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 المقدمة
 يادةية العراق بتطوير التعليم المهني وزاهتماما من وزارة التربية في جمهور

ياطة ارتباطه بمتطلبات العمل، جاء تخصص الخياطة الذي يتضمن مهارات التفصيل والخ
 ضمن تخصصات فرع التعليم الثانوي.

مل أن هدف هذا الكتاب شرح كل ما يلزم من معلومات عندما تشرع الطالبة قي ع
ماعية االجتوساسية في حياة األسرة االقتصادية أي زي من األزياء كما انه يضع اللبنة األ

  والفنية.

ن مثير كوتعد مهنة الخياطة من المهن األساسية والمهمة آلي بلد إذ تعتمد عليها 
 أعمال الخياطة.

د ا بعوال شك من أن الطالبة ستجد من تعلم هذا الفن الجميل فائدة كبيرة تمكنه
يرة يع صغة وتلبية متطلباتها. أي فتح مشارالتخرج من االلتحاق بميادين العمل المختلف

 خاصة بها.

 أهم يحتوي الكتاب معلومات عن المنسوجات، أنواعها، خصائصها والعناية بها ثم
مكائن بناية األدوات واآلالت التي تستخدم في التفصيل والخياطة والتطريز. وتطرق الى الع

مالبس مل الالتفصيل والخياطة لع ألهم التقنيات المستخدمة في ةالخياطة وصيانتها، ومعرف
سم بصورة عامة. مع دراسة تخصصية عن مالبس األطفال واألقمشة المفضلة لعملها ور

 اطتهاألهم القوالب األساسية معززة بالرسومات التوضيحية والصور وتوضيح لطريقة خي
  وأخيرا وليس آخرا أهم الطرائق المتبعة في تزين مالبس األطفال.

لتقدم رة اد وفقنا هللا في وضع مفردات هذا المنهج المقرر لدفع مسينأمل أن يكون ق
  الى األمام.

  وهللا الموفق

 لجنة التأليف
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  الفصل األول
 

  المنسوجات والعناية بها والسالمة المهنية

 

 .المنسوجات وأنواعها 
 .العمليات التحضيرية لأللياف النسيجية 
 .األلياف النسيجية الصناعية 
  .العناية بالمنسوجات 
 .غسل المنسوجات حسب نوعها 
 .السالمة المهنية 
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    )Textiles(المنسوجات

 

واع على األقمشة بجميع أنواعها وأصنافها وينبغي اإللمام بأنالمنسوجات كلمة تطلق 
ية لنهائاالمنسوجات ومواصفاتها ابتداء من مصدر الشعيرة وشكلها وطريقة صنع الخيط والعمليات 

ما بتكهن التي تجري على القماش ومدى تأثير جميع هذه العوامل في النسيج المنتج. نستطيع أن ن
ر ت نختاكيه ومن خالل هذه المعلوماوه وفي أثناء استعماله وغسله يمكن أن يحدث له عند خياطت

  أحسن االستعماالت للقماش ونتبع أكثر الطرائق مالئمة أثناء خياطته.

ت في تطورت صناعة المنسوجات وتعددت استخداماتها لتشمل إضافة للمالبس معظم المجاال
 ات دقيقةشعير ، أال أنها تتكون أساسا منحياتنا اليومية. ومهما اختلفت أنواع المنسوجات ومصادرها

  Textiles) ( ) ثم أنسجةYarnsيتم تحويلها الى خيوط (Fibers) تدعى اليافا (

  
  أنواع األلياف النسيجية 1- 1
  

  - يوضح الجدول األتي تصنيف األلياف النسيجية حسب مصادرها: 

  )1الجدول (

  .األلياف النسيجية حسب مصادرها

  األلياف الطبيعية

)Natural fibers (  

  األلياف الصناعية

)fibers Manmade(  

  األلياف األخرى

Other fibers) (  

  )زالنباتية (سيليلو-1

  بذور (قطن) -

  (كتان,جوت,قنب) لحائيه -

  صناعية تحويلية محورة-2

  ريون فسكوز -

  ريون اسيتات -

  معدنية -1

  مطاطية -2

  (بروتين) حيوانية -2

  )نكراتياألغنام، بروتين، ال(صوف  -

  وبر الجمل -

  شعر الماعز -

  حرير ( دودة القز,بروتين الفبروين) -

  صناعية تركيبية -2

  بولي أميد (النايلون) -

  بولي استر(تريلين)  -

  )كبولي فينيل(اكر لي -

  زجاجية-3
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  - وتختلف صفات المنسوجات باختالف نوعها، ومن ابرز صفات األلياف النسيجية ما يلي :

 نباتيةأللياف اليقصد بها مدى تحمل الشعيرة لقوى القطع المختلفة، وتزداد متانة او    المتانة:  -أ
  وهي مبللة بينما تقل متانة األلياف الحيوانية وهي مبللة.

 ة.لطبيعية مرونللثني والطي ويعد الصوف أكثر األلياف ا األلياف ويقصد بها قابلية    :المرونة -ب
 للتماسك في أثناء الغزل.األلياف لية ويقصد بها قاب القابلية للغزل: -ج
               طول الشعيرة على جودة الخيوط ويرمها، فكلما زاد الطول زادت  يؤثر :طول الشعيرة -د

  لخيوط.اجودة             
قمشة أاف تؤدي إلى ة لألليلكتلة وحدة الحجوم المفرغة من الهواء , والكثافة القلي هي :   الكثافة -ـه

شة إلى أقم الكثافة العالية لأللياف تؤدي، بينما  لالوزن غير قابلة لالنسداخفيفة 
لحرير فة واوالتشكيل. ويعد القطن أكثر األلياف الطبيعية كثا لأكثر قابلية لالنسدا

  اقلها.
معاناً لاف الطبيعية يتحدد بكمية الضوء المنعكس عن األلياف ويعد الحرير أكثر األلي :       اللمعان -و

  القطن اقلها لمعاناً.و
ني شد والثتؤدي زيادة هذه الخاصية إلى زيادة تحمل األلياف لل: رطوبةاالمتصاص للقابلية -ز

ية وسهولة امتصاص العرق والصابغات، وتعد ألياف الصوف أكثر األلياف الطبيع
  المتصاص الرطوبة الجوية.

ي ؤثر الشد الذلها األصلي بعد زوال معلى العودة الى طواأللياف بها قدرة  ويقصد :   المطاطية -ح
  مطاطية والكتان اقلها.  األلياف يعد الصوف أكثراذ  ،تتعرض له 

 لمنسوجاتتعرض ا ويقصد بها مقاومة التلف الذي قد يحدث عندمقاومة تأثير المواد الكيميائية:  -ط
 يعيةويعد الكتان أكثر األلياف الطب، إلى مواد كيماوية كاألحماض والقلويات 

  مقاومة لتأثير المواد الكيميائية.
تية أللياف النبااتحترق األلياف عند اقترابها من اللهب المباشر.وينتج عن احتراق  :    االحتراق -ي

  ق.الحيوانية رائحة كرائحة الشعر المحرو، اما رائحة كرائحة الورق المحروق

  العمليات التحضيرية لأللياف النسيجية الطبيعية:  2- 1

وط. لى خيإأللياف النسيجية الطبيعية لعمليات تحضيرية متنوعة لتحويلها من ألياف تتعرض ا
 وفيما يلي أبرز العمليات التحضيرية لأللياف النسيجية الطبيعية.

  للقطن: ةالعمليات التحضيري-أ

تبدأ بعملية جمع (جني) محصول القطن، ثم عملية حلج القطن لفصل الشعيرات عن البذور، 
 )الندف(يتم إجراء عملية  افي أكياس خاصة إلرساله لمصانع الغزل. بعدهوتعبئته  ثم كبس القطن

ثم عملية التسريح والتمشيط والمط للحصول على أشرطة ريق شعيرات القطن عن بعضها البعض، لتف
وبعد ذلك تتم عملية الغزل للحصول على خيوط صالحة  ،متوازنة ومتجانسة من شعيرات القطن
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" الرتبة " الذي يضمن قياس طول  ت ويتم التميز بين أنواع القطن بقياس يسمىلتشكيل المنسوجا
كما يمكن تقسيم طول ألياف القطن (طول التيلة) إلى ثالث ، األلياف ودرجة انسجامها ومتانتها ولونها

تحدد مواصفات النسيج فيما بعد. ويكون األكثر االقسام وهذه  ،ومتوسطة وقصير التيلةطويلة أقسام 
  ومة ومتانة وجودة مصنوعا" من القطن طويل التيلة.نع

ها لعمليات ويكثر استخدام المنتجات القطنية في المالبس لسهولة امتصاصها للعرق وتحمل         
ت في جو ا حفظإال أنها تتأثر بالعفن أذ ،وخلوها من الشحنات الكهربائية ومتانتها ،الغسيل والغلي
  معتم ورطب.

 للكتان: ةالعمليات التحضيري  - ب
  

عد ذلك ) لفصل البذور عن الساق. بالهدير(حصاد) المحصول، ثم عملية (تبدأ بعملية جني 
 ثم ،عضق النبات وعن بعضها البالفصل ألياف الكتان عن القشرة الخارجية لس )التعطين(عملية 

شبية الخ شرةلفصل األلياف عن الق )التنفيض(و )التكسير(عمليتي  ليتم بعدها اجراء ،تجفف السيقان
ته ان بمتانيز الكتيتم)، اذ الغزل(و )التمشيط(عملية واخيرا  ،األلياف للضرر فة دون تعريضالمغل

  نعومة ملمسه ولمعانه الطبيعي.العالية و

  العمليات التحضيرية للصوف:-ج

تبدأ بعملية جز الصوف عن الحيوان وتختلف جودة الصوف من مكان ألخر على جسم 
فها اف وتصنيألليثم فرز ا ،حيوان ميت فتتم عملية النزع (القلع) عن الجلد الميتوقد يكون ال ،الحيوان

ثم  ،لمخففاوبعدها تتم عملية التنظيف والتفحيم لأللياف بالماء وحامض الكبريتيك  ،بحسب جودتها
  شطف األلياف وتجفيفها تمهيدا لعملية الغزل.

