایN 9;رش را &� �;ا! � �� E;�3 �( # �) �؛در ای9 ~;رت 

 ا�J �ج دارد.��+ �

@"رش ه�� �IJ"ر *��

#o!� ن ا32 . در ای9 & �ن;E�!;E ̀ ه� '2 N;ر�(� * 9 �# "¥�ظ ه)� ���� دارا

#@&�T �&;�� دا��# و &;رد �)��2ی� �E=(ی��! #'(T ار �;د� و�E� ¡�� ��+ � #از ه�

��ار �P�E# ، ه+N 3;رش &+(;ر * 9 از �T$# "; - ا��2ن ��ن دو!{ – *;ان - ا��2ن

}!� T ن - 2; - ا��2ن� T ;P ا!{ دو!{ – & 9 - ا��2ن;E �2 *;ان - ی;� - ا��2ن

T -;2# - ا��2ن T #T �!{- 2 �ن - ا��2ن N;!�ن – N;ی� - ا��2ن ان N;ی� ا32.

�( # ایN 9;رش ه� �� ��ری, و �=&3 دی�ی)# و وی»�E ه)� ���� �ن ار�'�ط > ;�2# دارد .

�d)� �¥3 ��¡ � ��ای� �UT – �@ 'AاP �ی� – اب و ه;ا – &)��f;b¥& – tت &bD;ص و

3 bD� ��%�  �� را  ای9 ه+N 3;رش   �£@� ��دات 
�ای� ���P�E K# ا32. 
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��2 � &� �))= �� ایN :�('& 9;ر�(� ا��2ن T �!{ 2; و T #T �!{ ه��!)= زی'�روی�ن

��3P اN .32;ر�(� ��ن دون و ان N;ی�"�� T);ب "� y و K:�;N و �2د� و 

ه��!)= &�د �)=ر32 ���"� �2د� و �� > �ای# اN .32;ر�(� E;ا!{ د و!{ و T;P �ن

� 9 ا32.¥� ��ی�ن  و   #��T��  ��(�& و  &��;ل   >�ورد� �N!;اد� ه� ��!�ز <  =(!�&

N;ر�(� �2 *;ان و N;!�ن ه��!)= رو�)���ان دارا 2'` �=ی��، &¥�;ا و ا�2@=اد ا32.

دال

 �Eم٧u٠&�ش  :  

  :  `D &د٣=� 

  :  Kد٢ه=� 

  :  �:!�P #T;E ٠رب�uن�%(P 

 P)%�ن�٠�uب " �;��ش  :  

 �=دwزی��  :  

  :  K '%!د١ز=� 

  :  �&�� K�$Pد٣=� 

  :  � 2٢ ���D<;2 v;ر

 �=د١> �ز  :  

= �# A;ر �# �ب �ن �; �sف T=ا�E!# &¥�;ظ"�# &�ش را �; �ب � )=ازی= �� �%;�= ، و��� �# N;ب >�D# �= �ن را �; *$; ~��P ~�ف �) 
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.=!���

 �ن ��ی�ی=.E �� l�2;�3 �;ب، &�ش را �; ��2#  ا !�م ��د� ��� را �# از *$; ~��E �Pرا! =� ای=، رو

 هK و دو 2# �=د & D` و ی` ��# �;*` ز!%' K و دودر دی{ دی:�، ی�=ا!# > �ز را N;رد ��د� �� دو  #2���v 2 � و *)= دا!# زی��، و دو 2# �=د

 �P #T;E!:� و ی� ! � ا�2��ن " �; ��! =. ه)= ه� دال2# �=د K�$P ��&� �� > �ز �2خ �) =، �ب &��� �# �J�� ��د�  ای=، رویn ��ی�ی= و �# �ن رب

را ا
$] �� ��# &� N;ر!=.

درا*�� (� ا�  رو�� )

● &;اد fزم :

 
�اN;ر  v���  9  زی�;ن : ی�
▪ رو

▪ > �ز*#  FNل  �=� : ی�  د#�2 

 #'J  د �=� : ی��N � 2 ▪

�=د�P�E  32;<  �:!�P  #T;E ▪w#  و �Nد �=� : 


�اN;ر ٣▪ �رد 2';س دار:   v��� 

 :� � ▪w 
�اN;ر  v��� 

▪ �N&#  زد�  �=� : دو 2;م  " ;ان 

 �=د�D� ▪w &�غ : 

  �Nد �=� : ��@T ▪٢ 
�اN;ر  v��� 


�اN;ر ٢▪ آ��  !�م  �=� :   v��� 

 �P2 �� : �#  & �ان  آ�  K�$P و  ��! ▪
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● �Aز �( # :

   &=ت  2#  د� V#  ��3  ده =.در�P  #Tر!(�ی3  �:�اری=. رو
9  را در&�ه� ���# ا  �Eم  آ) = و > �ز*# ه� را در �ن  �#٣u٠ در�E ��!�2  #Tاد ی� �P١٨٠ را رو

2 � را اP�d#  آ) = و*)= د� �J  #Vارت  ده = �� ز&�!�  آ#  2 � و> �ز*# ه� !�م  �;!=.

آ�د� ای=N;ب  >nD  آ) = و �P  #T;E!:� ه� را ه�  �# ~;رت  fی# ا در ای9  ه):�م  2 � و > �ز*# ه� را در آy  ی� �sف  �2ا&  �  ی� > �آl  آ#  �ن  را *�ب  

 آ�  �#  �ن  اP�d#  آ) =، �D� ��  l�2  &�غ ه�&D$;ط آ) =. &�یt رو  �ن  ���� =. �رد و � � را درآ�2# ا  دی:� �!V=ر ��! = �� ی =32  �;د و �N&# را آ�

 اP�d#  آ) = و �� !��  و N  K�$P;ب  ه�  ��! =.��@T ط آ��  و;$D&  #� را

 د� V#  در ��P:�اری=، ی@)�  �!V=ر آ#  و���  *��; را در داKN �ن  P+�ر &� ده = �ب wu-w٠در &�D& =@�  #$J$;ط ��D &�غ  را رو 2'�ی%�ت  ��ی�ی= و &=ت  

.= ( o�  ف�s ن  را �'�ی= و در� ،=�  �(N #ا��#  ���=. �@= از ای9  آ=!

�6�)6� K�% 
د�

&��ی��  ه� ��ا در32 ��دن دW < 32، از !�ن ه� �;ر� F – �# �# ~;رت

�&�د� در 2;>�&�ر�3 ه�ی+�ن �# �Pوش &� ر2)= – ا���2د� &� �))=

و"� �� �;T# �# ای)�# ای9 !;ع !�ن در �+;ر &� وT;د !=ارد، ��� &� �;ا! = از

 ا���2د� �) =. در T;� �� 9�d# �# ای)�#=(� #��!�ن ";اش ه� ��ی=� و �

ای9 
�ا �# �+;ر &��ی` �@$v دارد، A' @� ا32 �# 
�ای� �)= ���= و"�

��� &� �;ا! = & �ان K�$P را ��ا�2س ذاVQ# ��ن �� �) =.

 �=د دu:W < 32● &;اد fزم ��ا در32 ��دن 

 -u=(� #�� ��ش !�ن ";اش �
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 -٧u(�=� �=!ر) م >) � *=ار�E

:W < 32د KNزم داf اد;& ●

 -٧uم، ا�2)�ج�E

 -٢t9 &�ی
 ���v 2;پ N;ر، رو

 �=د ذرت ری� �)��و (�Nد �=�)٨- 

 -٢u�=� و��(� �:!�P د;D! ،م�E 

- ی` �=د K�$P د"�# ا (�Nد �;د)

- ی` �=د ه;ی^ (!: )� �Nد �;د)

- ی` �=د ��� �P!:� (�Nد �;د)

- دو J'# 2 � ("# �;د)

- ی` �=د K�$P ��&� �)= (�Nد �;د)

- !�` و V& #� �� 2 K�$P=ار fزم

:l2 ● &;اد fزم ��ا

̀ *(�رم > ��!# �P #T;E!:� ("# �=� و از ~��P �';ر داد� �;د)٣٠٠-   �Eم ی� ی` و ی

 >�� &;2 � (�Nد �;د)٢- 

� 2 #'J `ی -

̀ *(�رم > ��!# �ب &�غ٣٠٠-   & $� " �� ی� ی` و ی

 N;ر، >;در �)= ی� ����* v��� `ی -

�&�� K�$P در;< ، N;ر�* v��� `ی -

● �Aز �( #:

 =د� V# در &V=ار ��� �ب ���ی=. l�2 �!(� را ���+� ��د� و �� ا!:+��ن د32 �!(� را P+�ر دهu) ا��=ا ��گ ه� ا�2)�ج را �Nد ��د� و �# &=ت ١

�� �ب ا�P�d ��ن �P�E# �;د.

٢N �:!�P ��� ه;ی^، 2 � و ، د� w3�� #V ا"� �٣د �=� را اP�d# �) = و &=ت ) رو
9 را در ���# ا ��ی�ی= و !D;د �P!:�، ذرت، K�$P د"�# ا

ده =؛l�2 ا�2)�ج >�D# را �# ه��ا� !�` و D& #� K�$P$;ط P;ق � ��ای = و ��� ��3 ده =.

= �� �# T;ش �ی=. &;اد را &��] ه� ��! = �� !�;زد. ��ا) از �Aف دی:� ه�# &;اد fزم l2 را در ���# ا ��ی�ی= و رو �@$# زی�د ا�Tق �Eز ��ار ده ٣

،l2 99 و �&�د� �=ن ای�D< د.٢٠;� � $
د� V# ز&�ن fزم ا32. در وا�l2 t ��ی= 

w � � �) = و ه�) ه� ی` از !�ن ه� را در ی` 2 )� >(9 ��د� و �� �;T# �# �@=اد !�ن &;اد �&�د� �=� ��اV� 3��داKN دW < 32 را �# *)= �
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� K�� �$ ���& l�� < `ی KNه� ی` از !�ن ه� ��ی�ی= و �!(� را ";"# �) = و دا # �� ��� رو
9 *�ب �=� اo� ،32 ) =؛ �# ~;ر�����3 را رو

��3 رو ه� �&=� دW < 32 ه� در زی� ��ار E �د.� #�

ul2 د� V# در دا٢٠KN ���� =. l�� < f�J را �# &=ت ) و��� �# ه�# دW < 32 ه� را در �sف * =ی=، l2 را رو �!(� ��ی�ی= و >) � را ! � رو

 ��ار ده = �� &;اد >�D# �=� و >) � رو �ن ! � �ب �;د. f�J دW < 32 ه� �&�د�wدر�P #Tر!(�ی3 ی� ���ر�٣u٠در�E ��!�2 #Tاد ی� �J �� �P١٨٠ارت 

�2و ا32.

�6�)6� ذرت 82%

● &;اد fزم:

 :�=� #�D< م،٣٠٠▪ ذرت�E 

،
�اN;ر v��� آ��: ی� ▪


�اN;ر،٢▪ l2 &�ی;!�:  v��� 

،▪ >;در �وی+9: ی� ���v *�یD;ر


�اN;ر، !�� و V& #� :K�$P=ار fزم.٢▪ �ب " �; ��ز�:  v��� 

 در~=٨٠● روش �( #: ذرت را در �sف &bD;ص &�آ�ووی; ��ی�ی= و �� �=رت 

 د� V# در &�آ�ووی; ��ار ده = ( در �P~$# ا آ# ذرت در &�آ�ووی;�٢# &=ت 

 ��ر ه� ��! = �� ���م ذرت ه� �Eم �;!=). l�2 آ��، �وی+٣،9 �� ٢ا32، 

 د� V# دی:� �� ه��ن �=رت در &�آ�ووی;٢!��، و K�$P را �# �ن � ��ای = و �� 

�:�اری= �� آ�� آ�&Fً ذوب �;د.
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#P�dرا ا ;� " &�ی;!� و �ب   l2 رج !�;د� و�N ;آ�ووی�& از  اآ);ن ذرت را 

آ) =.��ا �( # ذرت & �ی � &� �;ا! = از آ)��و ذرت &)%�= ! � ا���2د� آ) =.

