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انعًم انًطهٕب:
اليُظ ــٔر٘
 )1ح ــــدّد بسّـو عهـٗ الــرّسـو ـ
إلٖ انًسمط ٍٚانٔ ًُٙٛٛانعهـٕ٘.
اتّجـاِ انُّظ ـر ـ
ْادئ
ـا
تهٍٕٚا
ـ
عمٖ انرّسى انًُظــٔر٘
لوّن ـ
 )2ـ
انًساح ــاث انظّـاْـــرة انّتــ ٙتُشاْذِ ــا عهٗ
قط انتّانٛت:
انًس ـ
ا

2

بالّٕ ٌ األحًـر.
الرّئيسي ن
● انًُسمط ـ
لــٌٔ األزرق.
● انًُسمط اليميهــي بالّ
لٌٔ األصفـر.
● انًُسمط العلـــوي بالـّ



الرّئٛس ٙنهمطعت انًٕضّّحت بانرّسى انًُظٕر٘ رلى .2
ًٚ )3ثّم انرّسى انًٕان ٙرلى  1انًُسمط ـ
الرّئٛس( ٙانرّسى رلى )1انًساحت  Aانًبُّٛت بانرّسى انًُظٕر٘ رلى .2
عمٖ انًُسمط ـ
لوّن ـ
● ـ

المساحت A

انرّسـى رلى 1

انرّسـى رلى 2

1




الرّئٛس( ٙانرّسى رلى )2بانمهى انجاف األزرق انحافت  Bانًٕضّحـت
عمٖ انًُسمط ـ
 )4حـدّد ف ٙيا ٚه ٙـ
بانرّسى انًُظٕر٘ رلى .1
انرّسى رلى 1

انرّسى رلى 2

1



انحـــافــت B

ستّت انًمترحـت انًٕانٛـت انّتـ ٙتُٕافــك انًُسمــط انرّئٛسٙ
 )5أيّ يـٍ انًسالـط انرّئٛسّٛـت ان ّ
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نهمطعت انًٕضّحت بانرّسى انًُظـٕر٘ انًمابم؟
● ضـع ف ٙيا ٚه ٙعاليـت ) (xف ٙانخاَت انًُاسبت.
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 )6انرّسـى التّعريفي انًٕانًُٚ ٙثّـم انمطعـت انًٕضّحـت
بانرّسى انًُظٕر٘ انًمابم ،عهًا أٌّ انًسالط غٛر يرتّبت..
● اعتمادا عهٗ انرّسى انًُظٕر٘ انًمابم أكتب أسفم
م يُسمط اسًّ.
كّ
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انًُسمـط

................

انًُسمـط

................

انًُسمـط

................

ْادئ
ـا
تهٍٕٚا
ـ
عمٖ انرّسى انًُظــٔر٘
لوّن ـ
 )7ـ
انًساح ــاث انظّـاْـــرة انّتــ ٙتُشاْذِ ــا عهٗ
قط انتّانٛت:
انًس ـ
ا
لٌٔ األحًـر.
الرّئيسي بالـّ
● انًُسمط ـ
ساري ٔانعهــٕ٘
● انًساح ة المُشتركت ب ٍٛالي
لـــَٔ ٍْٛاألزرق ٔ
بالّ

2.5

األصفـــر.

لٌٔ األزرق.
ساري بالـّ
● انًُسمط الي
لٌٔ األصفر.
● انًُسمط العلــوي بالـّ
 )8اعتًادا عهٗ انرّسى انًُظٕر٘ ،أتمــن عهٗ انرّسـى
انتّعرٚف ٙانًٕان ٙانـًُسمط ٍْٛانٛسار٘ ٔ انعهٕ٘ عِهًًا



الرّئٛس ٙتـــامّ.
أٌّ انًُسمط ـ

7.5

االسن:

اللّقب:

القسن8 :أ

الـرّقن:
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