لطبقة الخارجية لشعيرة ويتميز الصوف عن األلياف األخرى بوجود الحراشف على ا
رجة زل الحراري وحفظ دعالصوف ويعمل تشابك هذه الحراشف معا ً على أعطاء الصوف خاصية ال

دة وزيا حرارة الجسم. كذلك تتسبب هذه الحراشف مع توافر الضغط والماء الساخن في تلبد الصوف
ً  سمكه وانكماشه طوال لرطوبة المناسبة كا الصوف بحشرة العث عند توفر الظروف رويتأث ،وعرضا

  وعدم نظافة األلياف. موالظال

  العمليات التحضيرية للحرير(دودة القز) : -جـ

تبدأ  الى سحب شعيرات الحرير من الشرانق وتحويلها الى خيوط. إذالعمليات وتهدف هذه 
ي لغمماء  في قثم وضع الشران ،عليها جودة الحرير وثمنهيعتمد هذه العمليات بفرز الشرانق التي 

 رينلسياوتساعد مادة  ،تجفيفها وسحبهاثم  ،لقتل اليرقات والحصول على شعيرات حريرية مستمرة
 ةه ودقويمتاز الحرير بطول شعيرات ،الحامضية الموجودة في الشعيرات على تجميع األلياف معا

  لية التي تقل وهو مبلل.اسمكها ونعومتها الع
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  ين هما:قسم األلياف الصناعية الى قسمت  :األلياف النسيجية الصناعية وغيرها 3- 1
  
  األلياف الصناعية التحويلية: -أ

لياف تتميز هذه األاذ  ، اآلسيتاتون ز ( الحرير الصناعي) ورييون الفسكورومن أهمها 
 تاالبطان في صناعةهذه االلياف وتستعمل  ،وتقل متانة أليافها وهي مبللة  ،بدرجة لمعان كبيرة 

  .قمشة المفروشات والشاش الطبي والورقوالجوارب والقمصان وأ

  األلياف الصناعية التركيبية: -ب
رتباط تقوم فكرة تصنيعها على عملية ( البلمرة ) أو ااذ وتصنع من مواد خام بترولية 

ي عضها لكالجزيئات الكبيرة مع بعضها لكي تكون جزيئات كبيرة ثم ترتبط بالجزيئات الصغيرة مع 
ج قبة إلنتاالذي يكون على شكل محلول يمرر من صفيحة مث أو ( البوليمر)من الجزيئات سلسلة كون ت

  :ومن أهم أنواعها  ،األلياف طويلة السالسل 

اف قل األلياه من يتميز بمتانة عالية ولمعان ومرونة . أال ان النايلون ( البولي أميد ): -1
لى انا اقد تؤدي أحيامتصاصا للرطوبة ويولد الشحنات الكهربائية الساكنة نتيجة االحتكاك 

 حدوث بعض المخاطر يمكن مالفاتها بالعمليات النهائية لصنع القماش. 
العفن تأثره ب وعدم وتتميز اليافه بالمتانة وعزل الكهرباء الترلين والداكرون (البولستر): -2

 عن والفطريات وتستعمل في صناعة أقمشة المالبس ، وعمل الكسرات الدائمة فيها ، فضال
 فروشات.حشوات الم

ل )  -3 ولي فيني ون ( الب ك واالورل د ااالكرلي ل عن طة تق ة متوس ف بمتان ل: ويتص ة وقل ،لبل
ي  تعمل ف دفئ ، اذ تس ائي وال زل الكهرب رارة والع ة للح ة ومقاوم اص للرطوب امتص

ف  جاد والمناش و والس وط التريك ة ) وخي رات الدائم ة ( الكس ة البليس ناعة أقمش   ،ص
 مطاطية وزجاجية ولكل منها استعماالت خاصة بها. وتوجد ألياف أخرى معدنية أو

  

ي فختلف توبعد االنتهاء من المراحل التحضيرية لأللياف النسيجية يتم تحويلها الى خيوط 
تلفة أنواع مخبيتم تشكيل المنسوجات كذلك  ،رة االنتظامية والزخرفة نممواصفاتها من حيث البرم وال

اغة بصليات ، اذ تتعرض الى عموالمبرد واألطلسي ، السادةمن التراكيب النسيجية أكثرها استعماال
  وتجهيز لالستعماالت المتعددة كمقاومة االحتراق والبلل واالنكماش وغيرها.

  العناية بالمنسوجات  4 -1

صل من أ التي هي تحتاج المنسوجات إلجراءات خاصة للعناية بكل نوع منها فالمنسوجات
. لذا  ل ذلكرته مرتفعة بينما المنسوجات من أصل حيواني ال تتحماتي يمكن غسلها بماء درجة حرانب

الكي ولغسل فان لكل نوع من المنسوجات الطبيعية والصناعية إجراءات خاصة ال بد من أتباعها في ا
ف الجاف لتنظيوإزالة البقع كما توجد رموز وإشارات دولية للعناية بالمالبس مثل إشارات الغسيل وا

  :وهي ل المبيضاتوالتجفيف واستعما
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 ) Washing(التي تتعلق بالغسل  تأوال: العالما

  ة.الغسل باليد فقط وال يجوز الغسل بالغسالة الكهربائي-1

  

  ).%50الغسل بماكنة الغسل بماء درجة حرارته (-2

 

 ). وتحدد%40الغسل بماكنة الغسل بماء درجة حرارته ( -3
حرارة الماء حسب نوع القماش  وتحمله للحرارة درجة 

  ودرجة اتساخه
  

 

 ال يجوز الغسل بتاتا ( مثل هذه العالمة تكون باللون-4
  ).األحمر في حالة تلون عالمات الرقعة المرفقة بالرداء

 

   يكيةثانيا: العالمات التي تتعلق بالعصر اليدوي أو الغسالة غير االتومات

  . (Drying)يفالتجف-1

    

ال يجوز عصر الرداء ببرمه ولكن من الممكن  -1
التخلص من الماء الزائد بواسطة الضغط عليه أي 

    يمكن عصره بعصارة ماكنة الغسل ( الشوبك ).

 
ال يجوز التجفيف بالماكنة الدوارة بل يفضل  -2

  التعليق.
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  )Dry cleaning(الجاف  فثالثا: التنظي

ط (Dry cleaning التنظيف الجاف  . 1 ع وس ) يوض
(مذيب    الدائرة حرف يرمز الى نوع سائل التنظيف الـ

العضوي ) الذي يصلح لعملية التنظيف الجاف للبدلة أو 
    القماش.

 ةتستعمل المنسوجات والبدالت التي يمكن تنظيفها بكاف . 2
  المنظفات العضوية المعروفة.

    

 تستعمل للمنسوجات التي يجوز تنظيفها باستعمال مادة .3
البيركلوراثيلبن والنفط األبيض والمنظفات العضوية 

  ).تعليمات خاصة للمصبغة(  ). 113(و   )11 (   رقم
 

  األبيض  تستعمل لألقمشة التي يمكن تنظيفها بالنفط . 4
  ) فقط. 113والمذيب (

 

 الة التلوينال يجوز تنظيف الرداء تنظيفا جافا وفي ح . 5
  تكون هذه العالمة باللون األحمر.

 

  )Bleaching(رابعا: القصر 

 تشير العالمة الى أمكانية قصر وتبيض البدالت أو .1
المنسوجات بمواد القصر البيتية مثل المسحوق 
القاصر أو الهابيوكلوريد التي تطرح الكلور 

ة القصر مع وجوب أتباع القاصر أثناء عملي
  الصحيحة. تالتعليما

  

   

  يمكن استعمال الكلور للقصر . . 2

  
 

االمتناع عن قصر البدالت أو المنسوجات بمواد  . 3
القصر البيتية وفي حالة التلوين تكون العالمة 

   باللون األحمر.
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 )Ironing(خامسا: معاني العالمات التي تتعلق بالكي 

قد يؤدي  عملية الكي اهتماما بالغا والتأكد من درجات الحرارة حيث أن ارتفاع درجة الحرارة تستدعي
  الى االصفرار أو تلف القماش.

  

  لكي بمكواة باردة .   -1

  

                                
الكي بمكواة دافئة . -2  
    

  الكي بمكواة حارة .-3

    

 ال يجوز الكي  بتاتا.  -4

    (تكون العالمة باللون األحمر)     

  ارشادات لغسل وكي المنسوجات حسب نوعها -5- 1

ن القيام م, لذا ال بد حسب نوع المنسوجات التي تصنع منهاتنوعا المالبس غسل عملية شمل ت
مكنة ممدة  حة لكل نوع من المنسوجات لتدوم قطع المالبس أطوليبهذه العملية وفق اإلجراءات الصح

ذه ه. وتبدأ جنب الوقوع بأخطاء أو مشكالت قد تؤدي الى تشوه شكل المالبستبحالة جيدة. ول
و  مالهالمالبس وتصنيفها حسب نوع نسيجها و استعالغسيل وتحضير ا ةاإلجراءات باإلعداد لعملي
إتباع يف بالتجفسل والغسالة لتتم عملية الغسل الفعلية والنشر ور ماء الغيدرجة اتساخها ثم تحض

 : واهم االرشادات هيالطرق الصحيحة  

  أوال: غسل المنسوجات القطنية والكتانية البيضاء وكيها.

مدة  تنظيفانقعي قطع المنسوجات القطنية والكتانية البيضاء في الماء المذاب به مسحوق ال -1
 ) ساعات.6 - 2(

 ماء النقع.جيدا بعد رفعها من  سباشطفي المال -2
 ائية.اغسلي القطع بالماء الساخن ومسحوق التنظيف بالدعك يدوياً أو بالغسالة الكهرب -3
 اشطفي القطع جيدا بعد رفعها من الغسالة وأعصريها. -4
ي -5 ف اغل اص, وأض اء خ ي وع ع ف يل يالقط يض للغس اء المب ف والم حوق التنظي ول  مس محل

ا ، لغلياالى ماء  القاصر (الكلور)  ع تحريكه ا م اعة تقريب ع س الملقط بواتركيها تغلي مدة رب
 الخشبي .

ر ن أثاماخرجي القطع من ماء الغلي وأعصريها واشطفيها عدة مرات بالماء الدافئ للتخلص  -6
 مواد التنظيف.
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 أعصري القطع جيدا باليد أو بعصارة الغسالة الكهربائية. -7
 الشمس حتى تجف تماما.انفضي القطع جيدا وانشريها على الحبل في  -8
واة ب -9 تخدام مك ة تكوى المالبس المصنوعة من المنسوجات القطنية والكتانية البيضاء باس خاري

ن ( ة قط ى كلم ا عل ان ( Cotton)بعد ضبط مؤشر حرارته ة حرارة  Linen) او كت ى درج أو عل
)260°C) اش ا ويفضل كي القطع على ظهر ،) حسب نوع المكواة المستخدمة3) أو على رقم لقم

 .ثم تترك لتبرد بعد ذلك تعلق او تطوى لغرض حفظها في الخزانة 
 

  .ثانيا: غسل المنسوجات القطنية والكتانية الملونة الثابتة اللون

ها غسلب يواكتف ،القطع كما في الخطوات السابقة ولكن دون عملية النقع والغلي ياغسل -1
 بالماء الساخن ومسحوق التنظيف.

 .ا حتى تجف تماماهيها جيدا وانشرياشطف -2
  .تكوى بالطريقة نفسها المتبعة لكي المنسوجات القنية والكتانية البيضاء -3

 

   .للونثالثا: غسل المنسوجات القطنية والكتانية غير الملونة غير ثابتة ا

 ماء بارد مضافا إليه ملح الطعام مدة نصف ساعة تقريباً. فيالقطع  يانقع -1
 مذاب فيه مسحوق الغسيل.كل قطعة لوحدها في ماء دافئ  ياغسل -2
 ملح الطعام لماء الشطف األخير لتثبيت اللون، وكذلك منعم  يالقطع جيدا، وأضف ياشطف -3

 ( ملين ) الغسيل.  
خلفي ها على الوجه اليها جيدا وانشريها بعيدا عن بعضها، وانفضيالقطع وضع يأعصر -4

 بعيدة عن أشعة الشمس.
 لوجه. اتستعمل فوطة مبللة عند كيها على يفضل كيها قبل أن تجف على ظهر القماش او  -5

 
  رابعا:غسل المنسوجات الصوفية

ا ها بالماء فقط للتخلص من األتربة دون دعكهيواغسل ،القطع من األتربة يانفض -1
 وأعصرها بالضغط.