��$! �"���


�اه� ���� ه� +# از N�� ��;N �@A;ردار ه��)= و �# �b& �A�Nف

.=(��ادوی# زی�د در �!(� N;ش �; ه� ه

&� ده �. �&;زش  را   #2;'�2 # )� �Aز   ���  #� �2;ن  ای9  در  ا&�وز 

�2';2# در ا~K ی` 
�ا ���� ا32 ��ی= �# ای�A�N 9 ا32 �# در � 9

T);�� ه� P�A=ار زی�د دارد.

��� ه� ای9 
�ا را ���ی= ��ی= P�A=ار �ن �;ی=.

● &;ادfزم:

 > ��!#w▪ �رد 


�اN;ر٢▪ �N � &�ی#  v��� 


�اN;ر v��� `ی ��� ▪

▪ !�` ی` ���N���& v;ر

 ���'! 9
 " ;ان١/w▪ رو

 `+N� � ▪i
�اN;ر v��� 

 " ;ان١/u▪ �ب داغ 
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 � $; >�D# و ری� �=�١/u▪ ا�2)�ج 

 �=د ر!=� �=�u▪ > �ز 

▪ ��2ق ی` ���N���& v;ر

 ���N���& v;ر٢/١▪ رب ا!�ر 

▪ >;در دار* 9 ���

 " ;ان١/u▪ رو
9 زی�;ن 

 ;� $�� ▪u/ان١; " 

● �Aز �( #:

 د� V# در ی` ~��P ��ی�ی=. &;اد را � 9 دو دP 32+�ر ده = �� �بuا�2)�ج، > �ز، ��2ق، !�`، رب ا!�ر و دار* 9 را �� ه� &D$;ط �) = و �# &=ت 

;د. ��ا �( # �2';2# رو ی` 2 )� را �رد ���� = و�ن ��&Fً ��ود. در ��N رو
9 زی�;ن را �# &D$;ط اP�d# ��د�. �# A;ر �# ��&�T Fًب &;اد �

 ��;��!=. �P �( 2 را *�ب ��د�، �رد ���� = و�� ورد!# �N � را >(9 �) =. رو �N � را �# ~;رت &¢$� ���Eدا! = �# A;ر �# رو &;اد را

 د� V# ��w٠ �� �E٣٠ا��# و �2';2# ه� را �# &=ت �2';2# ه� را �� �P~$# در o� �( 2 ) =. 2 )� را در V'A# و�P �2 �# از �'�E Kم ��د� ای= 

 در�E ��!�2 #Tاد ���ی= �� FAی� ر!{ �;د.�J١i٠ارت 

 ه�&� �� ��ه��"���

● &;اد fزم ��ا *(�ر !��:

�Eم٣٠٠▪ &�ه� *�خ �=�= 

 �=د٣▪ 2 ] ز& )� &�;�2 �ب >� �=�= 
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�ا N;ر٣▪ E+) � ��ز� �Nد �=�=  v��� 

 �=د١▪ > �ز �Nد �=�= 

 ���N ���& v;ر١▪ >;در زی��= 

 ���v *�یD;ر١▪ >;در 2 �= 

▪ K�$P ��&� =�# & �ان fزم

 =`+N #$ $'(� ▪٢ ���N ���& v;ر

▪ !�` و زرد*;�#= & �ان fزم

▪ رو
9 ��ا �2خ ��دن= �# & �ان fزم

● �Aز �( # :

ا� !�` و زرد*;�# �ن را ��3 & =ه �. K�$P l�2 ودرون ���# ��� رو
9 ریl�2 #�D > �ز را در �ن ��3 & =ه � و &�ه� را �# �ن اP�d# ��د� ه��

درون ���# اP�d# ��د� N;ب ��3 &� ده �، f�J 2 ]2 � را ه��ا� >;در زی�� ، >;در �E �D+) �، >;در N #$ $'(� ،� 2+` و E+) � ��ز� �# &;اد 

را رو ه� ��# !�ن ��ار داد� و �# ~;رت &¢$¢� �ن راز& )� �Nد �=� را �# &;اد اP�d# ��د� و &;اد را از رو �Jارت ��دا��# و &V=ار از &;اد 

.= (� & K & 9 �2خ ��د�
> o =� و در رو

�"پ �2�"ط

 �EمEw٠٠;�3 2 )# &�غ �=ون >;32  :  

  :  =%(� 9
 ���N ���& v;ر٠�uرو

 P)%�ن٠�uا�2)�ج  :  
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 �Eم٢u٠& :; ��ر�  :  

  :  #"�2;E #�23 را�;E١٢uم�E 

 �EمE١٢٠٠;�3 ران &�غ �=ون >;32  :  

  :  =(�2;E #o 3 &�ه�;Eد٢=� 

 �Eم�N lP��١٢uد �=�  :  

  :  �� 2 K�$P١ ���N ���& v;ر

 �=د��٣گ �;  :  

 �Eم�N١٢u � !�ن �2 =  :  

 �EمE١٢u;�3 *�خ ��د�  :  

  :  �$�٠�uد=� 

 ���N ���& v;رl2٢ 2;ی�  :  

  :  K '%!٠ز�u ���N ���& v;ر

 �=د�D�١ &�غ  :  

● ا��=ا &;ارد زی� را ��و &;اد او" # ا!%�م ده =:

̂ ه� را �Nد �)  �@#١٨= ، �2�lP�� # را ! � �Nد �) = ، �N � را �# 2 )# &�غ را �Nد �) =، و ران &�غ را �ب >� �) =، & :;ه� >;32 ��) =، ه;ی� 

&��� در �وری= ، ز!%' K را ر!=� �) = ، �$� را �Nد �) = و ��D &�غ را ��! = .


�ا �( # ��د� و در ی�oDل �:�اری= و رو �!(� را&�یt ای9 2;پ را &� �;ا! = از ی` روز �'K از �2و �ن �&�د� �) = . ر��# ه� را *)= 3��2 � 3D< از K'

���N K & v;د & l� ه� �� = Q��! ا �2و�
از �ن ا���2د� !��ی= .�� د���2ل &�l2 . = !��;�� ��;A 2;ی� را �2 & � 

● �( # &D$;ط ر��#:

٢ �# �ن � ��PاQ = �� �# &=ت  �2!�� &�� �Nد �) =. &�یt 2;پ را �Eم �) = و رو
9 �)%=، 2 )# &�غ و ا�2)�ج �Nد �=� راuا�2)�ج را �# ��@�ت 

N l�2 = !��;%� �:دی #V �د� و �# &=ت *)= د�� #P�d3 را�2# را ا�;E و ;: & .=(�;%� #V �د#V �ود� و �# &=ت ی` د�Pرا ا � �ه� �oV# ا

�!(� را �Eم �) =.

● �( # &�یt 2;پ:

� l�2 = !��;%� د� و �ن را�� #P�dط ��د� و �ب را ا;$D& ه� �� � �Jارت &Fی� ���!= و �ن را ~�ف �) =. د�Q��! 3 = �#���م &;اد را در ���$�# ا

 ه):�م " �� از ای9 &�یt دا��# ��� =. >l از N)` �=ن �ن را �# &=ت ی` �] در ی�oDل ��ار ده = و٢�=ر �ب ��ی�ی= �# >l از ~�ف ��دن J=ود 

ا���2د� *��� رو �ن را T=ا �) =.

:● �Aز �( # oV� � �N# ا
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 #$J�& ▪١f ه� ی# �N � ی` ���v *�یD;ر از ایE (9;�3 *�خ ��د�، �$� ��گ، l2 2;ی�، رو
9 �)%= و ز!%' K را �� ه� &D$;ط ��د� و رو

&D$;ط را ��ی�ی=. �N � را �� ��D &�غ *�ب �) = و �!(� را �# ~;رت اری] از و�2 �� ��! =.

 #$J�& ▪$�# �٢���را در  � �N �'�! =. �oV# ه�o� غ *�ب ��د� و �# ه��& �D� �� را �$¢& #�;E و ��د� و درب �ن را !:�اری= �� ���!= و) دو�P ش;%�

 د� �J �� #Vارت &Fی� �%;�= و ����N١u.= (� n � ه� رو �ب �)�ور �;!= l�2 �@$# زی� �ن را �� ��د� �� �# &=ت 

(���* Aرا"@) 23, �$غ و 5$دو N&�/� �� غ$� ���

  !��:w● &;اد fزم ��ا

 �=د2w )# &�غ &�;�2=

 P)%�ن�E١دو �Nد ��د�=

 �=د�D� �= �2٢ &�غ=

=t9 &�ی
 ���D<;2 v;ر٣ �� ٢رو

�P�� =J #�=�2خ ��دن رو
9 &�یt ��ا

�P�� ر=V�=K�$P و `�!

● �Aز �( #:

K�$P د�،��� !�` و�� � �V� 3��ه� ی` از ��@�ت 2 )# &�غ را �# دو �

 �� ��D &�غ را  �� �٢# �!(� &� ز! �. �2 =�   ٣9
 ���D<;2 v;ر رو

&D$;ط ��د�،ه� &� ز! � �� �y �)=؛رو
�P 9اوان را در �sف E;د داغ &�

 �# دود !�)=؛�Jارت را &Fی� !�;د�،��@�ت 2 )# را در �2 =�=J #�،� (�

�& 9
&� ز! � و در �Eدو �Nد ��د� &� 
$��! � و �!(� را �` �` در رو
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یl &� * ) � و رو �ن &V=ار �N �:!�P #T;Eدا!=ازی�؛�Eه� زی� و رو &� �) �؛و��� FAی� �=!=،�!(� را �� ��: � از رو
�N 9رج ��د�،در د

��د� و K�$P د"�# FN �'2ل �=� و &V=ار زی�;ن 2 �� &� ری�ی�.

