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في إطاس انذعى انفالدي انًضطش يٍ طشف انذٔنح اصتفاد انذاج أدًذ يٍ قطعح أسض      

، طهة يٍ إتُّ خانذ انزي يذسس يضتطيهح انشكم؛ ٔ عُذ اصتاليّ نهٕثائق انخاصح تاألسض

 انتاني: انًخطط ٕجذف أٌ يششح نّ يا ْٕ يكتٕب في انضُح ثاَيح يتٕصط

 تُي؟ا اد انقطعح انتي اصتفذَا يُٓا يااألب: يا ْي أتع

 .1,5cmأيا عشظٓا ْٕ:  5,2cmخاد: طٕل انقطعح ْٕ: 

  ؟!خانذ يا ْم أَت يتأكذيتعجثاً ـ  األب

 .إجاتتّيا سأيك في ـ تصفتك تذسس في َفش يضتٕٖ خانذ / 1

 ؟ارا تًثم انقيى انًعطاج في انجذٔلي /2

 / ْم ْٕ جذٔل تُاصثيح أو ال؟ يثشساً جٕاتك3

 ؟ يع انتعهيم.ْم ْي دانح تصغيش أو تكثيش/ 4

 .(في انشكم )انجزء انًهٌٕ ُقم انغهحن األسظيح ٔصط انقطعح يقفتخ طشت يقأل األب كهف

 انتي تعشفٓا. يع ركش تعط خٕاصّ انشكم انزي تأخزِ انطشيق؟ ْٕ / يا5

 .15000DAيٍ انطشيق ْٕ  ثًٍ انًتش انًشتع انٕادذعهًت أٌ إرا 

  / صاعذ انذاج أدًذ في دضاب انثًٍ انزي يقذيّ نهًقأل.6
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