ها بالضغط يالقطعة واغسل يواغمر ،كمية من مسحوق الغسيل في ماء دافئ  أذيبي -2
 عملية الغسيل أن لزم األمر. يألوساخ , كررالخفيف عليها دون دعك إلزالة ا

 القطعة بطريقة الضغط ( الكبس ) للتخلص من الماء. يأعصر -3
ماء بال يهاثم اشطف ،القطعة بالماء الفاتر أوال للتخلص من أثار مواد التنظيف ياشطف -4

 غط.بطريقة الض يوأعصر ،منعم ( ملين ) الغسيل لماء الشطف األخير البارد. أضفي 
ق فو ضعيهاطعة على حبل الغسيل من امتن أجزائها بعيدا عن الشمس . أو الق يعلق -5

 ي مكان متجدد الهواء.من القطن على سطح مستو شرشف ابيض نظيف
) او wool(   تستخدم مكواة بخارية بعد ضبط منظم درجة الحرارة على كلمة صوف -6

صنوعة من الم ) حسب نوع المكواة لكي المالبسC150°) أو درجة حرارة (2الرقم (
الصوف باستعمال فوطة منداة بوضهعا على ظهر القماش وتكوى بطريقة الضغط 
الخفيف دون سحب المكواة فوق القطعة وارفعي المكواة وانقليها الى جزء اخر حتى 
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تنتهي من كي جميع االجزاء ثم اتركي القطعة منبسطة حتى تبرد وتجف ثم علقيها او 
 اطويها حسب القطعة .

 

 ذعاة اخع مراالخطوات السابقة في عملية الغسيل م يقمشة المحبوكة ( التريكو ) اتبعة األفي حال
 ى تأخذحتعلى سطح مستوي بعد غسلها وفق قياساتها وهي جافة  قياسات القطعة قبل غسلها وفرشها

  الى عدم نشر القطعة على الحبل. يشكلها األصلي بعد جفافها . انتبه

  يريةخامسا:غسل المنسوجات الحر

 مسحوق الغسيل جيدا في الماء الدافئ .  أذيبي -1
 ماء الغسيل إن لزم األمر. يالقطع بالضغط الخفيف دون دعكها . وغير ياغسل -2
 القطع بالضغط الخفيف بين يديك. يأعصر -3
بيض م يفيالقطع بالماء الدافئ عدة مرات للتخلص من أثار مواد التنظيف. أض ياشطف -4

ة عصارال يالقطع بالضغط بين اليدين وال تستعمل يصرالغسيل لماء الشطف األخير. وأع
 الكهربائية أو المجفف.

 من امتن أجزائها. ها على الحبل.يالقطع بعيدا عن أشعة الشمس . علق يانشر -5
الحريرية قبل تمام جفافها لكيها اذ تكوى بمكواة بخارية بعد ضبط منظم  القطع ياجمع -6

) وذلك C150°) او درجة حرارة (2قم (الراو  )  Silkدرجة حرارتها على كلمة حرير (
حسب نوع المكواة بطريقة السحب الطويل والسريع فوق القطعة وفي حال جفاف بعض 
ً ثم  االجزاء اكويها بوضع فوطة مبللة على الوجه الخلفي للقطعة ثم تترك لتبرد تماما

 علقيها او اطويها حسب نوع القطعة.
 

  حويليةلتالمنسوجات الصناعية ا لسادسا: غس

ليدين اط بين القطع الفاتحة اللون أوال بالضغ يواغسل مسحوق الغسيل في الماء الدافئ، أذيبي -1
 كرر عملية الغسيل أن لزم األمر. ،دون دعكها لئال تتمزق خيوطها

 ها بالضغط عليها دون ليها.يالقطع بالماء الدافئ وأعصر ياشطف -2
 ويمكن نشرها دون عصرها.. القطع بعيدا عن الشمس ومن امتن أجزائها يانشر -3
) وذلك حسب C150°)، او (2) او الرقم (Rayonاضبطي درجة حرارة المكواة على كلمة ( -4

نوع المكواة ثم رطبي قطعة المالبس بلفها بقطعة مبللة حتى تتشرب الماء بالتساوي مع 
رد حتى تب مراعاة عدم بخها بالماء ثم تكوى على ظهر القماش بطريقة السحب وتترك القطع

 وتجف تماماً تم تعلق او تطوى حسب نوع القطعة.
 

  سابعا:غسل المنسوجات الصناعية التركيبية

عملية ي . كررالدعك الخفيفبالقطع  يمسحوق الغسيل في الماء الدافئ جيدا, واغسل أذيبي -1
 الغسيل أن لزم األمر.

. اضيفي منعم التنظيفخلص من أثار مواد تللالقطع بالماء الدافئ مرتين أو أكثر  ياشطف -2
 ملين) الغسيل الى ماء الشطف األخير .(

 ها بعيدا عن الشمس. يالقطع باللي الخفيف وانشر يأعصر -3
 األدوات الى أماكنها. ي مكان الغسيل ورتبيه . واعيدينظف -4
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) وذلك حسب C110°) ، او (1) او الرقم (Nylon( اضبطي درجة حرارة المكواة على كلمة -5
عة المراد كيها على طاولة الكي وتكوى بطريقة السحب الطويل ة ثم توضع القطنوع المكوا

 ً  .والضغط على االماكن السميكة ثم تترك القطعة حتى تبرد وتجف تماما
  

  مالحظة:يجب االنتباه الى :

 ب نوعفي حال استعمال الغسالة االتوماتيكية فانه يتم وضع برنامج الغسيل المناسب حس -1
  .لهاتشغي ضع مواد التنظيف وملين الغسيل في الغسالة قبلاتساخها . مع و المنسوجات ودرجة

ف لسلك بلطلفي اواتركي المكواة حتى تبرد تماماً وفي حالة المكواة البخارية افريغها من الماء  -2
 .دون شد حولها وضعيها في مكانها المخصص ورتبي مكان الكي 

  

 السالمة المهنية 6- 1

 أوال: تعريف الحوادث

 وقعة وغير مسيطر عليها وغير مرغوب فيها ويمكن أن تتسبب فيادث حالة غير متالح
 إصابة األشخاص أو التلف األماكن.

  ثانيا: أسباب الحوادث

بما بشكل عام فان الحوادث يمكن إن تقع بسبب عمل غير امن أو بسبب ظروف غير أمنة أو ر
ص ألشخااألداء لدى امال أو قصور في بسبب االثنين معا. وغالبا ما تكون الحوادث ناجمة عن إه

  ويظهر ذلك في عدة أشكال منها.

 استخدام أساليب خاطئة في التشغيل. . 1
 عدم كفاءة الشخص في استخدام اآللة بطريقة صحيحة . . 2
 عدم استخدام األدوات والمعدات المناسبة في العمل. . 3
 إهمال الشخص ارتداء المالبس الواقية ( مالبس العمل). . 4
 مل . والتهور في الع الثقة الزائدة . 5
 التباهي وعدم التركيز في العمل . . 6
 الكسل والتقاعس في تنفيذ التعليمات. . 7
 قصور في الرقابة واألشراف. . 8
 .، قلة الخبرة (تدريب قليل)تدريب غير كافي . 9

  ازدراء العمل واإلهمال فيه.-10

  الوقاية وتخفيف الحوادث

اره ل وأضرمخاطر العم والمتدربين منا دربيناية القوى البشرية المتمثلة في المحمالبد من 
  وذلك عن طريق اآلتي:

  توفير العدد اليدوية المناسبة للعمل والتأكد من سالمتها. -أ
  التدريب األمن على استخدام العدد اليدوية واآلالت. -ب
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  نات.والماك وضع وقاء جيد أمام األجزاء الخطرة باآلالت -ج
  عن طريق : لسالمة ويتم ذلكمن واالتوعية والتدريب على وسائل األ -د

 .المحاضرات والندوات واالجتماعات . 1
 التدريب في مجال اآلمن الصناعي . . 2
  :األعالم والتوعية الوقائية من خالل  .3

 الملصقاة  -أ
 االعالنات ةلوح -ب
  االفالم التسجيلية واالرشادات -ت
  الحمالت االعالنية -ث

  لعمل . تفيد النقاط اعاله توعية االشخاص بمهمات الوقاي من اصابات ا

 االتي:مل مع المكائن والمعدات يتبع وللتعا

  . لها في غير األغراض المخصصة لهاوتشغي تناوالماكعدم إساءة استخدام اآلالت  -1
  صيانة اآلالت والماكنات وتشمل:--2

الى  ضافةوذلك لحمايتها والحفاظ عليها باإل يانة دورية وتشمل النظافة والتزييتص -أ
 ها لمدة أطول.امتداد زمن تشغيل

صيانة طارئة وذلك عند حدوث إي عطل يجب استدعاء الفني المختص إلصالح  -ب
  العطل .

  .يجب فصل التيار الكهربائي بعد االنتهاء من العمل اليومي- - ج                  

  الغيار من التلف بأتباع األتي : حماية المواد والخامات وقطع-3  

 الكهرباء. نعجمة االوقاية من األخطاء الن -أ
 نشوب الحرائق. عنقاية من األخطاء الناجمة الو - ب
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 الفصل الثاني
 

 .األدوات المستخدمة في التفصيل والخياطة 
 .غرز الخياطة اليدوية 
 .أنواع غرز التطريز اليدوي 

  

  األدوات التي تستخدم في التطريز والتفصيل والخياطة
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 األدوات المستخدمة في التفصيل والخياطة والتطريز- 1- 2

 )Shears & Scissorsأدوات القص:( - أوالً: 

  عدة أنواع من المقصات بأحجام مختلفة منها هناك      

  

  المقص االعتيادي: – 1.

اخف وزنا من مقص  يعد المقص االعتيادي       
التفصيل له رؤوس مدببة وحافات ضيقة يصلح لقص 

  .األقمشة الخفيفة والتنظيفات الداخلية

1 

  )Embroidery Scissor(مقص التطريز: – 2

                صغير نحيف الشكل طوله بين مقص       
  سم) يستعمل ألعمال اإلبرة الدقيقة جدا. 12-15( 

  

2 

  )Pinking Scissor(المقص المسنن:  – 3

وهذا النوع له حافات مسننة كالمنشار يستعمل         
لتنظيف الحافات من الداخل في المالبس ذات األقمشة 

  .بسهولة التي ال تتنسل

  

 

3 

  فتاحة الخياطات: – 4

وهي أداة لها حافة حادة ومنحنية تسهل فتق        
الخياطات وفتح بيوت األزرار، وينبغي استعمالها بحذر 

  حتى ال تثقب القماش.

 

4 
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  القاطعة الدوارة :– 5

ا ن بهيمكن أن يستعيمثل سكين البيتزا:         
  دهم اليسرى أو اليمنى .الذين يستخدمون ي

  

 

 

  بمقبض : دمقص الخيوط المزو– 6

أسهل استعماال من المقص االعتيادي وامن من       
فتاحة بيوت األزرار في تنظيم الحافات من الخيوط 

  الزائدة .