"��� �� ���* "8B

● &;اد fزم

▪ دو �� P #2)%�ن �$� ��و�$� �Nد�=�

�( *;�P #��▪ ی` �

▪ دو ���N���& v;ر رو
9 زی�;ن

#&�N ن�%(P دو ▪

� 2 #'J n� ▪

K�$P  N;ر�* v��� yb! ▪

 ▪wم & :;٠٠�E 

 ��ز� �Nد�=���@T ▪ دو���N���& v;ر

`�! ▪

● �Aز�( #

 د� �J #Vارت ده = �� ��&�D< Fً#�١٠ب ری�D# و ��ا در ی` ���$�# �ب ری�D# و �# �ن !�` اP�d# ��د�، ~'� �) = �� �# T;ش �ی=. �P;* )� را در 

&�N ، �=�د�N � 2 �� را �( *;�P l�2 .=در �ب ���ی #V �دو د # و D& ��;N #� K�$P$;ط �) =. رو
9 زی�;ن را در ���#�;د. �$� ��و�$� را ! � ��ا

 *)= د� V# �� ه� ��3 داد� �;!=. l�2 & :;ه�ری�D# و &D$;ط �N ،� 2 ،�( *;�P&# و K�$P را �# �ن اP�d# ��د� و ا�Tز� ده = �� &;اد ��ا
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�# & :;ه� �2خ �;!=. در �sف &)�2'� 
�ا را ری�D# و>�O ��د� را �# �ن اP�d# ��د� در  "�J��J #ارت را�� ��د� ای= &;اد را �� �Tی� ��3 ده = 

.= (� 9 Q�� �$و �$� ��و� ��@T �� ن را� l�2

[[&�ه�خ T;اه�

(
��7H�3�Pن ا3�� �OرO�) AرAِ دارا� ���

&;اد fزم:

 �Eم)w٠٠ـ E 3�;E;�2)= *�خ آ�د� (

 �Eم)٢٠٠ـ �رد (

 �Eم)١٢٠ـ > �ز (

ـ ��D &�غ (ی� �=د)

ـ &�32 ، !�� و K�$P (�# &V=ار fزم)

:3D< #Vی�A

A�� ��;N #� ، زمf K�$P �2)= را �# ه��ا� > �ز ، *�خ &� آ))= و �!(� را �� !�� و;E 3�;E�=� 32غ در�& �D� �� #را آ � �N .=((آ �& �

 ، �&�د� �Eدی=� ا32 ، در داKN �ن �N �ه�اK � #� ، 32 *(�رE;ش و �# ا!=از� ه� د"D;ا� &� ��!=. E l�2;��� را آ# �# ~;رت � = �=�

 KNو �# دا #�Dری �ن &V=ار !�� &� ری�!= و &� �Eار!= �� T;ش � �ی=.&� �Eار!= و "'# ه� �ن را �# ه� &� *�'�!)=. �ب را در داKN ���$�# ا

l از >�N ، 9�D �ه� را از داKN �ب ��&� دار!= و در>l از �ن ، �N �ه� را �# �را&� در داKN ��� آ# در �Jل T;� =ن ا32 ، &� ری�!= �� ���د. >

=� �=� را ! � �# &�32 اP�d# !�;د).دا���V+� KN آ# ا!=آ� &�32 در داKN �ن ا�E �& ، 32ار!=. (در ~;رت ! �ز ، &� �;ان 2 � ر!
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�4(@�� ه�&و��8ن)�)���P

● &;اد fزم:

 �EمE ▪u٠٠;�3 �� اD�2;ان: 

▪ �=س ��&�: ی` " ;ان �;*`

 �=د٣▪ �=و &�;�2: 

▪ yb! :� (+E ا�2��ن

▪ زی��  yb! :�'2���v *�یD;ر

#��▪ ���ه)=: ی` �

 �=د�P #T;E ▪w!:� ر!=� �=�: 

▪ > �ز: ی` �=د &�;�2

▪ 2 � و ز!%� K: ه� �=ام ی` ���v *�یD;ر

▪ زرد*;�#، !�` و K�$P 2 �� و ��� K�$P ��&�: �# د"D;ا�

 :9

�اN;ر٢▪ رو v��� 

● �Aز �( #:

E;�3 را �# ��# ه� در�3 &� ��ی� و >l از ���9 �� > �ز �Nد �=�،

2 � و ز!%� K ر!=� �=� و زرد*;�#، !�` و K�$P 2 �� ی� ��&� ه��ا� ���

��&� را T=ا�E!# �� ��� زرد*;�#رو
9 ��3 &� ده � �� �ب E;�3 �+ =� �;د l�2 ��� �ب T;ش &� ری�ی� �� �D< 3�;E# �;د ،�=س 
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،�:!�P #T;E "# &� �) � و �@= �ب ��ی� ه� زن �� �� E;�3 �;ب   =� #�D< Fً&�� ���ی� و�< �&#P�dن ا� #� #�P�E 32;<  E+) � و �=و

��ا� �=س "# �=� �# E;�3 اl�2 .� (� �&#P�d ���ه)= را در �ب l N ��د� �� د32 *){ &� ز! � و در ~��P، ~�ف &� �) � و ه

@= داKN �$ � &� ری�ی�.&� �) � و��� N;رش �T ا��Pد �N � 2د �=� و &V=ار زی�� 2 �� را در رو
9 ��3 &� ده � و �

#�رO� ���64"3رA (�"رQ�� A ز����)

&;اد fزم:

 �Eم)٧٠٠ـ �رد (

 �Eم)i٠٠ـ 2 ] ز& )� (

 �Eم)u٠ـ  � � (

 �Eم)w٠ـ  آ�� (

ـ !�� و K�$P (�# &V=ار fزم)

:3D< #Vی�A

)�KV آ�د� ، �Nد &� آ))=. (��ا 2(;"3 آ�ر ،2 ] ز& )� را >;32 &� آ) � و �!(� را در داKN �ب &� >�ی�. l�2 �!�ا در دا�P�s KN دی:� &

$P از �ن � � ، آ�� و > �ز ر!=� �=� و !�� و l< (آ))=. از&� �;ان �!�ا �� د!=� در�3 ! � *�خ آ�د �& �A�� ��;N #� و � Qا�Pرا �# �ن &� ا K�

 آ# در32 !�;د� ا!= ، &V=ار ��دا��# و �!�ا >(9 &� آ))=. &V=ار از &;اد �&�د� �=� �Nاف �!�ا�Aار!= و ا�E �& ن� KN2 ] ز& )� را �# دا �ٔ

�'�!)=. l�2 �!�ا در داKN �);ر و ی� �P ��ار &� ده)= �� ���د.* �&
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#��(و� (� ا� ا�������8)

● &;اد fزم:

 ��D& ▪م٧�E 

▪ � � ! yb���v *�یD;ر

 & $� " ��١٨٠▪ �ب و"�م 

 �Eم٣٠٠▪ �رد �2 = 


�اN;ر v��� ی� � � ▪


�اN;ر٢▪ رو
9 زی�;ن  v��� 

 �Eم١u٠▪ l 2;2 ی� آ�"'�س 

▪ > �ز �Nد �=� ی� �=د &�;�2

#'J د �=� ی��N � 2 ▪


�اN;ر v��� د �=� ی��N ری¥�ن ▪


�اN;ر v��� د �=� ی��N �:!�P #T;E ▪

 ���v 2;پ N;ر٢▪ زی�;ن �Nد �=� 

fم١٠٠▪ >) � &;زار�E 

▪ !�� �# &V=ار fزم

● �Aز �( # :

2 � و > �ز را �� رو
9 زی�;ن �# &=ت ی� د� V# ��3 &� ده �.

. &;اد را از رو �Jارت ��دا��# و &� �Eاری� ���P #T;E l�2!:� را اP�d# آ�د� و�@= ری¥�ن، �N l 2;2د �=� و زی�;ن را �# &;اد &� ا�Pای �

N)� �;د.
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 د� �E �& #Vاری� ���!=. l�2 �رد، !�� و رو
9 را در١٠&��D، � � و �ب و"�م را داKN ی� �sف ری�D#، در �ن را �Eا��# و در & �!� �Eم �# &=ت 

 د� V# �ن را ورز &� ده �. �@= از �ن درب �N � را �� د���2ل�suف دی:� &D$;ط آ�د� و &K�� ��D �&=� را �# &;اد &� ا�Pای � و �# &=ت 

 �E&� ��ار &� ده �.�T و �# &=ت ی� 3��2 در �=!��;<

� � آ�د� و�ن را >(9 &� آ) �.V� 3���N � را �# دو �

 ��� #�  رو &;اد ��ار &� ده �. �2!�� &�� ��"] زد� و درون �ن را �� ! �� از &;اد آ�"�و!# >� آ�د� و ! �� از >) �ه� را٢uدای�� ا

 آ�"�و!# ه� را دا�P �( 2 KN ��ار داد� و رو �نl�2 دو �Aف �N � را �# ه� &�Kb &� آ) � و ا�Aاف �N � را N;ب �# ه� &� P+�ری�. �@= از �ن


+�# &� آ) � .� � � را �� ا���2د� از ��س �� &V=ار

 د� V# ��ار &� ده �w٠ در�P #Tر!(�ی3 �# &=ت ٣u٠در !(�ی3 �# و2 $# *):�ل *)= 2;راخ رو �ن ای%�د آ�د� و l�2 در V'A# و�J �� �P �2ارت 

.

#��ب �$N (ه�&�)

● &;اد fزم:

 � $; و ! �E٢;�3 ران ���=

 ���v *�یD;ر٢ز!%' K ��ز� "# �=�=

=�=� #" � 2٢ ���v *�یD;ر

= ���v *�یD;ر٢>;در ��ر

=`�!١ ���v *�یD;ر

 ���v *�یD;ر٢دا!# ه� زی��=

=�� 2 K�$P #!داwد=� 
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=`D &د٣=� 

=�&�� K�$P ١>;در ���v *�یD;ر

=;� $��٣
�اN;ر v��� 

=9
 > ��!#١/wو١رو

 �=د ��رگ >;�P�E 32#١> �ز=

 " ��٢ > ��!#/J=ود �٢ب=

● �Aز �( #:

=.▪ �� ی` *��; ��رگ *�� (� را از E;�3 �: �ی= ���م ا�Aاف E;�3 را �� ی` *):�ل 2;راخ �) 

ن ا�Pود� و N;ب &D$;ط �) =. l�2 �ن را �� ���v▪ در ��2# ا ز!%' K،2 �،��ر،!�`،زی��،& D` و K�$P را �� ه� &D$;ط �) =.��$ �; را �# �

رو E;�3 ری�D# و داE KN;�3 &��2ژ ده =.

.▪ رو
9 را در &�ه ���# ا �Eم ��د�،E;�3 را �# �ن ا�Pود� و > �ز را �)�ر E;�3 ��ار ده =

 3��2 ���د.�Eه:�ه� �ن را ���Eدا! =.٣ و ! � �� ٢▪ �ب ���P �# �ن ا�Pود� �� E;�3 را ��;��!= و �� �Jارت &Fی� �# &=ت 

� �ب ��&�D� Fر �= �'�ب را ���Eدا! = �� ���م ا�Aاف(اl< �E از &=�� �ب ��Dر �= و E;�3 ه);ز !�م !+=�،&V=ار دی:� �ب �# �ن � ��Pای =). و��

�ن �(;� ا �;د.

;رت در�2# �2 & � �'�ی=.▪ �'�ب را از &�ه ���# �Nرج ��د� و �# �sف ~�ف &)�KV �) =. �'�ب را ��# ��# ��� ی� �# ~

��$! �ّ#
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●&;اد fزم:

=�=� l N ر;U$� ▪ان٢; " 

 �Eم٣u٠▪E;�3 *�خ ��د�=

 �=دw▪> �ز &�;�2=

 ا�2��ن١▪FNل ��دام=

 ا�2��ن١▪ �Eدو >;در �=�=

 ا�2��ن١▪ �+�n >$;ی�=

▪ !�`،K�$P،زرد*;�# و ادوی#=�� �ان fزم


�اN;ر١▪ �Eد " �; ���!�= v��� 

● �Aز �( #:

و زرد*;�# را ه� اP�d# &� �) � و ورز �Eم از E;�3 *�خ ��د� را �� �$U;ر l N �=� و ی` �=د > �ز �;*` �� ه� *�خ &� �) �. !�` ١u٠ا��=ا 

 �Eم از E;�3 ��� ��!=� را ه��ا� �� > �ز ��3 &� ده �. �@= از ای)�# E;�3 و > �ز٢٠٠&� ده �. l�2 2# �=د > �ز &�;�2 را FNل &� �) � و 

N;ب ��3 داد� �=،FNل ��دام ، �Eد " �; ���!� و

N� در .� (� �& #P�dزم اf و ادوی# را �� �ان K�$P،`�! l�2 .� (� �& #P�dدو را �# �ن ا�Eای �. &;اد�Pرا �� �ن &� ا �=� #��� n�+� �

داKN �'# �&�د� ا32.