  
 

 

  المقص الكهربائي: - 7

يستعمل هذا المقص لقص طبقات كثيرة من 
األخرى ويستعمل في المصانع  األقمشة أحداها فوق

  ويعمل بالكهرباء.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



26 

  - مالحظة :

ألسالك جيدة وغير قابلة للصدأ ال يستعمل لقص الورق وا مواد تو معادنالمقص المصنوع من  يتارأخ
فوق  نتستعمل بين حين وآخر قطرة من زيت المكائو, َكِسَر حرفه).ثلم ثلم ( وأغصان األزهار لكي ال ي

  الذي يشد السكينين للمحافظة على سهولة حركتهما. يغالبر

 

 ً   )Measuring Toolsأدوات القياس : (- : ثانيا

  ومنها: ،وهي عبارة عن مجموعة من األدوات تستخدم في القياس وفي الرسم

 )Tape measure(شريط القياس:  - 1

وهو عبارة عن شريط متين النسيج مقاوم 
ية معدنية. وهو للتقلص والتمدد وينتهي طرفاه بنها

سم ) ويفضل استخدام الشريط  1-150مرقم من (
الذي يبدأ ترقيمه من جهتين متعاكستين من 
الطرفين ويحذر من تركه معقودا ويجب أن يحفظ 

    ملفوفا . الشريط

  Ruler) :(المسطرة-2 

ا                                  وال منه ة األط اطر مختلف المس
  سم ) ويلزم للعمل نوعان  100سم ,  50سم,  30( 

 فافة غيرة ش طرة ص افات  :مس اس المس تعمل لقي تس
رات  ة والكس ات الخياط اب كعالم ي الثي القصيرة ف
طرة  اً مس اكش. وأيض رض الكش ذيل وع ه ال وطي
ة  ا القائم ل الزواي تعمل لعم ة تس ة الزاوي قائم

  والخطوط المتعامدة 

  

  ):T-square(مسطرة طويلة - 3

يختار اذ   ،المستقيمة الطويلةتستعمل لرسم الخطوط 
النوع المصنوع من الخشب الجيد الناعم الملمس 
لتجنب تخديش القماش عند االستعمال. والشكل يوضح 

    أنواع المساطر التي تستعمل في  الرسم والقياس
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  مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين: - 4

ة  ة الزاوي طرة قائم تعماالت المس ا اس له
تفاد م ها كمايس ريط نفس ص ش ي ق ا ف نه

    .الورب (القيراج) الكامل

 )Tools arkingM أدوات التأشير : ( - ثالثاً :

  :)Tracing Weal(عجلة التأشير - 1

بض         ى مق ة عل ة مركب رة تمعدني ي  دائ وه
تخدم  تيك. تس ب أو البالس ن الخش نوع م مص
ات  وط وعالم د خط ون لتحدي ع الكرب م

  الخياطة وتتوفر بشكلين :  

  ة مسننة: تترك خطا منقطاعجل -

  عجلة ملساء: تترك خطا متصال. -

ذلك  تل دم اس ب ع ة  عماليج ة الخاص العجل
الورق  ة كونب ن تغطي اش ويمك ف القم ا تتل ه

ن  ا م وى لحمايته ورق مق يل ب دة التفص مائ
  أسنانه الحادة لكي ال يترك أثرا عليها. 

  

.  

  ورق الكربون: - 2

  عجلة ورق مشمع خاص ينقل الخط الذي ترسمه
التأشير على القماش. اختاري اللون األقرب الى  

م لون القماش بعد التأكد من سهولة رؤيته ويقس
  - الى نوعين :

ن  -أ ة م ه داكن الورق: ألوان اص ب اربون خ ك
ر ود واألزرق واألحم ر األس   الحب

ي الخياطة  .....وغيرها ، وال يستخدم مطلقا ف
 أو التطريز .
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اش: ألوان - ب اص بالقم اربون خ زول ك ة ي ه قاتم
ى  راً عل رك اث ال يت ي ف يل أو الك ره بالغس أث

 القماش وأفضل أنواعه الكاربون األبيض.
  

  

  

 : )Tailors Chalk(طباشير الخياطة  - 3

يستعمل في تحديد العالمات على 
طبقة واحدة من القماش وله عدة أنواع 

المثلث، المربع , شكل القلم ) (وأشكال منها: 
بعد  ةلطباشير االعتياديوقد تستعمل أقالم ا

تقليمها بدقة وميزتها أنها تزول بسرعة 
  وتفضل األلوان الفاتحة للتأشير على القماش 

وقد تستعمل أقالم الكتابة االعتيادية على الورق أو 
  .الخام األسمر

  

 الذيل : ةتأشير طيأدوات  - 4

  سالتأشير باستعمال الدبابي ةآل - 1
  
فة السفلى للثوب بين بهذه الطريقة توضع الحا  

الضلع السائب والعمود الخشبي من اآللة ثم يضغط 
على الضلع باتجاه العمود فينحصر القماش بينهما 

  ويوضع الدبوس في مكانه على القماش
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  التأشير باستعمال المسحوق ةآل- 2

تحتوي على خزان مملوء بمسحوق ابيض بمنفذ أو 
ضغط على منفذين يخرج منهما المسحوق عندما ي

هي  ةبصلة من المطاط تتصل به وفائدة هذه اآلل
أمكانية استعمالها من لون الشخص نفسه أثناء 

  ارتداءه مالبسه.

 

  )Sewing Tools(أدوات الخياطة  - رابعاً :

   :)Needlesاإلبر (- 1

مك وذات  ول والس طة الط ا متوس أن أفضلها جميع
ادة  ة وح ن المدبب ا الس يمنه كل  ع اوية الش ن بيض

ل إن  هولة واألفض ا بس يط فيه ق الخ ي ينزل لك
وتوجد  االستعمال،   توضع اإلبرة في غالفها بعد 

نة أذا  ة خش ر قطع ابيس او إب ة دب ل حافظ ي ك ف
تطيعين أن  ِك تس رة فان دأ أي إب رى الص اعت
ى  ل حت ة أو أي شي مماث ى هذه القطع تمرريها عل

                       تعود إلى طبيعتها .                

ة     ة المتراصة الحياك د خياطة األقمشة الخفيف عن
ة  ا األقمش ا , أم بة له ة مناس ر دقيق تعمل اب تس
ر  ميكة القط رة س ر كبي تعمل اب ميكة فتس الس
لخياطتها بينما ال تصلح هذه اإلبر لخياطة األقمشة 

  .ألنها تتلف القماش ةالصقيلة الساتان والتفت

ول دون  :ظتهوحاف شمع العسل -2 يقوي الخيط ويح
 تعقده اثناء الخياط اليدوية

  

  

  ) Pins(الدبابيس  -3
قولة ذات         ة المص دبابيس الرفيع تعمل ال تس

ناأل تعماله انس د اس يج عن وه النس ى ال تش اد حت   االح
  وال سيما الخفيف منها .

ة ان     ب للمحافظ ي عل اع ف ا يب د منه وع الجي الن
م أنو تقيمة المصنوعة عليها من الصدأ. أه ا المس اعه

دأ.  اد للص والذ المض والذ أو الف اس أو الف ن النح م
ة  تعمل لألقمش رأس تس وة ال دبابيس  المكس وال

  .المحاكة
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 ) Thimble(الكشتبان  - 3

وهي أداة تحمي اإلصبع األوسط أثناء الخياطة 
اليدوية ويصنع من المعدن أو البالستك ويفضل 

    وع المعدني ذو التجعيدات الخاصة .الن

(اللظامة )المسلك  - 4   

رة  ة أو إب رة اليدوي تسهل إدخال الخيوط في فتحة اإلب
ي  و موضح ف ا ه الماكنة وهي على أنواع مختلفة كم

  الشكل
            

  :)Pressing(األدوات المستخدمة في الكي 

ة- 1 واة لكهربائي واة .يفض:)Iron( المك وع المك ل ن
ع مدى  ر االبخارية م ون للتغي درجة الحرارة ويجب أن تك

ب  ة. ويج ة تام تعمالها براح هل اس ث يس وزن بحي ة ال خفيف
  مالحظة ما يأتي:

د  - دة بع ى المنض ا عل طحة وتتركبه واة مس ال تضعي المك
 .االنتهاء من الكي بل ترتكز على قاعدتها الخلفية

  
  حال االنتهاء من الكي .يسحب صمام ( ألبلك) من مكانة  -
  

واة  - دة المك ى قاع ق عل ا الملتص ن النش تخلص م ن ال يمك
ة  وق ورق ي ف م الك ارافين ث ت الب ن زي ل م حها بقلي بمس

  سميكة.

  

      

مستوية السطح تغطى بقطعة من  منضدة الكي الكبيرة -2
ن  نع م ارجي فيص ا الخ ا غالفه ة أم ة قديم اد أو بطاني اللب

ا ن الشراشقم مر أو م ام األس اري  فش الخ ة ،اخت القديم
ا حسب  ر ارتفاعه النوع الذي يحتوي على مدرج آلجل تغي

  .الحاجة عند العمل
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  ) Sleeve boardمنضدة كي األكمام (  - 3

 هذه المنضدة لها أهمية كبيرة ليس في كي األكمام فحسب
وإنما إلكساب بعض أجزاء الرداء أشكال معينة وكي 

راكش أو الضغط الشديد بالمكواة على مواضع معينة الك
  من الرداء وتكون نهايتيها مستديرة عادة .

  

  وسادة الكي. - 4

هي وسادة توضع تحت األجزاء المنحنية من الرداء    
إلكسابها الشكل المرغوب وهي على أحجام مختلفة منها 

  الصغيرة منها المتوسطة .

  
 

 قطعة قماش الكي - 5
توضع تحت المكواة عند الكي وهذه القطعة    

غير ضرورية عند استعمال المكواة البخارية 
  على الوجه الخلفي للقماش.  

  

  

  

  

  باالضافة عما ذكر سابقاً من أدوات الخياطة هناك مستلزمات أخرى منها :

  لتطريز.والخياطة وا للسراجةالخيوط باختالف أنواعها منها  -
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  -اقمشة االطفال باختالف انواعها: -
   

 دنيمال -1

 صوف متين -2
 

 محيوكات متيمة -3
 

 كتانيات  -4
 

  اقمشة القمصان -5

  اقمشة قطنية ملساء  -6

  بوبلين -7

  

 

 المانيكان  -
  

هو شكل مجسم مصنوع من الخشب أو 
البالستك او مواد أخرى يتناسب مع جسم 

ن االنسان (رجل، امرأة، طفل) وبكو
بقياسات أساسية لتنزيل تصاميم مختلفة عند 
وضع القماش عليه للحصول على التصميم 

  يحتاج إلى مهارة فنية. نواستعمال المانيكا

  

  

  غرز الخياطة اليدوية - 2- 2

تستعمل بعض الغرز اليدوية في المراحل 
المختلفة لعمل رداء مع مالحظة ما يأتي عند 

  تثبيت القطع .

  استعملي الدبابيس في تثبيت القطع . -1

استعملي حافظة األصبع (الكشتبان ) أثناء  -2
  العمل كما في (أ) . 

   وسمكه ابر مناسبة لنوع القماش عملياست -3

استخدام خيوط مالئمة ذات ألوان ثابتة  -4

 

 والعمل بها في القماش الطريقة الصحيحة لمسك اإلبرة - أ
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   وبطول مناسب.
يفضل وضع القماش على منضدة التفصيل -5

  كما في (ب). عند العمل

  

  

  

  

اإلبرة -6 مه  ب د لض يط بع رف الخ د ط يعق
ي الشكل  و موضح ف ا ه رز كم تح الغ لضمان ف

  .تستعمل في بعض الحاالت

  أعملي بوضع القماش على المائدة- ب

  

  

 

  عمل العقدة بالخيط

  
  أنواع الغرز اليدوية 

  - قسيمها الى قسمين رئيسيين هما :يمكن ت
 - غرز الخياطة اليدوية غير الثابتة ويشمل األنواع التالية: -أوالً:

 Even Stitch)غرزة  السراجة المتساوية ( -1
  

في تركيب االجزاء قبل خياطتها بالماكنة  عملتست
للتاكد من مناسبة المقاس وصحة التركيب وتسهل 

  عملية الخياطة بالماكنة.
  
  
  

  

                   غرزة السراجة غيرالمتساوية -2
) (Uneven Stitch  
  

تستعمل في الحاالت التي تتطلب السرعة 
في حالة تاشير الخطوط كخط  والسهولة كما

  الوسط وتركيب القطع مع بعضها .
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 )Diagonal Stitch( غرزة السراجة المائلة-3
  

 تستعمل لتثبيت قطعتين من القماش مع بعضهما
بصورة مؤقتة كما في حالة تبطين المالبس 

  .لمردات المعاطف ةوتثبيت البطانة الداخلي
  

  

 )Slip Basting( غرزة السراجة المسحورة -4
  

تستعمل في تثبيت قطع الرداء والخياطات على 
الوجه بعد االنتهاء من عملية التكسيم (البراوة) أو 
عندما يراد ضبط خطوط االقمشة المقلمة او 

  لمربعة او ذات التصاميم الواضحة مع بعضها.ا
  
  
  
  (Tailor Stitch( غرزة كواك الخياط -5

  
ات  اط والغبن ارات الخي ين اش تعمل  لتعي تس
عب  ي يص ة الت ة االقمش ي حال ات ) ف (البنس
طة  اريون او بواس ة والك ط العجل يرها بواس تاش

 اي من ادوات التاشير االخرى.
  