● �Aز > o =ن �'#:

اKN �'# >� &� �) �. و رو &;اد را �� �N � &� >;��! �از �N � �'# �# ا!=از� ی` �Eدو ��& =اری�. �ن را >(9 &� �) � و l�2 رو �ن را از &;اد د

و �'# را در د�E 32د &� �) �. l�2 �'# ه� �&�د� �=� را در رو
9 �2خ &�
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 ه�� $�4�#

 �Eم�E 3�;Eu٠٠و  :  

 دا!#٢��رچ  :  

 دا!#٢> �ز 2'�  :  

 �Eم�N lP��١٢�uد �=�  :  

  :  �$�١٢�uم�E 

ز!%' K  :   �=ر

 ���N ���& v;ر١& :; ��ر�  :  

  :   ���D<;2 v;ر٢�u��اب ��

 ���D<;2 v;رl2٢ 2;ی�  :  

  :  `�!١ ���N ���& v;ر

  :  9
 ���D<;2 v;رwرو

  :  ���١�u ���N ���& v;ر

 P)%�ن�١ب &�غ  :  

l�2 .= (� ط;$D& ،�=� #� � 3�;E �� د !�;د� �ن را�N را ری� K '%!رچ، > �ز*#، & :; و ز��را �� �ن ��2;ی� و !�` و � l2 و  ��اب ��

&D$;ط ��د� *(�ر دا!# �;�P# در32 �) =.

2'� �Eا��#رو
9 را در &�ه� ��و� ری�D# ه� N #� 9;ب داغ �=، 2 � را �# �'�N Fًد ��د� ای= در �ن ری �D# ��� ه�n زد� �;�P# ه� را رو

 د� ��١u.=�;%� #V:;�T;T 3# را رویn ��ی�ی= و �:�اری= &=ت 
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#"ردون ��"

W �);ان T)'# *�ق �))=�E !=ارد و �=ون ! �ز �# !�ن و ی��;ردون �$; ی` 
�ا ای��" ��Q ا32 �# �$ �
� ای)�# �� �ر >� ��"� و "�ی� &� ���= �# ه 

.=��� �& K&�� 2 ] ز& )� �� �ر 
�ا

  !��:w- &;اد fزم ��ا


�اN;ر، >) � >�ر!»ان w اF2یl (ورق)، �o� l2ب (��&�) �)= w �=د، ژا&';ن &�غ 2w )# &�غ  v��� در �)���� �#٨;< ،
�اN;ر v��� 

ا!=از� fزم

- �Aز �( #:

�o� l2 
�اN;ر v��� `ی l�2 � (� �& 9)< پ;� `�� � �� #�D� پ �)= رو �ن &�" =� و ژا&';ن &�غ را رو �نا��=ا 2 )# &�غ را ��&Fً رو

 K�+� غ را رول ��د��& #( 2 #���N در � ��< �& �)!� #ه� ��! �&� �Eاری� و >) � >�رژان را رو$
رو"3 در &� �وری� و ���م �ن را >;در �)���� &� 

 د� V# دا�E �& �P KNاری�١u=� و �# &=ت و در رو
9 �2خ &� �) � و �@= از دو �Aف �QFA �� ر!{ �=� &%=دًا ��� �o� l2پ رو �ن &�" 


̀  !�� ���P &� ���= �# ه��ا� ای9  �ا ری¥�ن و زی�;ن 2 �� �� �ر "�ی� &� �;د.�@= از ای9 �# �&�د� �=�، ه� ی` �=د 2 )# &�غ ��ا ی

5ـ$اQ�� �3 ز���ـ�

● &;اد fزم:

▪ 2 ] ز& )�: ی` � $;�Eم

 �Eم١u٠▪ >) � >� �ا: 

www.takbook.com



▪ ���: �E �2م


�اN;ر v��� ر�)* :#&�N ▪

#'J `2 �: ی ▪

▪ � �: ی` و ! � P)%�ن

▪ ��D &�غ: دو �=د

▪ ��رچ: ! � � $;

��� :�� 2 K�$P ▪


�اN;ر v��� #2 :�=� د�N ��@T ▪

● �Aز �( #:

�` و K�$P ا�s .= (� #P�dف �P را �� ��� *�ب �) = و 2 �ا��=ا 2 ] ز& )� ه� را ور�# ور�# �) =، �ن ��E >;32 2 � را ��) =، � � را داغ و �# �ن !

از >) � > ��ا را رو �ن ��ی�ی=، دو��ر� fی# ا دی:� از �N[ 2د �=� را �y �ن ��ی�ی=، �ن �s ��Eف را �� 2 '�& )� ه� ور�# ور�# �=� >� �) = و ! �� 

 l< ،=رچ ه� را �:�اری��ن � از ای�s #$J�& 9ف را دا�P KN �# &=ت � �3 د� V#ز& )� را رو �ن �:�اری= و l�2 � � داغ رو �ن ��ی�ی= و رو

�:�اری= و >l از ای9 &=ت � �ون � �وری=.

� =.از �D� �P�A &�غ ه� را �� �N&# ه� ��! = و رو �Eا�9 �&�د� �=� �# ه��ا� >) � > ��ا ���

��@T �� ن را�  ��ی 9 �) = و �# ه��ا� �N!;اد� & K �) =.�ن �s ��Eف را دو��ر� در �P ��ار ده = و >l از >)^ د� �N #Vرج �) = و رو

5$ا�3 ��د���ن

��ح �Jل ای9 
�ا:
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&;اد fزم:

 �=د��i-uد!%�ن &�;�2 

 = �2 l2 ی� K&�+� l2w-٣#!�� < 

 �Eم���١٠٠ 

&�U !�ن �Nد �=� ی` > ��!#

 �Nد �=� ��@T٢-٣ ���D<;2 v;ر

�P�� ار=V& #� K�$Pو `�!

 �Eم١٠٠>) � �Eوی� 

�@= >;32 ��د!%�ن را &� E �ی� و �2 �!�ا T=ا &� �) �د�2;ر �( #: ��د!%�!(� را رو ��n ی� در A #� � (� �& ���'� �P;ر �# &�U �ن >�D# �;د، 

 l2 &� ری�ی� وو A�2;ر &� !��Q � ��� !�` و K�$P �# �ن &� ز! �، �s #� l�2ف !�;ز �;��� دی;ار� ا را �b�D&ب &� �) � و�* ���

& l2 # V� ��@T �� ا ~�ف &� �) � و�!� � >;��! � &V=ار &�U !�ن �Nد �=� رو �ن��د!%�ن A�2;ر �=� را رو l2 ��ار &� ده �. رو

�@# &� �) � و رو !�!(� &� * ) � و �P را �� �Jارت � #@� در�E #Tم &� �) � و �sف را رو ��Nیw٠٠f�� 3�2 #� �P ��%(< 9&� ری�ی� و ��� را �

� ه��ن �sف �2 & � &� ��ی� . &��9 ا�E 32ا�9��ار &� ده � و &� �Eاری� 2# ر�t �� ی` 3��2 ���!= �� رو �ن ��&�QFA F و ����# �;د و �

 �Eم E;�3 *�خ ��د� را �� دو ���D<;2 v;ر > �ز �2خ ��د� ��� �2خ &� �) � �@= ی`��٣u٠د!%�ن را �� E;�3 �( # ��د در ای9 ~;رت 

ی�. &� �Eاری� �ه��# �%;�= و �ب 3�;E���D<;2 v;ر رب �P #T;E!:� در ی` " ;ان �ب KJ ��د� �� ��� !�` و K�$P داE KN;�3 &� ری�

ا ی` ردیE y;�3 �&�د� �=� &� ری�ی� �@= �����&F �+ =� �;د و �@= �# �sف !�;ز &)�2'� را ی` ردیy ��د!%�ن �&�د� �=� و رو ��د!%�ن ر

 �2 l2 �� د!%�ن را��  �Nد �=� رو �ن &� >�� � رو �!�ا �� ی` ردیy ��د!%�ن و رو��@Tن� = &� >;��! � و&V=ار >) � ر!=� �=� رو

.� (� �& ,'A ق;P د�2;ر v���&� ری�ی� و&
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5$ا�3 �$غ

��ح �Jل ای9 
�ا:

&;اد fزم:

&�غ ��  � ��د� ی` �=د

#��&���رو!� !�زO و >(9 ی` �

 = �2 l2٣#!�� < 

 �Eم١u٠>) � E;دا ر!=� �=� 

 �Eم���١٠٠ 

�P�� ار=V& #� `�!

 �# �@= از >�D# �=ن !yb " ;ان �ب دا��# ���=، �@=د�2;ر �( #: &�غ را ��ی` " ;ان �ب و��� !�` و ی` > �ز �Nد ��د� &� �Eاری� ���د �# A;ر

 &�غ را ��D& l2$;ط &� !��Q � و ی�� دو&�غ را &� �Eاری� �2د �;د؛ اD�2;ان ه� &�غ را &� E �ی� و �# ��@�ت در��N 3د &� �) � �ب

و &� �Eاری� T;ش � �ی=؛ &���رو!� را ازT;ش &� ده �؛ �sف &)�2'� را �ب &� ری�ی� و ی` ���D<;2 v;ر !�` ه� در �ن &D$;ط &� �) � 

 �;د، &���رو!� را در ~��P &� ری�ی� و &V=ارA;ل دو ���3 &� �) � و در �ب T;ش &� ری�ی� و &� �Eاری� *)= T;ش ��!= و &�U &���رو!� !�م

 از l2 را �# �sف &� ری�ی�؛ ��� >) � رو �ن &� >�� � !yb از�١/٢ب رو �ن &� ده � �# �sف !�;ز &)�2'� را ��� *�ب &� �) �

ی�ی� و �� >+ 3���v �!�ا ~�ف &� �) �؛&���رو!� را رو l2 &� ری�ی�؛ ��� >) � رو �ن &� >�� � !yb از &���رو!� را رو l2 &� ر

l2 # V� غ را &� >;��! �؛�&  را رو &���رو!� &� ری�ی� و >) � را رو �ن��@�ت &�غ را رو &���رو!� &� * ) � و �� �V # &���رو!� رو

�@# &� �) � و رو �Eا��P � ( * �& 9 را �# �Jارت � #@� در�P #Tر!�)ی3 رو��s =@� � (� �& 9ف را ��P y ��ار & =ه �٣u٠&� >�� �؛ ��� را �

 ��f ��ار &� ده � و در J=ود ! � 3��2 �� 2#�� &=ت ! � 3��2 ���!= و �# �Eا�9 ��� ����# �;د، �s l�2ف را رو ��Nی�A #� �P ��%(< 9ف

 ه��ن �sف �2 & � &� ��ی�.ر�t دی:� &� �Eاری� �Eا�9 در �P ���!= �� رو �ن ! � ��� ����# و �QFA �;د، �Eا�9 را ��
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�� N&4$%(ه�&�)�$B F"5

  !��:i●&;اد fزم ��ا

 �=د�P #T;Ei!:� 3�2 و ��رگ=

=���uم٠�E 

 �=د &�;١�2> �ز ری� �=�=

=9

�اN;رuرو v��� 

 ���v *�یD;ر١ز!%' K !�م �=�=

 ���v *�یD;ر2١ � ��ز� "# �=�=

=K�$P١ ���v *�یD;ر

=`�!١ ���v *�یD;ر

= ���v *�یD;ر٢/١>;در ��ر

 �EمEwu٠;�3 ��� *�خ �=�=

=�'2 K�$Pد١=� 

E+) � ��ز�

 =.!��#:در ای9 د�2;ر 
�ای� &� �;ا! = �%� �P #T;E!:� از K�$P 2'� د"�# ا ! � ا���2د� �)

● �Aز �( #:

را �N"� در�P #Tر!(�ی3 از �'�E Kم &� �) �.�P #T;E!: (� را ���# �2 �!(� را ��دا��# و داKN �ن ٣u٠ درT# �2!� :�اد ی� ١٨٠.�P را �� �Jارت ١

.� (� �&

 �Eم ��� *�ب &� �) � و �P #T;E!: (� را در �sف ��ار &� ده �.�s.u٠ف !�;ز را �� ٢

.رو
9 را در &�ه ���# �Eم ��د� و > �ز را در �ن �2خ &� �) �.٣

w #� ط را;$D& و � Qا�Pرا �# �ن &� ا  د� V# ��3 &� ده �.٣-u&=ت .�Jارت را �� ��د� ز!%' K�$P،� 2،K،!�` و >;در ��ر

u ود� و�P3 را �# �ن ا�;E.١u-ی�.١٠�< �& #V �د 

i د� و�� #P�dرا ا � (+E 2'� و K�$P.٣ �� u.� ط را ��3 &� ده;$D& �:دی #V �د 

٧P #T;E.اری��E �& و �2 �!(� را � (� �& �< 3�;E ط;$D& را از �) :!�P #T;E KNدا v��� ��. ت=& #� �P ١-�٢٠!: (� را درu.ی��< �& #V �د 
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.�P #T;E!: (� را در �sف �+ =� و �# ~;رت �Eم ~�ف &� �) �.٨

�Pی�ل

5"4
 ��& ا���8J(ه�&�)

● &;اد fزم:

 � $;�EمE١;�3 *�خ ��د�=

 ���v *�یD;ر١ز!%' �N Kد �=�=

=�=� #" � 2١
�اN;ر v��� 

=�&�� K�$P ٢>;در ���v *�یD;ر

=K٢/١>;در ه ���v *�یD;ر

=`�!١ ���v *�یD;ر


�اN;ر١رو
9 زی�;ن= v��� 

:l2 &;اد fزم ��ا

=
�اN;ر���٢ ه)= v��� 

 & $� " ��)i٠٠ " ;ان(�٣ب=


�اN;ر٢رو
J 9 ;ا!�= v��� 

=� 2u#'J 

 �=د١*;ب دار* 9=
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 �=د�P�E 32;< �:!�P #T;E٢# و "# �=�=

=K '%!١>;در ز ���v *�یD;ر

 �Eم)٢٠٠ >��3(١&�32=

● �Aز �( #:

. ���م &;اد را �� ه� &D$;ط ��د� l�2 �ن را �# ~;رت ی` ا!:+� 3�K ده =.١

٢.= (� l N را در �ب ��� .

٣l N از l< ��� l2 و &�32 و K '%!ز،�:!�P #T;E l�2 9 �2خ ��د� و
 N;ردن را �# �ن اP�d# �) = و رو �@$#. 2 � و دار* 9 را در رو

&Fی� �Eا��# �� �%;�=.

wی�F& ارت�J �� ف را �:�اری= و�s �2 = (� #P�dش ا;T ل�J ط در;$D& #� ��ی ��را ی �)��;E . 3��2 ���ی=.١ �# &=ت 

�Pی�ل

�8���

&;اد fزم: 

ـ H"�N 3�;E *�خ آ�د� (ی� آ $;)

 �Eم)٢٠٠ـ *��� *�خ آ�د� (

ـ �رد (! � آ $;)

ـ ��D &�غ (دو �=د)

 �Eم)u٠٠ـ > �ز (
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 �Eم)٢٠ـ آ�� (

ـ !�� و K�$P (�# &V=ار fزم)

:3D< #Vی�A

� را *�خ &� آ))=. &V=ار > �ز را �Nد &� آ))= و �#�N � را �=ون زدن &�یٔ# �N � ، �� ا�Pودن ��D &�غ ، ��K &� �ور!=. E;�3 دارا ا!=آ� *��

=از� ه� د"D;ا� &� ��!=. E l�2;�3 *�خ آ�د� راE;�3 &� ا�Pای)=. >l از �( # �N � ، �!�ا �# ��� ی� �2!�� &�� >(9 آ�د� و �� *��; �# ا!

�@A ، ود� �;د�Pد �=� ! � �# �ن ا�N #ٔT;E �Eا) .=!=(� �& ه� را� �N ، #��ا�E �)!� KNدا� �ر &�$;�� &� ده=). >l از �&�د� �=ن �N �ه�� 

 #ٔV'A ی� >� از �ب و *)= ;P #ٔV'A���J�& (=��� �& �'+& �ِ!و E;�3 ، �!(� را در دا�V'A KNت ;P�� �!���bD& #ٔ�$;ص &�!�� >� (آ# دارا

 از *�')=�N �E �ه� �# آ�V'A yت &+'� ، �(�� ا32 آy �!(� را �� ا!=آ� E;$T � رو
9 ، *�ب !��ی)=. >l از ای) # ه�# * � �&�د�* ))=. ��ا

�ن * =� �=� ، �� رو �@$# ��ار &� ده)= �� �� ��Dر�= ، V'Aٔ# زی�ی9 ���$�# را >� از �ب !�;د� و �# ه��ا� �V'Aت &+'� P;��!� آ# �N �ه� در 


�ا &� >�د. &�!�� ه� >�D# �=� را در دا�P�s KN دی:� &� ری�!= و �� ا!=آ� آ���wuب ، �N �ه� و &¥�;ی�ت �ن �# N;�� ���د. >l از  ، #V �د ، 

�!(� را �# ه� &� ز!)= و �# ای9 ��� ] ، 
�ا ��ا ~�ف �=ن �&�د� &� �;د.

T�$� "ط�2�

 �=دw��رچ  :  

 P)%�ن��٢!^  :  

  :  =%(� 9
 ���N ���& v;ر١رو

 ���D<;2 v;ر١> �ز  :  

 �=د2١ �  :  
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  :  K '%!د١ز=� 

 دا!#٢> �ز 2'�  :  

  :   �=دK�$P١ ��&� د"�# ا

 P)%�ن٠�uذرت �)��و �=�  :  

 �=دNw �ر  :  

  :  �:!�P د;D!م١٠٠�E 

 ���N ���& v;رl2١ 2;ی�  :  

 د� V# �)�ر �:�اری= �� l�2�n ��د� و V��2# �!(� را T=ا �) = و �Fه`٢٠رو ��رچ ه� N+` ��%;ش ��ی�ی= و درب ��2# را �Eا��# و �# &=ت 

��رچ ه� را �Nد �) =.

2 �، ز!%' K، > �ز*# و K�$P ه� را ا�Pود� و �# د� V# �%;��! = �� !�م �=� و ���n �) =. رو
9 و رو
9 �)%= را در &�ه� ���# �Eم ��د� و ��١٢!^ را 

 د� V# �# ه� ��! =. l2 2;ی� و l�2 ��!^ را � ��PاQ = و٢ د� V# ��3 ده =. ��رچ ه�، ذرت، N �ر و !D;د �P!:� را اP�d# �) = و �# &=ت ١&=ت 

�# ه� ��! = �� �Eم �;!=.

�$P ،= (� د�N را ر!=� �) =، > �ز *# را K '%!ز :K د"�# ا ��&� را �Nد �) =، !D;د �P!:� را >;32 ��)'= وه��P 9 (oا&;ش !�) = �# �'K از ه� ��ر

N �ره� را �Nد �) = و دا!# ه� �ن را T=ا �) =.

 B�N��� =/(ه�&�)� 8J���$غ 

● &;اد fزم:

 �=د٨ران &�غ=

 ���v *�یD;ر١ز!%' K ��ز� "# �=�=
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 ���v *�یD;ر2١ � ری� �=�=

=`�!١ ���v *�یD;ر

=K�$P٢/١ و ١ ���v *�یD;ر

=9
 & $� " ��)١u٠ " ;ان(٣/٢رو

=�'2  �=د FNل �=�K�$P١ د"�# ا

 " ;ان�٣/٢ب=

=;� $��٢
�اN;ر v��� 

ذرت و !D;د 2'� �2خ �=�:

=���uم٠�E 

 �Eم٢٠٠ذرت � �ی9 �)��و=

 �Eم٢٠٠!D;د 2'�=

=`�!١ ���v *�یD;ر

=�&�� K�$P ٢/١>;در ���v *�یD;ر

=;� $��١
�اN;ر v��� 

� (+E ز��� �)E��

● �Aز �( #:

.اT�� �E � &� ده = �� ا���2د� از ی` *��; � � اD�2;ان را!(� را T=ا �) =.١

=� ���=).ز!%' K،2 �،!�` و K�$P 2 �� را در ��2# ا �� ه� &D$;ط &� �) �.(K�$P !'�ی= زی�د !�م �٢

.��# ه� &�غ را �# &D$;ط K�$P ا�Pود� و �)�ر &� �Eاری�.٣

w.� (� �& در �ن �2خ #V �غ را &=ت د� د�& .رو
9 را در &�ه ���# ��ر�E داغ ��د� و ��# ه�

u#� اری��E �& و � (� �& #P�dد"�# و �ب را �# &�ه ���# ا K�$P ز را �� &� �) � و�E #$@�.را ;� $�� l�2 د��� �:�� &=ت د� د� V# �# �ه

رو �ن &� ری�ی�.

i .� (� �& ذوب �Eد 2'� و ذرت را �&�د� &� �) �.��� را در &�ه ���# ��ر;D! #$~�P 9د� و �# &=ت د�.در ای�� #P�dد2'� را �# �ن ا;D! ذرت و

د� �E �& #Vاری� �2خ �;د،�Eه:�ه� �(� &� ز! �.

 E+) � ��ز� ��Q 9 &� !��ی �.٧�)E�� �� و #�Dن ری� .��$ �; را رو

.&D$;ط &�غ و K�$P 2'� را در �sف &� �+ � و �� !D;د2'� و ذرت �2خ �=� ~�ف &� �) �.٨

�Pی�ل
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�$غ #$N ا�(ه�&�)

  !��:w● &;اد fزم ��ا

 �Eم���١٠٠=

=9

�اN;ر١رو v��� 

 �=د &�;٢�2> �ز ری� �=�=

 ���v *�یD;ر١ز!%' K ��ز� "# �=�=

= ���v *�یD;ر٢>;در ��ر

 ���v *�یD;رE٢+) � !�م �=�=

=�&�� K�$P ٢>;در ���v *�یD;ر

 ���v *�یD;ر١زی�� 2 �� در#�2=

 ���v *�یD;ر2١ � ��ز� N;رد �=�=

=`�!١ ���v *�یD;ر

 �=د٣هK 2'� در#�2=

=�� 2 K�$P #!د٣دا=� 

=32�&١ > ��!#/٣/٢u٠�� " �$ & 

=�:!�P #T;E ٢رب
�اN;ر v��� 

 ��# �=ون >;٨32&�غ=
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 > ��!#�٣/٢ب=

 > ��!#�N٣/٢&# �� *�ب=

:9 Q�� ● ��ا

 �=د K�$P 2'� ری� �=�E٢+) � ��ز�-

● �Aز �( #:

رت را ��هn &� ده �.. رو
9 و ��� را در &�ه ���# ��ر�E �Eم &� �) �.> �ز را �# �ن ا�Pود� و �2خ &� �) �.�Jا١

K�$P ��&�،زی��،2 �،!�`،هK و K�$P 2 �� را در. ز!%' K ��ز� را "# ��د� و در ��2# ا &� �Eاری�،>;در ��ر،E+) � !�م �=�،ز!%' K،>;در ٢

&� ز! � �� N;ب �� ه� &D$;ط �;!=.�P�s ری�D# و �� ه� &D$;ط &� �) �.l�2 &�32 و رب �P #T;E!:� را �# �ن اP�d# ��د� و �(� 

. ��# ه� &�غ را �# &D$;ط &�32 و ادوی# اP�d# ��د� و ه� &� ز! � �� N;ب �Tب �;د.٣

w ود=J ود� و�Pه ���# ا�& KNدا  د� V# ��3 &� ده �.٧ �� u. &�غ را �# > �زه�

u ود� و �# &=ت�Pط ا;$D& #� ه:�ه� �ن را �(� &� ز! �.٣٠. �ب را�Eاری� ���د؛�E �& #V �د 

i د� و ��=ت�� #P�dرا ا #&�N .١ �� ١٠u.دی:� &� >�ی� #V �د 

٧.� (� �& 9 Q�� �=� 2'� ری� K�$P ز� و�� � (+E �� ا را�
 .