  

      

  

 ومنها :غرز الخياطة اليدوية  الثابتة  -ثانياً :

  )Running Stitchغرزة الشاللة (-1
وهي تشبه غرزه السراجة المتساوية أال 
أنها صغيرة جدا وتستعمل في عمل الخرط 
والكسرات الدقيقة وفي رفو الثياب وبعض 
األعمال اليدوية وكلما صغر حجم الغرزة 

  كانت الخياطة اجود.
  
  

  

 Backرزة المرجعة (تكل باليد) (الغ -2
stitch)  

به  ة , وتش ة اليدوي رز الخياط تن غ ن ام م
اش .  ي شكلها من وجه القم غرزة الماكنة ف

  أما من الخلف فتشبه غرزة الزنجيل.
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 Overغرزة اللفق السورفيلية (-3
Casting Stitch) 

تستعمل لتنظيف الحافات السابقة لقطع 
عليها من الرداء من الداخل للمحافظة 

التنسل ويمكن أن تعمل على طبقة واحدة 
من القماش في حالة األقمشة السميكة أو 
تعمل على طبقتين في حالة تقويرة الردن 

  والخياطات التي تقع داخل الكسرات 
  

  

 Blanketغرزة حافة البطانية (-4
Stitch( 

ا  رز به ة تط رز الزخرفي دى الغ ي إح ه
تعمل اش اس راف القم ن أط ات م ي الثني ت ف

ل  ع تنس ات لتمن راف البطاني ز أط تطري
  خيوطها ولتضفي عليها مظهرا جماليا.

    

 Button Holeغرزة فتحة األزرار (-5
Stitch(  

تستعمل في عمل فتحات األزرار ويمكن 
افة البطانية في العمل حاستخدام غرزة 

ويمكن البدء فيها من اليمين الى اليسار. 
أما طول الغرزة فيعتمد على طول 

  القماش وسمك الخيط .
  

  

 Hemingغرزة اللفط المخفية العادية (-6
Stitch (  

ذا  ميت به ذ س هلة التنفي رزة س ي غ ه
ة وال  ي الثني ين طرف ي ب ا تختف م ألنه االس
اش .  ه القم ى وج ا عل ر أثره يظه
ريط  ة ش ت حاف ي تثبي تخدم ف تس

    .) ولثنيات حافات ذيل المالبسالقيراج(

 Catch( لغرزة الماسكة او المتقاطعةا-6
Stitch or Herring Bone Stitch(  

س  ل المالب ات ذي ات وحاف تعمل لثني وتس
ي ال  ميكة والت ة الس ن األقمش ل م ي تعم الت

    تتنسل بسهولة.
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 توجيهات البد للطلبة من اتباعها
 

  طة على ان تكون حسب قياستها.ارتداء بدلة العمل الخاصة بالخيا .1

  وضع الكشبتان للمحافظة على االصبع عن وخز االبرة عند تنفيذ الخياطة اليدوية. .2

  .الجلوس بصورة معتدلة امام الماكنة بعد توصيلها بالتيار الكهربائي .3

  .استعمال كلتا اليدين في مسك وتوجيه القماش عند الخياطة .4

  .استعمال الخيوط المناسبة للون القماش .5

  .استخدام المقص في قص الخيوط الزائدة .6

  .فتح الخياطات بكيها بعد كل خطوة .7

  .من العمل ءفصل التيار الكهربائي عن الماكنة حال االنتها .8

تنظيف ماكنة الخياطة وتزييتها بالزيت المناسب وإصالح أي عطل فيها ثم وضع  .9

 الغطاء الخاص بها للحفاظ عليها من األتربة.

  خياطة بالحقيبة الخاصى بها.وضع أدوات ومعدات ال .10

 تنظيف وترتيب المكان الخاص بالخياطة. .11

 

  :وفيما يأتي بطاقات التمارين العملية وأستمارات الفحص لبعض من الغرزاعاله
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ةلموضوع الخياط ةإلختصاص الفنون التطبيقي ةالواحد ةللطالب ةالقياسي ةالوحد   

  

  

  

  

 العدد المواد ت
  1  بدلة العملي   -1
  1  منزلية ةماكنة خياط  -2
  1  ماكنة أُوفر منزلية  -3
  1  مكواة   -4
  1  يمنضدة ك  -5
  1  منضدة ماكنة  -6
  1  كرسي عادي  -7
  متر1  قماش قطني (خام أبيض)   -8
  متر2   )خام ملون(قماش قطني   -9

  1  مقص يدوي حجم متوسط  -10
  ةواحد ةدست  ابرة السراجة العادية   -11
  ةسيت بكرات صغير  نةخيوط ملو  -12
  1  متر1.5شريط قياس طوله   -13
  ةعلب  دبابيس ذو رأ س واحد  -14
  سيت واحد  صابونة تأشير   -15
  2  أقالم رصاص   -16
  سيت واحد  أقالم ملونة  -17
  ةورق 25  ورق أبيض وملون   -18
  2  كشتبان  -19
  6  ممحاة  -20
  6  مبراة  -21
  لتر 1  زيت مكائن الخياطة  -22
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    1رقم التمرين :                                                                            غرزة السراجة المتساويةاسم التمرين : 

                دقيقة 30الزمن المخصص :                                        طة العمل ورشة الخياطة                       مح/مكان التنفيذ 

  

  
    

  
  

 على  ةقادر ةالطالب ان تكون أوالً / األهداف التعليمية 
ً / التسهيالت التعليمية  ( مواد  ، عدد  ، أجهز ابرة  ) سم خام أبيض، 25×  25قطعة قماش قياس ( :)  ةثانيا

  .ة، مكواة كهربائي، بدلة عمل  ة، مقص صغير ، كشتبان ، صابونة تأشير ، منضد ، خيوط بلون بارز  ةاإلعتيادي ةالسراج

  ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحكمة ، معيار األداء ، الرسومات :

  . ) سم 10×10قياس ( ةمربعقصي قطعة قماش   - 1

 

   بالمكواة الكهربائية .عدلي قطعة القماش بكيها   - 2

 

  للقطعة ةريعألاالجوانب لتعديل االضالع  إسلتي الخيوط من  - 3

 

4 -  
بواسطة صايونة التأشير  ةوسط القطعإرسمي خط مستقيم 

   .لتنفيذ الغروة بصورة منتظمة
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5 -  
 ةاإلعتيادي ةسم في فتحة ابرة السراج 30أدخلي خيط طوله 

  على أن يكون منفرد.

 

6 -  
ة عليه للمحافظاإلصبع الوسطى من اليد ضعي الكشتبان في 

  من وخز األبر أثناء العمل .

 

7 -  
الخلف على الخط المرسوم في إغرزي األبرة في القماش من 

  . ةوسط القطع

 

8 -  
سم من الخيط خلف 2رك تإسحبي الخيط إلى األعلى مع 

  .قطعة وتعمل عقدة في طرف الخيطال

 

9 -  
سم من 1من األعلى وعلى بعد  ةإغرزي األبرة في القطع

   ى الخط المرسوم .األمام عل
 

  لتحصلي على الغرزة األولى . خلف القطعةمن  ةإسحبي االبر  - 10
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11 -  
ولى سم عن الغرزة األ1إغرزي االبرة في القطعة وعلى بعد 

  من الخلف على الخط المرسوم 

 

12 -  
ثم اعملي  ةفتتكون الغرزة الثاني إلى األعلىإسحبي االبرة 

  ط . ثم قصي الخيط الزائد.إلى آخر الخ ةالغرزة الثالث
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وأقل منها  )10-7( في الفقرات ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60 /35الدنيا إلجتياز التمرين  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فيها . ةتعيد الطالب

  

  رئيس القسم  توقيع                توقيع المدرب                                   توقيع المدرب  

 إستمارة قائمة الفحص

   ةالفاحص ةالجه

  / خياطة ةقيفنون تطبي                    االولى                     ةالمرحل                                   إسم الطالبة :  

  المتساوية  ةغرزة السراجإسم التمرين : 

 الخطوات الرقم
 ةالدرج
ةالقياسي  

درجة 
 المالحظات األداء

1 -    4  )سم . 10×10(  ةقص قطعة القماش المربع 

2 -    4   الكهربائية.كي القطعة بالمكواة  

3 -    5  تعديل أضالع القطعة بطريقة التسليت . 

4 -    5  ووضع الكشتبان في اإلصبع األوسط .  ةخيط في ابرة السراجإدخال ال 

5 -    5  غرز االبرة خلف القماش . 

6 -    5   القماش.سم من الخيط خلف 2سحب الخيط من األعلى مع ترك  

7 -  
سم من األمام على الخط 1غرز االبرة في القطعة من األعلى وعلى بعد 

 6  المرسوم .
  

8 -    6  ن خلف القطعة للحصول على الغرزة األولى .سحب االبرة م 

9 -  
سم عن الغرزة األولى من الخلف على الخط 1غرزاالبرة في القطعة وعلى بعد 

 8  المرسوم .
  

10 -    8  إلى آخر الخط . ةثم الثالث ةسحب االبرة إلى األعلى لتتكون الغرزة الثاني 

11 -    4  الزمن المستغرق لتنفيذ العمل. 

     المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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2رقم التمرين :                                                                                     رزة كواك الخياط  غاسم التمرين :  

قةدقي 30الزمن المخصص :                                                            محطة العمل :ورشة الخياطة \مكان التنفيذ   

  

  

  

  

كواك الخياط ةتنفيذ غرزة سراج على  ةقادرة لطالبتكون أن  أوالً /  األهداف التعلييمية  : 
ً / التسهيالت التعليمية  ( مواد  ، عدد  ، أجهز ) ةثانيا ) ابرة  ) سم خام أبيض،30×  30قطعة قماش قياس

  ، مكواة كهربائية.، بدلة عمل  ةص صغير ، كشتبان ، صابونة تأشير ، منضد، خيوط بلون بارز ، مق  ةاإلعتيادي ةالسراج

  .  ، معيار األداء ، الرسومات ةثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحكم

1 -    ) سم 10×  10يقياس ( ةقصي قطعتان من القملش كل واحد 

  

  

  

2 -     ).38،39في التمرين السابق ص(إكوي القطعتان كما  

3 -  
ي التسليت كما فخيوط من أضالع القطعة لتعديلها بطريقة الإسحبي 

  ) .38التمرين السابق ص(

  

4 -   . على منضدة ةمستوي ةضعي القطعتان فوق بعضهما بصور 

 

5 -  
في وسط إرسمي خطاٌ مستقيما بواسطة المسطرة وصابونة التأشير 

  بتتين بالدبابيس.القطعتين المتطابقتين المث

6  -  
سم في فتحة االبرة على أن تتوسط االبرة  40له خيط طوإدخلي 

   الخيط فيكون الخيط مزدوج .
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7 -  
لى واسحبي الخيط امن اليمين اغرزي االبرة من خلف القطعتين 

  . سم من الخيط خلف القطعة 2مع ترك مسافة  االعلى مع

  

8 -  
االولى ثم سم) من الغرزة  0.5إغرزي االبرة في القماش على بعد(

  سم)  من محل ادخالها. 0.5على مسافة (اخرجيها 

  