��$ �X2"ص � ��V ژا%��@ �� "���

:� �N ●&;اد fزم ��ا

 > ��!#)٢ �Eم(�٢u٠رد E)=م=

 �=د�D�١ &�غ در�3=
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=� $
 32�&١#!�� < 

=���٢/١ ���D<;2 v;ر

 ���N���& v;رT٢/١;ش � �ی9=

 ���N���& v;ر١>� ){ >�در=

 ���D<;2 v;ر٢رو
9 �ب ��د�=

●�Aز �( #:

 و >� ){ >�در و &�32 را داKN ای9 &�ی#&�32 و ��� و ��� !�` و رو
9 �ب ��د� و ��D &�غ را &D$;ط ��د�،N;ب ه� &� ز! �.T;ش � �ی9

� �� �#ری�D#،ه� &� ز! � �� ���م &;اد &D$;ط و ی�);ا3N �;!=. �رد را �� �� داKN &�ی# &� ری�ی� " � �N و ه� &� ز! � �� &�ی# �# ~;رت

;N را � �N ی � و��! �& #P�dا ��د ��� �رد ا= < �E=('��'= در � �ی=؛در ~;ر� �# *o! 32=ف و��~ F&�� =ی�� � �N .� ده �& n"�& ب

 l$P.=!��� 3��2 & :; در�3 را &� E �ی�؛>+�n را �� ��رد � � *�O &� ده � و٣ �� ٢ی�);ا3N و "� y �+;د؛رو �ن را &� >;��! � �# 

� � &� �) �.��� �رد رو & � &� ری�ی� و ه�٣ �� ٢رود� �ن را �Nرج &� �) �. د�3 &� !��ی � دم & :; ��t !+;د. �N � را �# V� 3��� 

ی�� ه� �;*�� از �N � ��&� داری� و �2 & :; را و�2���3 از �N � را �� !;رد ��ز &� �) � �� �# ��K ور�# !�زO در � �ی=. �� ده�!# ا�2��ن دا

F&�� ;: & �� � ر &� ده�+P ی � و��! �& t�T ف دم�A #� را nPا�Aاری� و ا�E �& � �N د و دم �ن � �ون ���!=. دور دمدای��;� �= �;< � �N در 

) �. رو
9 &�ی�P tاوان را در �sف &)�2'� &�را P+�ر &� ده � �# �N � ��ز !+;د و ��&F ~�ف �Eدد.���م & :; ه� را �=ی� 9�K �&�د� &� �

� �=� را در رو
9 &� ا!=ازی�؛�Eه� زی� و رو &�ری�ی� و رو �Jارت &Fی� ��ار &� ده � �� داغ �;د و"� دود !�)=. ی` ردیy از & :;ه� �&�د

��P &� ری�ی� �� رو
9 زی�د �ن �P�E# �;د و داغ از�) � �� ا�Aاف �ن ��&FA Fی� �=� >l�2 .=(� y �� ��: � �!(� را از رو
�N 9رج !�;د�، در ~

 د� �s #Vف & :; را در F& �Pی� رو >)%�� ��ار &�٣ �� �٢ن ا���2د� &� �) �. در ~;ر� �# & :;ه� را �'F �2خ ��د� ای�،��ا �!�# �Eم �;د 

ده �.
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�" ژا%����

:� �N ● &;اد fزم ��ا

 > ��!#)٢ �Eم(٢u٠▪ �رد E)=م 

 �=د١▪ ��D &�غ در�3 

 � $
 32�& ▪١#!�� < 

 ��� ▪٢/١ ���D<;2 v;ر

 ���N���& v;ر٢/١▪ T;ش � �ی9 

 ���N���& v;ر١▪ >� ){ >�در 

 ���D<;2 v;ر٢▪ رو
9 �ب ��د� 

● �Aز �( #:

&�32 و ��� و ��� !�` و رو
9 �ب ��د� و ��D &�غ را &D$;ط ��د�،N;ب

&�ی# ای9   KNدا را   32�& و  >�در   }( �< و  � �ی9  ز! �.T;ش   �& ه� 

�� ���م &;اد &D$;ط و ی�);ا3N �;!=. �رد را �� �� ری�D#،ه� &� ز! � 

�'= در � �ی=؛درo! 32=� #� �� �" � �N ی# &� ری�ی� و ه� &� ز! � �� &�ی# �# ~;رت�& KNدا�& #P�dا ��د ��� �رد ا= < �E=('� ~;ر� �# *

 l$P.=!��� 3��2 & :;٣ �� ٢ا &� >;��! � �# !��ی � و �N � را N;ب &�"n &� ده �. �N � ��ی= ��&F ~�ف و ی�);ا3N و "� y �+;د؛رو �ن ر

٣ �� ٢!��ی � دم & :; ��t !+;د. �N � را �# در�3 را &� E �ی�؛>+�n را �� ��رد � � *�O &� ده � و رود� �ن را �Nرج &� �) �. د�3 &� 

� � &� �) �.��� �رد رو & � &� ری�ی� و ه� ���3 از �N � را �� !;رد ��ز &� �) �V� 3�� �� �# ��K ور�# !�زO در � �ی=. �� ده�!# ا�2��ن�

 �# �Aف دم t�T &� !��ی � و P+�ر &� ده � ��دای�� ه� �;*�� از �N � ��&� داری� و �2 & :; را و�2 دای�� �E �& � �Nاری� و ا�AاnP را

 !+;د و ��&F ~�ف �Eدد.���م & :; ه� را �=ی� 9�F&�� ;: &K در �N � >;� =� �;د و دم �ن � �ون ���!=. دور دم را P+�ر &� ده � �# �N � ��ز

ه � �� داغ �;د و"� دود !�)=. ی` ردیy از�&�د� &� �) �. رو
9 &�ی�P tاوان را در �sف &)�2'� &� ری�ی� و رو �Jارت &Fی� ��ار &� د

�=� >l�2 .=(� y �� ��: � �!(� را از رو
�N 9رج& :;ه� �&�د� �=� را در رو
9 &� ا!=ازی�؛�Eه� زی� و رو &� �) � �� ا�Aاف �ن ��&FA Fی� 

;ر� �# & :;ه� را �'F �2خ ��د� ای�،��ا �!�# �Eم!�;د�، در ~��P &� ری�ی� �� رو
9 زی�د �ن �P�E# �;د و داغ از �ن ا���2د� &� �) �. در ~

 د� �s #Vف & :; را در F& �Pی� رو >)%�� ��ار &� ده �٣ �� ٢�;د 
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��ن �$�$� ا��(ا�$

 !��u● &;اد fزم ��ا

�&�� ▪ دو �=د K�$P د"�# ا

�:!�P #T;E ر �=د�)* ▪


�اN;ر رو
9 زی�;ن v��� `ی ▪

▪ *(�ر �N � 2 #'Jد �=�

▪ ی` �=د �N K�$Pد �=�

`�! ▪

 �Eم �رد �2;" )�٩٠٧▪ 

`�! ▪ ی` و ! � ���v *�یD;ر

▪ P #2)%�ن �ب


�اN;ر رو
9 زی�;ن v��� ر�)* ▪


�اN;ر رو
9 زی�;ن ��ا �2خ ��دن v��� n� ▪

 د� V#w٠▪ ز&�ن fزم: 

ای9 !�ن v$@�& ��(2 �# �;ه���ن ه� ���"� ا"%�ای� ا32.

ای9 !�م �# ه��ا� ��D &�غ ! ��و �� �ر "�ی� ا32.

● �Aز �( #

ا��=ا K�$P د"�# ا و �P #T;E!:� ه� را �'�ب �) =. >l از N)` �=ن،

>;32 �!(� را �)=� و �!(� را در ��2# ��ر�E ��ار ده =. l�2 دا!# ه�

K�$P را از درون �!(� در�وری=.
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�اN;ر رو
9 زی�;ن را درون &�ه ���# ری�D# و رو �Jارت &�;�2 �ن را داغ �) = 2 v��� `د. �نی;� #�D< �� =و 2 � را درون �ن ��ی�ی K�$P l�

 K�$P ه� را ��&Fً "# �) =.را از رو �Jارت ��دا��# و �# �P #T;E!:� و K�$P اP�d# �) =. �� ا���2د� از *��; T;E# و


�اN;ر رو
9 زی�;ن را �# �ن � �� v��� و *(�ر `�! ،#�Dری �Eرد �2;" )� را در ��2# ��ر�K~�J � �N �� = ای =. �ب را �# �=ری^ �# �ن � ��ای

;� K�� #� د� و �!(� را�� � �V� ��و& 3��� n� #� را � �N ل�J .='�o! ��� 32در�وری=.�;د �# �# د �<


�اN;ر رو
9 زی�;ن در &�ه ���# ری�D# و رو �Jارت &�;�2 ��ار ده  v��� `ه� !�ن، ی =. �N � را ��� ~�ف �) = �� ��� �ن � n از ! ���ا

ن l2 �( # �=� زد� و & K �) =.l�2 ،=��'! 3!�2 �ن را درون رو
9 ا!=ا�N# و �2خ �) = �� ��د �;د.��# ه� ای9 !�ن را درو

[!:�ر !%�ر]

��ن �"ر� ا�

  !��٨● &;اد fزم ��ا

▪ ی` و ی` ه+�� P)%�ن �ب


�اN;ر رو
E 9 �ه� v��� دو ▪

��� ▪ ! yb���v *�یD;ر

`�! ▪ ی` و ! � ���v *�یD;ر

▪ P #2)%�ن �رد

▪ ی` و ! � ���v *�یD;ر >;در �N � &�ی#

▪ ز&�ن fزم: #2 3��2
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● �Aز �( #

&;اد را در ه��ن ���� ری�D# و ��&Fً �� ه� &D$;ط �) =.

 در�E ��!�2 #Tاد) �Eم �) =.٢wu در�P #Tر!(�ی�Pw٧u) 3 را از �'K در 

#� �رد >��� �=� ��ار داد� و   ��2 و��� �N � �&�د� �=، �ن را رو

.= (� � �V� ��و& 3��ه+3 �

N �� = ز� ده�Tرا �� ی` >�ر*# �� � و !�=ار ��;��! = و ا �)!� � � ا��2ا�N.=(� 3J �ه� را �Eد ��د� و رو

�� �ن J=ود � #� =J ��) = (� ه� را ��ز� �N l�2ار د٢٠�� �P در #V �ود >)^ د=J و �= * �P �( 2 ه = �2!�� &�� �;د)، !�ن ه� را دو �� دو �� در

�� رو �ن FAی� �;د.

[!:�ر !%�ر]

�J#ن �$ا��

 !��i● &;اد fزم ��ا

▪ ه�3 ی� ه+P 3)%�ن �ب

▪ دو و ی` *(�رم P)%�ن �رد �2 =

▪ 2# *(�رم P)%�ن �رد �2;" )�

▪ ی` ���v *�یD;ر ��D ��دی�ن

`�! ▪ ی` و ! � ���v *�یD;ر
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��� ▪ ! yb���v *�یD;ر

▪ دو ���v *�یD;ر >;در �N �&�ی#


�اN;ر رو
9 زی�;ن v��� `ی ▪

(Kدر ~;رت ���ی) =%(� #!دا 
�اN;ر v��� `ی ▪

#V �3 د�▪ ز&�ن fزم: دو 3��2 و � 

● �Aز �( #

� � ��د� و �# ��K �;پ&;اد ا��=ای� را در ه��ن ���� ری�D# و ��&Fً �� ه� &D$;ط �) = �� �# ���N K � در�ی=. �2V� 3���N l � را �# دو �

 رو �!(� را >;��!=� و �:�اری= �# &=ت ! �در�وری=. �@= �!(� را �� J=ود دو �2!� ��� !�زO ��د� و در 2 )� �رد >�� =� �=� ��ار ده � �� #";J �� .=

 درT# �2!� :�اد) رو�9 �) =.رو !�ن ه� را رو
9 زی�;ن &�" =� و٢٠٠ در�P #Tر!(�ی3 (J �� =!��� 3��2w٠٠%� �!(� دو ��ا�� �;د.ا�Tق را از �'K در 

 د� V# درون �P ��ار ده = �� رو �!(� FAی�٢u ا"� ٢٠ت ��� �)%= ���� = و �@= �� ا���2د� از ی` *):�ل رو �N � را �N � )=ازی=.!�ن ه� را �# &=

�;د.

[�(�ر !%��]

�� و ��ر*"��$B 2"د�

  :  �:!�P د;D!٢uم٠�E 

 �Eم١٠٠&�ر*;�#  :  

  :  =%(� 9
 ���N ���& v;ر١رو
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  :  =%(�١ ���N ���& v;ر

  :  K��٢ ���N ���& v;ر

  :  K '%!٠�٢زu ���N ���& v;ر

(�� 32;< Oر*;�# ه� را �� >;32 �9 !�ز�&  = و �!(� را �# ~;رت &;رب ��ش ��! =  &�ر*;�# ه� را در�2و و �# >;D! 32;د �P!:� را T=ا ��د� و ا!�(�

�# ��%;ش ری�D# و �Pا ���n �) = و زی� �ب �2د��%;ش ���ی= �� !�م �;!= �� l�2�n ��د� و �� �ب D! = Q;+� =2;د �P!:� ه� را ! � در ���$

�& ،�:!�P د;D! م ��د� و�E #��� 9 �)%= و دا!# �)%= را در &�ه�
ر*;�# ه�، ��K و ز!%' K را � ��Pای = و ��3 ده = �l�2: �ی= �� ��ز� �;!=  رو

.= Q��! �2و

��* ��I48, @"رY�� 
Jه

ه+N 3;رش ��رگ * N 9;رش ا��2ن ��ن دون 2'` :
�ا &bD;ص &¥$� از دو

��T " nD !�ن " و ��ق ��ن دو!{ �+� K �=� ا32 وی»�E ه� : �; و &�� ای9 !;ع

N;رش �Pاوان و �Jو > �ز و 2 � ا32 . در ز& )# �( # N;رش دری�ی� ، �ش و 
�اه�

J ;ا!� ای9 ا��2ن ���� �N~� دارد.

N;ر�(� &@�وف : �2خ ��دن داه� – �2خ ��دن ~=ف J$�و!� - >9�D &�ه� ��;ر ��

2;س � �ی9 و ��د

N;رش ا��2ن �2 *;ان 2'`: دو 2'` " *9 دو " و " *;ن * 9 ". وی»�E ه� : �; زی�د و

;� �� 3�;E ری� 
$}N .3;ر�(� &@�وف: >E 9�D;�3 &�غ - >)%# �Nس - ر��# ه�

&�ه� - >9�D و N+` ��دن >�� &�ه� – >�N 9�D*){ �� 2;س N;�'; و �)=

N;ر�(� ا��2ن T �ن 2; 2'`: از&%�;ع N;ر�(� "ی�ن T;2 " " ;T; " و" !�!% ){ "
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�� 3D< �; � �� ارت �� و �رام و�J �� 3D< �; � �� �) # &� �;د. وی»�E ه�: ه�( ����

��F& nی� و اه� 3 دادن �# �ش و ��J ��دن &;اد ا~$�. N;ر�(� &+(;ر : �� �ش &�غ

 2;س 2;ی�>3D ر��# ه� ری� N 3�;E+` – �2خ ��دن >� E - O;N$;"# از �N �= �;� 3�;E*){ اب >� �=ون

:}!� T #T ر ا��2ن;)+& N;ر�(�

;T ن�J" " از ه�# �(�ت � +�� دارد. وی»�E ه�: ��ز�2'` : از N;ر�(� &¥$� "�Jن T;" – " ! 9 >; " و "��ی; +� " 9 2� K �=� وN;ر�(�

غ "T �ی; J;ا " – &�ه� N �2; �� ��2#و !�زO ،!�م و ~�ف ، N;�'; و �� ر!{ �� *���. N;ر�(� &+(;ر : E;�3 & :; "";ن زی){ – &�

;T ان;E  !��ی)=� �!(� 32. وی»�E ه� :� ;�N;ر�(� &+(;ر E;ان دو!{ E `'2 #2 : `'2;ان T; – * �ی; T; – دون T �ن و N;ر�(�

 #��>�J �� - 9�Dارت �� و �رام >9�D. وی»�E �ن����- ��� در رو
9 �2خ ��دن – �2خ ��دن - * � �2خ ��د� را �� اP�d# ��دن �ب و !+�ی

'�ب N � � O;N;ا – �=و >� - N;E 3�;E;���� – ���!{ و �� !�` – ��د و ��ز�. N;ر�(� &+(;ر : E t�T;�3 �2ن �# ";ن P ;J;ن - �

f

)= � +��. N;رش ه� &+(;ر : �N�P;$ ! �D;رش ه� &+(;ر ا��2ن N;!�ن N #� #T;� : `'2;�';ی� و �)= – ��ش - و ��ز� ،�;ی»� ��ش و �

����";د – �2خ و >9�D >�� &�ه� �� ا���J �� nارت .

 N;رش ه� �(�ه� T ;P; – * ;ان T; و �=)� t�T �� : `'2 }!� T ;P (;ر ا��2ن+& �&;ن > +�3P ��د� ا32 و N;رش ه� N;P;رش ه�

– ��ش –�;ر و N;�'; ه��ا� �� ر!{ رو�9 و &��T; !��ی)=�E �!(�32 . وی»�E ه�: &;اد �Nم &¥f;bت دری�ی� �ن و �� �;T# �# &�� ه� � �ی9 

- �T ه��& #P�dر!:� �� ا�! �� � – ;P ;� 9T – ف�� KE =(!ر : &�غ ه��;)+&  �T - &�ه� �D< `+N# �=���ز�. N;رش ه��� ;: & 

 و !;اJ�2 �J$� رود ;N ب �ن;(T  +� :`'2� K �=� از 2'` ه�;N ر ا��2ن ان;)+&  J# و N;رشN;رش ه�;J و رود #�ی�!{ �

=� `+N زد� و `�! O;N ه� : &�� �ن ه��ا� �� ران �E«32. وی�)!� �E=(ی��! ;N ب �ن;(T � ، �� 2 �ن �� ���ا";د – >N 9�D+�� –ه�

>�J �� 9�Dارت �� و �رام.

�T �" ;P �� #�D< غ�& - �!� $
 N;رش ه� &+(;ر : اردO �� �=و

&� �;د. N;رش �2 *;ان دارادر ه+N 3;رش ��رگ * N ، 9;رش ا��2ن �2 *;ان و2 @��ی9 $2�$# N;رش ا32 �# در ه�# �T دی=� 

 �# ر!{ – N;�';ی�- &�� و��K زی�د �;T#��ری, دی�ی)# و وی»�E ه� &bD;ص �# N;د ا32 و در * 9 و �Nرخ �(�ت دارد. N;ر�(� �2 *;ان

 دو &�� در32 �=� ا32.&� �)=. &�� �ن �)= – �;ر – � �ی9- ��ش – �$, و N;�'; را �+� K &� ده= و *)= د� N;رش ه�

 !;ع N;رش از 9�D< #$�T – �2خ ��دن �� ���٣٠� ;� ا��� N;رش ه� �2 *;ان v'A &;اد �Nم و و اب و ه;ا و N;ا32 &(��!�ن � n از 

;* �2  و ��;�Pی� ا���bد، N;رش ه�= ";� 3P�+ < 9- �2خ ��دن در32 &� �;د. �# د!'�ل
ان �� ا�2س �'$� ، ����ی(� N;ر�(�رو

 &�V&� و ��زر�E!� را �Tب ��د� �# ~;رت N;رش �2 *;ان در ا&=� ا�)�P� d و ���"� و ��;(T.32

P د�E �� ای9 ا��2ن $�K و" N;ا T �ی;" !;�� ادوی# &bD;ص * 9 وN;رش ه� �2 *;ان �# �U  �ات &�� �� �ر �;T# &'�ول &� دارد N;رش ه�

�ر ه;ا �2د ا32 &�� �)= زی�د ا32 و در������نT K�$P=ای� !�>�ی� ا32. ه�# ای)(� �� �;T# �# �ب و ه;ا �2 *;ان اF¢& 32 در ز&���ن و �(
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و >�Q � ه;ا �Eم و &�� �)= �� ا32.

ه"رن(� ا� �$وژ�)

ه;رن ی�� از �ن 
�اه�ی� ا32 �# &� �;ان �# را��J �2 ��ر ��د و ��ا

9 (oه�.=���  �&  [2�(& � �ر �  ` !  ` <  ��ا  9�d در  N;رد.  !(�ر 

& �;ا! = &V=ار زی�د از �!�ا در32 �) = و �@= از �2د �=ن �!(� را در �Pی�ر

!:(=ار �) =. ه):�م &�bف ���P ا32 ی�� دو  3��2�K' از &�bف �!(�

را از �Pی�ر �Nرج �) = �� ی, �ن �ب �;د، ی� �!�ا �� ا���2د� از &���و�P �&�د�

&�bف �) =.

● &;اد fزم:

 �Eم �رد٦٣٠ �� ٦٠٠▪ 

� � �� " � ! ▪

 ▪٧٥���'! 9
 �Eم رو

 ▪١���  ���v 2;پ N;ر

 �Eم �N � &�ی# ی� �N � ��ش٥٠▪ 

�E��� * � (< ا ی��� < � (< ▪ &V=ار

l 2;2 ژا&';ن ی� ��"'�س ی� ▪ &V=ار

 �=د ��D &�غ١▪ 
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 ▪١`�!  N;ر�* v��� 

▪ در ~;رت �F�V& #=ار �Nدل

● �sوف و و�2یf Kزم:

ه� زن �����N!#، ی�� دو �=د �P �( 2، ی�� دو ورق ��
� �)�د

▪ �Aز �( #:

 � �یD! 9;اه)= �=. ��� ای�N 9~ 3 را دارد �#ی` �;d � �;*`: ا���2د� از ��� ��ا ای9 ا�N #� 32 � �(�� >y �)=، !:�ان !'�� = ه;رن ه�

�ا ای9 &)};ر �( # &� �) = &�� دار ���=.���� &� �;د �N � &�ی# �(�� ��K �)=. در 9�d 2@� �) = ��"'�س ی� ه� !;ع E;��� دی:� �# �

 V $2# ��� �)= ا���2د� �) =.ه):�م > o =ن ه;رن ه�، ه�o) 9 &� �;ا! = &V=ار �Nدل ی� ه� *��)� دی:� �# &�� �!�ا ��ب

 درT# �2!� :�اد �Eم٣٧ رو
9 �ب �;د و ه� &�یt �� اول �N � را �&�د� &� �) �، ��ا ای9 ��ر � � و رو
9 !'��� را �� ه� ��� �Eم �) = �� ه�

�;د.