  األمامي للقطعتين هعلى الوج عروه طويلة ةتاركإسحبي الخيط   - 9

  

  . نهاية القطعةكرري الغرزات حتى   - 10

  

  طبقتي القماش عن بعضهما.افتحي   - 11

  

  . تظهر الخيوط واضحةإسحبي القطعتين عن بعضهما حتى   - 12
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  بأستعمال مقص حاد.بين القطعتين  ةصلقصي الخيوط الوا  - 13

  

  بجزءمن الخيوط.وهي محتفظة  ابقي كل قطعة على حدة  - 14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



45 

قائمة الفحص استمارة  

   ةالجهه الفاحص

  خياطة /ةفنون تطبيقي                                      االولى                  ةالمرحل          إسم الطالبة :                          

   كواك الخياط ةسراجإسم التمرين : 

 الخطوات الرقم
 ةالدرج
ةالقياسي  

درجة 
 المالحظات األداء

      7  ) . 10×10قياس (  ةمن القماش كل واحد ةقص قطعتين مربع  - 1

      4   الكهربائية.لقطعتين بالمكواة كي ا  - 2

      6  تعديل أضالع القطعتبن بطريقة التسليت .  - 3

      4  . ةعلى منضد ةمستوي ةوضع القطعتان فوق بعضهما بصور  - 4

      8  رسم خط في وسط القطعتين المتطابقتين بصابونة التأشير .  - 5

      4  ووضع الكشتبان في اإلصبع األوسط .  ةإدخال الخيط في ابرة السراج  - 6

      4  غرز االبرة من خلف القطعتين من اليمين .  - 7

      4  إخراجها .غرز االبرة في مكان قريب من محل   - 8

9 -  
األمامي  هطويلة على الوج ةعرو ةسحب الخيط من خلف القماش تارك

  8  إلى نهاية الخط. ةللقماش مع تكرار العملي

    

      3  . ةالقطعتين مع السحب وظهور الخيوط متوازي تحف  - 10

      5  قص الخيوط مع إحتفاظ كل قطعة ببعض منها .  - 11

      3  .لتنفيذ العملالزمن المستغرق   - 12

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها  )9، 5، 3( ةفي الفقر ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60 /35الدنيا إلجتياز التمرين  ةالدرج
  . الخطوات التي رسبت فيها ةطالبتعيد ال

  

  توقيع المدرب                                      توقيع المدرب                        توقيع رئيس القسم
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3رقم التمرين :                                                                                     غرزة الشاللة      اسم التمرين :   

دقيقة 30الزمن المخصص:                                                            محطة العمل : ورشة الخياطة\مكان التنفيذ   

  

 

  

 

   :على  ةقادر ةالطالب كونأن ت 

 ) سم خام  25× 25قطعة قماش قياس (

تبان ، صابونة تأشير ، ، خيوط بلون بارز ، مقص صغير ، كش  ةاإلعتيادي ةأبيض، ابرة السراج
  . كهربائية، بدلة عمل ، مكواة  ةمنضد

 

1 -  

   )40،38نفسها ص( خطوات التمرين األولنفذي 

طول الغرزة ) ولكن يكون  ةاإلعتيادي ة( غرزة السراج
    .ممل2
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 إستمارة قائمة الفحص

   ةالفاحص ةالجه

  خياطة  ةفنون تطبيقي                                     االولى                      ةإسم الطالبة :                                      المرحل

  إسم التمرين : غرزة الشاللة

 الخطوات الرقم
 ةالدرج
ةالقياسي  

درجة 
داءاأل  المالحظات 

      4  ) . 10×10(  ةقص قطعة القماش المربع  - 1

      4   الكهربائية.كي القطعة بالمكواة   - 2

      5  تعديل أضالع القطعة بطريقة التسليت .  - 3

      5  ط .ووضع الكشتبان في اإلصبع األوس  ةإدخال الخيط في ابرة السراج  - 4

      5  غرز االبرة خلف القماش .  - 5

      5   القماش.سم من الخيط خلف 2سحب الخيط من األعلى مع ترك   - 6

      8  سم من األمام على الخط المرسوم .1غرز االبرة في القطعة من األعلى وعلى بعد   - 7

      5  سحب االبرة من خلف القطعة للحصول على الغرزة األولى .  - 8

9 -  
ملم عن الغرزة األولى من الخلف على الخط  2  غرزاالبرة في القطعة وعلى بعد

  8  المرسوم .
    

      8  إلى آخر الخط . ةوالثالث ةتتكون الغرزة الثانيفسحب االبرة إلى األعلى   - 10

      3  الزمن المستغرق .  - 11

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل  )10، 9،  7( ةفي الفقر ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60 /35الدنيا إلجتياز التمرين  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فيها . ةمنها تعيد الطالب

  

  توقيع المدرب                   توقيع رئيس القسم           توقيع المدرب            
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4رقم التمرين :                                                                                              الغرزة المرجعة   اسم التمرين:   

دقيقة30الزمن المخصص :                                                            محطة العمل : ورشة الخياطة        \ مكان التنفيذ  

 

  

  
 

 على  ةقادر ةالطالب كونأن ت 
     سم خام 30×  30قياس ( ـ قطعة قماش (

،  ة، خيط بلون مغاير ، مقص صغير ، كشتبان ، صابونة تأشير ،  منضد  ةاإلعتيادي ةأبيض، ابرة السراج
  . كهربائيةبدلة عمل ، مكواة 

 

1 - ص التمرين األول  من ) 6،  4، 3، 2، 1كرري الخطوات (  
)39،38.(   

 

2 -  
بعد عمل غروتين فوق  ةالعادي ةبغرزة الشالل من اليمينإبدئي 

   .للتثبيتبعضهما 

 

3 -   الغرزة األولى .بغرزها في نهاية إلى الخلف عيدي االبرة  

 

 

4 -  
 ةبمساف ةتبعد عن الغرزة السابق ةإسحبي الخيط إلى الخارج من نقط

  ثم فراغ . ةفي البداي ةشالل غرزة ستتكون) ملم3- 2(

 

5 -  
- 3(السابقة واخرجيها على بعد غرزة الإغرزي االبرة في نهاية 

  ملم) ثم شدي الخبط.2
 

6 -  
ثم  ةالمرجع غرزةنفسها حتى نهاية القطعة إلكمال ال ةكرري العملي

  .للتثبيتغرزتان صغيرتان فوق بعضها تعمل 
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  إستمارة قائمة الفحص

   ةالفاحص ةالجه

  / خياطة ةاالولى                         فنون تطبيقي ةمرحلإسم الطالبة :                                      ال

  ةغرزة المرجعالإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
 ةالدرج
  ةالقياسي

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  ) سم . 15×15(  ةقص قطعة القماش المربع  - 1

      4   الكهربائية.كي القطعة بالمكواة   - 2

      6  تعديل أضالع القطعة بطريقة التسليت .  - 3

      6  ووضع الكشتبان في اإلصبع األوسط .  ةإدخال الخيط في ابرة السراج  - 4

      6  .بعد عمل غرزتين للتثبيت ةالعادي ةالبدء من اليمين بغرزة الشالل  - 5

      7  التي تنتهي فيها الغرزة األولى . ةإرجاع االبرة إلى الخلف في النقط  - 6

7 -  
ستتكون  )ملم3-2( ةتبعد عن الغرزة السابق ةسحب الخيط إلى الخارج من نقط

  8  ثم فراغ . ةغرزة شالل
    

      8  بشكل راجع تتكون غرزة . ةغرز االبرة في نهاية غرزة الشالل  - 8

      8  حتى نهاية القطعة . ةرري العمليك  - 9

      3  الزمن المستغرق.  - 10

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها  ) 9،  78،( ةفي الفقر ةناجح ةتكون الطالبعلى أن  60 /35الدنيا إلجتياز التمرين  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فيها . ةتعيد الطالب

  

القسم توقيع رئيس               توقيع المدرب                                          توقيع المدرب    
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5رقم التمرين :              اللفق السورفيلية                                                                            التمرين: غرزةاسم   

دقيقة 45الزمن المخصص:                                                                       محطة العمل :ورشة الخياطة  \مكان التنفيذ  

 

 

  

  
   :على ةقادر ةالطالب كونأن ت   

  ) سم خام 25×  25قطعة قماش قياس (

، خيط بلون مختلف ، مقص صغير ، كشتبان ، صابونة تأشير ،   ةاإلعتيادي ةأبيض، ابرة السراج
  . كهربائية، بدلة عمل ، مكواة  ةمنضد

 
) من  7،  6،   4،  3، 2، 1كرري الخطوات (   -1

  التمرين األول . 
 

2-  

  

ثم سم  .50بمقدار إطوي حافة إحدى أضالع القطعة 
  . هااكوي

 

بعد  ف إلى األمامالخل إغرزي االبرة في القطعة من  -3
لكي  عقد طرف الخيطللتاثبيت او  عمل غرزتين

  .التفتح الغرزات

 

   . ةالمطوي ةحول الحافلفي الخيط الخارج إلى األمام   -4
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بين غرزة  ةالمسافكرري الغرزة على أن تكون   -5
   . قدار ضعف عمق الغرزةموب ةوأخرى متساوي

 

  . نهاية القطعةحتى إستمري بالعمل   - 6
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  الفحص قائمةإستمارة 

   ةالفاحص ةالجه

  / خياطة ةتطبيقياالولى                         فنون  ةالمرحل            إسم الطالبة :                    

  ةغرزة اللفق السورفليإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
 ةالدرج
  ةالقياسي

درجة 
  المالحظات  األداء

      5  ) سم .10×  10(  ةقص قطعة القماش المربع  - 1

      5   الكهربائية.كي القطعة بالمكواة   - 2

      7  الع القطعة بطريقة التسليت .تعديل أض  - 3

4 -  
ووضع الكشتبان في اإلصبع   ةإدخال الخيط في ابرة السراج

  5  .األوسط
    

      6  .وكيهاسم  0.5طي حافة إحدى أضالع القطعة بمقدار   - 5

      5  غرز االبرة في القطعة من الخلف إلى األمام .  - 6

      8  . ةالمطوي ةالحاف لف الخيط الخارج إلى األمام حول  - 7

8 -  
 ةبين غرزة وأخرى متساوي ةتكرارالغرزة على أن تكون المساف 

  8  قدار ضعف عمق الغرزة .  .موب
    

      8  العمل حتى نهاية القطعة .  - 9

      3   الزمن المستغرق.  - 1

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها  )9،  78،( ةفي الفقر ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60 /35التمرين  الجتيازالدنيا  ةالدرج
 الخطوات التي رسبت فيها . ةتعيد الطالب

  

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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6رقم التمرين :                                                                               غرزة حافة البطانية    التمرين:اسك   

دقيقة  45الزمن المخصص:محطة العمل :ورشة الخياطة                                                                    \مكان التنفيذ  

 

  

  

  

       
 على  ةقادر ةالطالب كونأن ت 

) سم خام 25×  25قطعة قماش قياس (

ص صغير ، كشتبان ، صابونة تأشير ، ، خيوط بلون بارز ، مق  ةاإلعتيادي ةأبيض، ابرة السراج
كهربائية، بدلة عمل ، مكواة  ةمنضد 

 

1 -  
) من التمرين االول 6 ،5، 4،  3، 2، 1نفذي الخطوات ( 

  .  )39،38ص(
  

2 -  
البعد  ةمتوازيين في وسط القطعة المربعإرسمي خطين 

  سم .5.4سم ويبعد كل منهما عن حافة القطعة  1نهما بي

  

  الخلف على الخط العلوي يميناً .إغرزي االبرة من   - 3

  

4 -  

  

 ةقائم ةباليد اليسرى على أن يكون الخيط زاويإسحبي الخيط 
  ام اليد اليسرى.ةمع الخط العلوي ويمسك باب
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5 -  

من الغرزة  سم1وعلى بعد إغرزي االبرة في الخط السفلي 
سم) عن غرزة  1واخرجي رأس االبرة على بعد ( األولى

  التثبيت في الخط العلوي.