= (� KJ را ه� در �ن (#ی�&� �N) ��D& ،=ی�ی�� #!�N���� ف ه��ن�s 9 را در
، ��� و !�` را ه� � ��ای= و ه� زن را رو�D&.= (� 9$;ط � � و رو

 �N � !'�ی= زی�د 3�2 �;د و !# زی�د �K ���=.�@= �� �� �رد را �# �ن اP�d# �) =. د��N = (� 3 � ��ی= N;ب &D$;ط �;د، ه�o) 9 د�3 �) =

�3 �� ا!:+3 �!�ا ا&�¥�ن �) = N $� �� �# د32  ! K� زی�د � �N #� =9 �;ی¤����� N;اه= *�' =، ا�E زی�د *�')=� �;د ��ی=��ا ای)�# &

١ در�E ��!�2 #Tاد) �:�اری= ��ا ٣٧در &��!� �Eم (��� �رد � ��ای= و ��ز �� ه��ن ه� ��! =. و��� �N � �&�د� �= �!�ا �� >�ر*# ��;��! = و 

�;د.�N 3��2 � ا��2اf;�@& .=(� 3J و��� ای�N 9 � �&�د� �= J%� �ن دو ��ا�� J%� او" # N;اه= 

� �>l از ی` 3��2 و��� �N � �&�د� �= �رد رو & � �����N!# ��ی�ی= و �N � را رو �ن ��ار �V� ��و& 3��=ه =، l�2 �!�ا �# #2 �

 د� V# دی:�١٥=. در ای�N #$J�& 9 � را ��ی= ��ا �) =. ه� ���3 را �# ��K �;پ �Eد �) = و رو �رد ��ار �=ه = و �� >�ر*# ا �!�ا ��;��! 

N ب;N = (� اه = ا���2د�;N �& #� را ;رد �) =، ��@�ت زی�د ��رگ !'��=، ��Vی'� >)^ا��2ا3J �=ه =. در ای9 &=ت ژا&';ن ی� ه� E;�3 دی:�

. >) � را ه� ر!=� �) =.��� $ & n�

�� ی` د32 �;د.ی` �=د ��D &�غ را ه��ا� �� ی�� دو ���v 2;پ N;ر � � &D$;ط �) = و �� *):�ل N;ب ��! = 

و��� �N � �&�د� �= ه� ی` از �!(� را T=ا� #� #!�E�K ی` دای��

٣٨ #� = ( � �& K�� ورد!# >(9 �) = و �@= �!�ا �# ~;ر�� �# در �� ��� �!�2 ٨#!�Eا=T 3 را��� � �) = (��ش �=ه =). �@= ه� �V� 3��� 

!{ ��! =.رو & � ��ار ده = و اول �� �$� &; &bD;ص �����J #!�N� # ه� �N � را �� ��� ��D &�غ ر

و �ن ��ی�ی=، ا�N �Eدل ه� دو32 داری= &V=ارf�J در ��� 3���� �$¢& �=�V& ،� �N K=ار ژا&';ن (ی� ��"'�س) ��ار �=ه =، ��� >) � ه� ر

دن ��� �!�ا b� �� = (� �N;رت �# در �b;ی� &+�ه=��Nدل ه� � ��ای= و l�2 �!�ا از �Aف ���=� �# �Aف زاوی# رو��و ";"# �) =. �@= از ";"# ��


� �)�د ��ار ده =.�� &� �) = در �ی= و �!�ا را دا�P �( 2 KN رو

 �� &V=ار از &D$;ط ��D &�غ ���� ر!{ ��! = و دا�P KN ��ار �=ه =. �P ��ی= �'K از ��وعو��� ه�# ه;رن ه� �&�د� �=!= رو �!(� را �� �$� &;
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 د� V# ���ی=، ای9 ز&�ن ��Vی'� ا32 و !�'�P #� 3 ��� ��ی= �)} � �;د. �'١٥K درT# �2!� :�اد �Eم �=� ���=. ه;رن ه� را در &=ت ��Vی'� ٢٠٠

از ای)�# �!(� را از �N �Pرج �) = د�3 �) = ر!{ �!(� FAی� �=� ���=.

ه"�( (������)

  !��i● &;اد fزم ��ا

�EمD! ▪u٠٠;د: 

▪ رو
9 �)%=: ی` " ;ان

▪ 2 �: ی` �;�#

�P�� ار=V& #� :`�! ▪

 �=د٢▪ " �; ��ش: 

▪ زی�;ن V& :�� 2=ار

̀ دوم ���D<;2 v;ر ▪ >�>�ی��(ی� K�$P ��&� �;� =�): ی

● �Aز �( #

!D;د را *)=  3��2�l N K' ��د�، >;E �& 32 �ی�. ا�P �E~3 !';د، ا��=ا

` �;�# 2 � >;32 �)=� و ! yb���D!F&�� `�! v;د را >�D#، �@= >;32 �ن را &� E �ی�. در ه� �Jل !D;د >;�P�E 32# را �� &V=ار �ب و ی

خ ��دن، ه W ز�� !=ا��# ���=. رو
9 �)%= را&� >�ی� و ��PF~$# از *�خ &bD;ص >;ر� رد &� �) �. !D;د ��ی= A;ر >l< #� =��� #�D از *�

 �; را &� E �ی� و �� >;ر� &D$;ط &� �) �. &D$;ط را�� �� داKN >;ر� !D;د &� ری�ی� و �# ه� &� ز! � �� رو
�T F&�� 9ب !D;د �;د. �ب ی` �=د "

�، رو �ن را �� >+ 3���v ~�ف &� �) � و K�$P&� *+ � و !�` �ن را ا!=از� &� �) �. ه;&� �# د32 �&=� را در ی` �sف E;د �$;ری9 &� ری�ی
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V=ار زی�;ن 2 �� رو ه;&� را ��V� .� (� �& 9 Q #��&� را رو �ن &� >�� �. ی` دا!# " �; دی:� را V$J #V$J# &� ��ی�. �� ایV$J 9# ه� و &

زی�;ن ه� را در �sف T=ا�E!# ا &� ری�ی� و �2 & � &� ��ی�.

�V �"ع � ا� *���

&;اد fزم:

wu٠=(�2;E #$ P م�E 

 ���D<;2 v;ر �رد �2 =٢

٣t9 &�ی
 ���D<;2 v;ر رو

 �=د > �ز، در��N 3د �=�١

 J'# 2 �، آ;� =�١

١ �=د K�$P د"�# ا

٣uم ه;ی^٠�E 

 ���D<;2 v;ر �2آ#١

١� �  ���D<;2 v;ر

٢�:!�P #T;E رب  ���v *�یD;ر

٢l2 2;ی�  ���v *�یD;ر

 & $� " �� �ب١٢٠

�Pا!=از� آ� #� K�$P و ��!
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�� ا���2د� از ی� آ�رد � � P $# را �# ~;رت ��ش ه�

!�زك �Nد آ) =. �# fی# ه� !�زك E;�3 ��ی=� �=�

.=( +(� �)!� رو
9 را در ���# ا داغ آ) = و ��@�ت E;�3 >;� =� از �رد راآ�� !�� وK�$P ��! = و �!(� را در �رد �:�اری= �� fی# !�زآ� از �رد �� رو

�@�ت E;�3 را از ���# �Nرج آ�د�،در �ن �2خ آ) =. E;�3 را �� رو �Jارت &�;J �2=ود >)^ د� V# �2خ آ) = �� ����# و FAی� �� l�2 .د;

 ه;ی^ را �# ~;رت FNل ه� ��ری� و !�زك ��ی=� �# > �ز و 2 �آ)�ر �:�اری=.> �ز و 2 � را در ���# ��ی�ی= و �!(� را �# &=ت 2# د� V# �2خ آ) =. K�$P و

T# د� V# ��3 ده = �� 2'� ه� آ�� !�م �;!=. E;�3 را �# ���# ���Eدا! =. �2آ#، � �، رب E;٨ �� iاP�d# آ) = و �� �Jارت زی�د �# &=ت 

ری= &D$;ط *)= د� �J �� #Vارت &Fی� �%;�= ���P!:� و 2;ی� l2 را در �ب KJ آ�د� �# &D$;ط E;�3 اP�d# آ) = و �ن را �# T;ش �وری=. �:�ا

&;اد >�D# و ��د �;!= و �ب �ن �# ی� 2;م آ�هn ی��=. 
�ا را ��PF~$# �2و آ) =.

�V �"ع � ا� ه�&�(�� ا�"اع ��(�)

 ا���"� !=ارد.��ی= �;T# دا�3 ���م 2'�ی(� درای9 
�ا *;ن دارا *)=ی9 !;ع ادوی# و 2'� ا32 در ~;ر�� �# �# �@£� از �!(� د�2��2 !';د

!(�ی�s 3ا3P و N $� ری� �Nد �;!=.

● &;اد fزم:

=t9 &�ی
 " ;ان١رو

 P)%�ن١> �ز �Nد �=�=

 �Eم٢u٠�$�N �=(� 32;< �Uد �=�=

 �Eم٢u٠ه;ی^ >;�N �=(� 32د �=�=

٢";� � �N �'2د �=�=uم٠�E 
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 �Eم٢u٠!D;د 2'� از >;32 در�&=�=

 �Eم2٢u٠ ] ز& )� >;�N �=(� 32د �=�=

 ���D<;2 v;ر٢رب N �:!�P #T;E;ش ر!{=


�اN;ر(ی� ١ز!%' K ��ز� ر!=� �=�= v��� ١(K '%!در ز;<  ���v *�یD;ر

 P)%�نK�$P١ 2'� د"�# �Nد �=�=


�اN;ر2١ � �;� =� !�م= v��� 

 ���N���& v;رE �D�١+) � �;� =� !�م=

 =(� K�$P��V& #�=�&=ار �# & K داری� 
�ا �)= �;د.

V& #�=�= �;� �� 2 K�$P=ار ��

 ���N���& v;ر١زرد*;�#=


�اN;ر �N�2"�٢/١�)'$ $# N+` �;� =� !�م= v��� 

 ��ز�=;� $��٣ �� w ���D<;2 v;ر

● �Aز �( #:

2 � "# �=� را در رو
9 ری�D# و ��� �2خدر �sف &)�2'� رو
9 را &� ری�ی� و �sف را رو �Jارت &Fی� ��ار &� ده �. > �ز �Nد �=� و 

��� �� ه� �2خ �=!= ا��=ا 2 ] ز& )� را &� ری�ی�&� !��Q �.�@= ���م ادوی# را &� ری�ی� و ه� &� ز! � و ��&D& F$;ط &� !��Q �. و��� &;اد 

)� ��&�D< F# و "# �;د. �@= �2ی� 2'�ی(� را " ;ان �ب �# �ن اQ��! �& #P�d �؛�Jارت را &Fی� &� �) � در �sف را &� �Eاری� �� 2 ] ز& ٢و 

� Q��! �& #P�d3�2 �;د ��� �ب ا �$ N ا�
 و &� �Eاری� 2'�ی�J �� �)ارت &Fی� ���!=.دراQ��! �& #P�d � و &D$;ط &� �( �. در ~;ر�� �# 


�ا را اQ��! �& #P�d �.��ی= 
$ � �;د.ای9 
�ا N;د �#��N ��ر رب �P #T;E!:� و ��$ �; را اP�d# !�;د� !�` و �)= F&�� ا�
 l2 �� د�� K&�� 

�)(�ی� &�';ع ا32.و &� �;ان �!�ا ه��ا� ��!^ و ه� !;ع E;�3 �2و !�;د.
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