  

  

  . جزء االبرة الخارج من الخط العلويلفي الخيط على   - 6
 

7 -  
تتكون الغرزة األولى ط مع شد الخي إلى الخارجإسحبي االبرة 

.  

  

8 -  
برة واغرزي اال نصف سم بين غرزة وأخرى ةإتركي مساف

مرة ثانية مع لف الخيط حول رأس االبرة واسحبيها الى 
  خيط لتتكون الغرزة الثانية.مع شد ال الخارج

  

  نفسها حتى نهاية القطعة . ةكرري العملي  - 9
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  ستمارة قائمة الفحصإ

   ةالفاحص ةالجه

  / خياطة ةاالولى                         فنون تطبيقي ةإسم الطالبة :                                      المرحل

  بطانيةغرزة فتحة الإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
 ةالدرج
  ةالقياسي

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  ) سم .10×  10(  ةقص قطعة القماش المربع  - 1

      4   الكهربائية.كي القطعة بالمكواة   - 2

      4  تعديل أضالع القطعة بطريقة التسليت .  - 3

      4  ووضع الكشتبان في اإلصبع األوسط .  ةإدخال الخيط في ابرة السراج  - 4

5 -  
سم ويبعد كل منهما عن  1البعد بينهما  ةمتوازيين في وسط القطعة المربعرسم خطين 

  5  سم .4.5حافة القطعة 

    

      4  غرز االبرة من الخلف على الخط العلوي يميناً .  - 6

      6  ةقائم ةسحب الخيط باليد اليسرى على أن يكون الخيط زاوي  - 7

      8  سم من الغرزة األولى .1غرز االبرة في الخط السفلي وعلى بعد   - 8

      8  لف الخيط على جزء االبرة الخارج من الخط العلوي .  - 9

      5  سحب االبرة إلى الخارج تتكون الغرزة األولى .  - 10

      5  نصف سم بين غرزة وأخرى . ةإستمرار العمل مع ترك مساف  - 11

      3   .وات العمللتنفيذ خط الزمن المستغرق  - 1

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها ) 9،  78،( ةفي الفقر ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60 /35الدنيا إلجتياز التمرين  ةالدرج
 الخطوات التي رسبت فيها . ةتعيد الطالب

  

توقيع رئيس القسم            لمدرب              توقيع ا                        توقيع المدرب    
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7رقم التمرين:                                                                                           غرزة فتحة االزراراسم التمرين :  

دقيقة 45الزمن المخصص:                محطة العمل :ورش الخياطة                                                  \مكان التنفيذ   

 

  



 
على 

سم 25م (خا ةقطعة قماش قطني ،ةمنضد

بدلة عمل. ،صابونة تأشير ، ةمسطر ،مقص  ،خيوط ةبكر ،كشتبان  ، ابرة ،سم ) 25×  
 

1 -  
 )  من التمرين األول6 ،5،  3،  2،  1كرري الخطوات (  

. )39،38ص(  
 

2 -  
 سم 5.0سم وعرضه 2طوله  إرسمي مستطيل وسط القطعة

.  

3 -  
نصفين إقسمي المستطيل ( نصفي ) بخط مستقيم إلى 

  .  متساويين

4 -  

  

  

  

ملم من  2مدبب حاد إلى مسافة قصي خط التنصيف بمقص 
  من نهاية الخط . ةكل جه
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5 -  

  . )39ص( ) من التمرين األول 6،5كرري الخطوتين ( 

  

  

  

  

  

  

6 -  
) من  7،  6،  5،  4، 3العمل بتكرار الخطوات ( إبدئي 

  .  )54،53ص ( ) ة( غرزة حافة البطاني)  6تمرين  ( 

7 -  
نفذي الخطوات على الشق الذي توسط المستطيل على أن 

على أن تكون الغرز وأُخرى (  بين غرزة ةالتتركي مساف
  حتى نهاية الضلع .  ة) مستمر ةمتراص

 

8 -  
األول وهي غرزة أكبر نهاية الطرف  ةرزة التقويإعملي غ

   . ةالناعم ةقليالً من غرزة الشالل

 

9 -   .  ةمتراص ةشعاعيبغرزة  ةقوي النهايه الثاني 
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  إستمارة قائمة الفحص

   ةالفاحص ةجهال

  / خياطة ةفنون تطبيقي                االولى                 ةالمرحل             إسم الطالبة :                                 

  غرزة فتح االزرارإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
 ةالدرج
  ةالقياسي

درجة 
  ظاتالمالح  األداء

1 -  
) سم وتعديل أضالعها بطريقة 10× 10قص قطعة القماش بقياس ( 

  4  التسليت .
    

      3  .كي قطعة القماش بالمكواة الكهربائية   - 2

      8  سم . 0.5سم وعرضه 2مستطيل وسط القطعة طوله رسم   - 3

      5  إلى نصفين متساويين .تقسيم المستطيل   - 4

5 -  
من  ةملم من كل جه 2قص خط التنصيف بمقص مدبب حاد إلى مسافة 

  5  نهاية الخط .
    

ويكون مفرد مع وضع الكشتبان في اإلصبع  برةإدخال الخيط في خرم اال  - 6
  4  األوسط من اليد اليمنى. 

    

7 -  
سحب الخيط باليد اليسرى غرز االبرة من الخلف على الخط العلوي يميناً ثم 

  5  . ةقائم ةعلى أن يشكل الخيط زاوي
    

8 -  
إمرار االبرة من داخل الشق وبجانب الغرزة األولى مع لف الخيط عليها 

  7  .  ةوهي خارج
    

      8  . ةسحب االبرة إلى الخارج لتكوين غرزة مع اإلستمرار بالعمل وهي متراص  - 9

      8  . ةالضلع اآلخر والتقوي بالغرزة الشعاعي ةتقوية الطرف وتكمل  - 10

      3  .لتنفيذ خطوات العمل الزمن المستغرق  - 1

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل  ) 01،  9،  3( ةفي الفقر ةناجح ةالطالب على أن تكون 60 /35الدنيا إلجتياز التمرين  ةالدرج
   .الخطوات التي رسبت فيها ةمنها تعيد الطالب

  

  توقيع المدرب                          توقيع المدرب                           توقيع رئيس القسم 
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  8رقم التمرين :                                                                                المخفية    غرزة اللقط اسم التمرين :

دقيقة 45الزمن المخصص :محطة العمل :ورشة الخياطة                                                                 \مكان التنفيذ   

 

  

  
 

على    

) سم خام 30×  30قطعة قماش قياس (

، خيط بلون القماش ، مقص صغير ، كشتبان ، صابونة تأشير ،   ةاإلعتيادي ةأبيض، ابرة السراج
  . كهربائيةدلة عمل ، مكواة ، ب ةدبابيس ، منضد

 

1 -  
) من التمرين األول  6 ،5، 4، 3،  2كرري الخطوات ( 

. )38،39ص(  
 

2 -   . ثم اكويها ملم 3بمقدار السفلى للقطعة  ةإطوي الحاف 

 

3 -   .نفسه ثم اكويها العرضبو ةثاني ةمر ةإطوي الطي 

 

4 -  
 ةعقدة الخيط مخفيالعليا على أن تكون  ةإغرزي االبرة في الطبق

   ها.داخل
 

5 -   أخرجي االبرة والخيط إلى األعلى . 

  

6 -  
للقماش باالبرة تحت المكان الذي السفلى  ةخيط واحد من الطبقإرفعي 

  .مباشرة االبرة خرجت منه

  
7 -    . إلى الخارجحبي الخيط إس 

8 -  
يعاد تمرير االيرة داخل الثنية العليا مرة واخرى في الطبقة السفلى 

  ة.الغرزة مخفي حتى نهاية القطعة على ان تكون
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الدرجة الدنيا الجتياز التمرين 35/ 60 على أن تكون الطالبة ناجحة في الفقرة (8 ، 9) وأقل منها 
الخطوات التي رسبت فيها . ةتعيد الطالب  

توقيع رئيس القسم           توقيع المدرب                                       توقيع المدرب    

 

 

 استمارة قائمة الفحص

  الجهة الفاحصة

  فنون تطبيقية / خياطة                   إسم الطالبة :                                  المرحلة االولى    

  إسم التمرين : غرزة اللقط المخفية العادية

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

      5  إرتداء بدلة العملي .  - 1

      5  ) سم .10×  10(  ةقص قطعة القماش المربع  - 2

      5  كي القطعة بالمكواة الكهربائية .  - 3

      5  عديل أضالع القطعة بطريقة التسليت .ت  - 4

      5  ووضع الكشتبان في اإلصبع األوسط .  ةإدخال الخيط في ابرة السراج  - 5

      5  سم . 0,5طي حافة إحدى أضالع القطعة بمقدار   - 6

      5  غرز االبرة في القطعة من الخلف إلى األمام .  - 7

      7  . ةويالمط ةلف الخيط الخارج إلى األمام حول الحاف  - 8

9 -  
وبقدار  ةبين غرزة وأخرى متساوي ةتكرارالغرزة على أن تكون المساف

  7  ضعف عمق الغرزة .  .
    

      5  العمل حتى نهاية القطعة .  -10

      3  تنظيف المكان .  -11

      3  الزمن المستغرق.  -12

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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  الفصل الثالث

  التدريب على مهارات ماكنة الخياطة واالوفر وتشغيلها
 

 .نبذة عن مكائن الخياطة , أنواعها وصيانتها 
 .التعرف على أجزاء ماكنة الخياطة وتشغيلها 
 .الصيانة 
  وتشغيلها. األوفرالتدريب على ماكنة 
 .تنفيذ الخياطات وتنظيفها 
 اأنواع الغرز اإللية وتنفيذه.  
 النكليزية /الخياطة الفرنسية / غرز التطريز اآللية ).(الخياطة ا 
 .تثبيت المثبتات 
  ات.الّسحاب 
  شريط القيراج. ،تركيب األشرطة 
 .عمل العراوي 
 األزرار  فتحات. 
 ّكالباتو الاألزرار  تثبيت. 
 .تجهيز الجيوب 
 أنواع الحشوات الالصقة 
 .البنسات 
 .المردات 
 .خياطة الثنيات 
 .الكسرات 
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  )Sewing machineائن الخياطة (مك -1- 3

هي آلة تستخدم في عملية الخياطة حيث تعمل غرزة مكونة من تداخل خيط البكرة  الخياطة: ماكنة    
  المستخدم.مع خيط المكوك في طبقيتي القماش 

  أنواع مكائن الخياطة:

 )Straight Stitch Sewing Machine(مكائن الخياطة ذات الغرز المستقيمة -1
 

ترجع إلى عشرين عاما مضت من الزمن      
أو أكثر ويجب إدارتها بالقدم أو الكهرباء. 
والغرزة الوحيدة التي يمكن تنفيذها على هذا 
النوع من الماكنات هي الغرزة المستقيمة 

    الماكنة.المعروفة 

  :مكائن خياطة الغرزة المتعرجة (الزًكزاك) األساسية-2

تسهيالت بسيطة في  لهذا النوع من الماكنات      
إبرة الخياطة التي يمكن أن تخيط بالغرزة المتعرجة 

ملم) كما يمكن أن 5(الزًكزاك) التي تصل الى (
تخيط  بالغرزة المستقيمة , ويمكن للغرزة المتعرجة 
أن تتراص لتصبح غرزة الساتان ( الحشو )  كما 
يمكن استعمالها لعمل فتحات األزرار ( العراوي ) 

  أنواع من غرز التطريز أو لتنفيذ 

ب) يتضمن نموذجين من الماكنات  -  والشكل (أ
  تخيط بالغرزة المتعرجة.

- أ-

  

  - ب-
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ة -3 ة ذات الحبك ائن الخياط ية المك عكس
)Action-Reverse(: 

ى          ة عل ات الخياط ن ماكن وع م ذا الن وي ه يحت
ة  ي ماكن ا ف ها كم ر لعرض رزة واخ ول الغ نظم لط م

رزة  وي الخياطة للغ ذلك تحت ة (الزكراك)وك المتعرج
ة على منظم اختيار الغرز الذي يشغل ال ة للحرك ماكن

  . العكسية في الخياطة
د     ات  تع ف حاف تخدم لتنظي ي تس ر الت ه األوف ماكن

  القماش هي من أهم أنواع هذا النوع من المكائن .
  
  
  
  

  
  

  
ة-4 ف أوتوماتيكي ة النص ائن الخياط     :مك
ائن آ         ي مك ة وه هرها ماكن ة أش ة مركب لي

راوي تح الع ات األزرار  ،ف نع فتح ا ص ويمكنه
تم  ل , وي س مراح ع أو خم رحلتين أو أرب ى م عل

  .تحديد عرض غرزة الحشو مسبقا

  
  

 :المكائن االلكترونية-5
ائن       فات للمك ع المواص ة جمي ائن االلكتروني للمك

ة  ة الخياط بح عملي تعمالها تص ة وباس االتوماتيكي
وعة داخل الفيزيا ة موض وية أسهل ولها دورة متكامل

يطر  ي تس دواس والت م ال الماكنة أو فوق مراقبة وتحك
  للماكنة.على الوظائف الميكانيكية 
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  :مكائن الخياطة المزودة بكومبيوتر-6
 

 

توفرة هذا النوع من أكثر المكائن الم يعد         
 ،طة معامل مصغراستعقيدا ويتم التحكم بها بو

ولها نطاق واسع من المواصفات  مثبت
 والمميزات تشمل عمل فتحات األزرار 

) بخطوة واحدة كما أن لها مجاال واسعا (العراوي
الزخرفية الن نماذج الغرز مخزنة  تفي الغرزا

في ذاكرة الكومبيوتر ويتم االختيار على جدول 
عرض مرئي. والرسوم المبرمجة مسبقا يمكن 

قد كثافة الغرزات أن تطول أو تقصر دون أن تف
  ويمكن أن تعكس  في صورة  المرآة.
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  أجزاء ماكنة الخياطة يوضح الشكل أهم أجزاء ماكنة الخياطة وأهمها  -2- 3

  
  . هو عمود مثبت في ماكنة الخياطة توضع عليه بكرة الخيط  -: عمود البكرة-1

أجزاء دقيقة تحمل الخيط بطريقة منظمة وتحفظه في مكان سيره من البكرة هو عبارة عن  -دليل الخيط : -2
  . الى البكرة ماراً بمنظم الشد والرقاص

  : هو جهاز صغير ذو قرصين ، وضيفته التحكم بقوة شد خيط االبرة . منظم شد الخيط -3

و ينخفض ليجذب هو جزء معدني به ثقب يدخل فيه الخيط وه  -: )(الرافع او الرقاص شداد الخيط -4
  .الخيط من البكرة ويرتفع ليشد الخيط بعد عمل الغرز

هي أبرة خاصة بماكنة الخياطة تركب بمسمار ربط ولها انواع ومقاسات مختلفة تناسب االقمشة  -:االبرة  -5
 . المتنوعة 

، وينزل على هو جزء معدني ذو شعبتين وظيفته التحكم في تثبيت القماش عند الخياطة  -: القدم الضاغط -6
  .سطح القماش بواسطة الرافع الخلفي ويرفع بعد االنتهاء منه

 - تتكون من جزئين: -: لوحة االبرة -7
  الخياطة . عملية   :تحت االبرة وبه ثقب تمر فيه االبرة اثناء الجزء االول
  ه.متحرك ينزلق الى الخارج لسحب المكوك او تركيب : الجزء الثاني

 الخياطة.لجزء المسنن الذي يقوم بتحريك القماش لالمام ، او الخلف أثناء عملية : هو امشط التغذية8- 
بكرة معدنية يلف عليها الخيط وغلباً مايكون له وعاء يوضع فيه يسمى                       (بيت  -: لمكوك9- 

 .المكوك)
المحرك اسفل ماكنة  هي عجلة مستديرة بها مجرى يلف السير حوله وحول عجلة -: عجلة االدارة 10-

 الخياطة ليتم نقل الحركة الى اجرائها.
  وقصرها.وهي االداة التي تتحكم في طول الغرزة  -: الغرزةمنظم طول 11- 
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  :دوات الملحقة بماكنة الخياطةاأل 

يستعان بأدوات الماكنة الملحقة في خياطة الحاجات المنزلية بصورة خاصة كما تستعمل في عمل        
بس البيت والرياضة ومالبس األطفال الجذابة فبعد تمرين بسيط على استعمالها تصبح أعمال كثيرة من مال

التكسيم ما تستعمل لعمل المالبس األخرى التي تعتمد في خياطتها على  ةالخياطة سهلة سريعة وهي نادر
   والدقة الزائدة وفيما يأتي بعض هذه األدوات:

  
 قدم الغرز المستقيمة . . 1
 الضيقة . يالحواش قدم . 2
 قدم فتحات األزرار . . 3
 قدم الّسحاب . . 4

  

  قدم الرفو. .5
 دليل القماش مع مسمار ملولب. .6
  . لوحة إبرة الغرز المستقيمة7
  

  الموضحة بالشكل ادناه: كما يجب التأكد من األدوات الملحقة بالماكنة
 موصل التيار الكهربائي من الماكنة الى نقطة التوصيل. .1
 .دواسة القدم .2
 مفك صغير لفتح ماسك اإلبرة. .3
 رغي المكوك .بمفك لفتح  .4
 فرشات لتنظيف األجزاء من الغبار. .5
 ملقط. .6
 .علبة زيت صغيرة (مزيته) .7

 

غيل   د تش تمرار عن ا باس ة به ب العناي ويج
تعمال  ن اس ذر م ب الح ذلك يج ة ك الماكن

ورة ة مكس ك ذي حاف ى  مف ؤدي ال ه ي كزن
  تلف الماكنة.

  

  

  



67 

  الخياطة.تخدام ماكنة ارشادات عامة عند اس
البد من أتباع بعض اإلرشادات حتى يكون العمل على ماكنة الخياط متسما بالدقة ومتمشيا مع        

  - القواعد السليمة الستخدامها وهي :
  

  الماكنة.االطالع على الكتيب المرفق مع -1
  للماكنة.التأكد من مناسبة التيار الكهربائي  -2
  الماكنة.والجلوس باعتدال أمام  دة للمكان،مراعاة اإلضاءة الجي -3
  بالعمل.التدريب على إدارة الماكنة قبل البدء  -4
  القطعة.ظم الماكنة بخيط مناسب للون ل -5
  المكوك بلون الخيط نفسه . ةتعبئ -6

 يتها بعد االنتهاء من استعمالها فصل الماكنة عن التيار الكهربائي , وتنظيفها , وتغط -1
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9تمرين : رقم ال                                                               لف الخيط بالماسورة (ملء الماسورة بالخيط )اسم التمرين :   

 دقيقة 35الزمن المخصص :                                                  محطة العمل: ورشة الخياطة                      \مكان التنفيذ 
  
  

 
 قادره علىالطالبه  كونأن ت 

 ،بكره  ماسوره، ،خياطةماكنة  كرسي، منضده

عمل.  بدلةسم ) ، 25× سم 25طعة قماش قطنيه (ق ،خيوط  
 

1 -  
باليد أوقفي حركة االبرة وذلك بمسك عجلة التشغيل 

لتنفيذ عماية ملء المكوك دون  اليمنى واسحبها لالمام
  حركة االبرة.

  

2 -  
الداخله في  الفارغهإضغطي الكباس على الماسوره 

  المسمار .

   .ماكنةلل العلويضعي بكرة الخيوط في المسمار   - 3

  

4 -  
في الماسوره بعد  قليالً إسحبي خيط من البكره ولفيه 

لف الخيط يكون باتجاه امراره في دليل الخيط ويالحظ 
  .عقارب الساعة
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5 -  

الى   الموصله بالكهرباء ماكنةدوري عجلة التشغيل لل
بطريقة منتظمة الماسوره بالخيط  نالحظ إمتالء ان

الن عدم  وترك ما يقارب (ا ملم) من الحافة الفارغة
انتظام لف الخبط يؤدي الى انقطاع الخيط وخلل في 

  . الغرز المتكونة
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  استمارة قائمة الفحص

   فاحصةالجهه ال

  / خياطة تطبيقيةالمرحله االولى                         فنون       إسم الطالبة :                                

  . بالخيوط ) ماسورةال لف الخيط في الماسوره(ملء تنفيذ : إسم التمرين 

الر
  الخطوات  قم

الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

      10  ى .حركة االبرة وذلك بمسك عجلة التشغيل باليد اليمنأيقاف   -1

      10  الكباس عليه. ضغطو ماسورةف الالفارغه في مسمار ل ماسورةال إدخال  -2

      8  . ماكنةضعي بكرة الخيوط في المسمار العلوي لل  -3

      12  .بعد امراره في دليل الخيط ماسورةقليالً في ال سحب خيط من البكره ولفه  -4

5-  
 ماسورةالحظ إمتالء الالموصله بالكهرباء الى ان ن ماكنةشغيل للعجلة الت تدور

  12  .، مع مالحظة امتالء الماسورة بالخيطبالخيط 

    

      8  الزمن المستغرق لتنفيذ العمل.  -6

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها تعيد ) 5، 4،  2ه (على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقر 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  الطالبه الخطوات التي رسبت فيها .

  

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                       توقيع المدرب  
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   10رقم التمرين:                                                                     العلوي في ابرة ماكنة الخياطةلظم الخيط  :اسم التمرين 

دقيقة 15ورشة الخياطة                                                                    الزمن المخصص : محطة العمل : \مكان التنفيذ   

 

  

 
 قادره على  الطالبه كون: أن ت 

  

     ( :قطعة قماش قطنيه  ، خياطةماكنة  ، منضدة

  المسلك .  ،كرسي  ،بدلة عمل ، بكره خيوط  ،سم )  25× سم 25(

 

1 -   . األعلىة رفع الكباس إلى إرفعي الرجل الضاغطه بتحريك آل 

 

2 -  
ضعي البكره في المسمار الخاص بها وهو في أعلى يمين 

عجلة التشغيل باليد اليمنى حتى يصبح  ثم اديري ماكنةال
  . أعلى موضعهالرقاص في 

  

3 -  
باتباع كتيب التعليمات  اليسرىباليد البكرة خيط إسحبي 

  .الخاص بالماكنة ثم ابدأي لظم الخيط العلوي

  

  . ماكنةاللقاف الموجود أعلى يسار اللفي الخيط على   - 4
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5 -  
لفي الخيط حول الميزانيه مع اإلستمرار بسحبه باليد اليسرى 

مع مالحظة  نحو الرقاص إلى األعلىمروراً من األسفل متجهه 
  ارخاء الميزانية اذا كان الشد عاليا.

  

6 -  
اإلستمرار مع  من اليمين الى اليسارإدخلي الخيط في الرقاص 

  . بالسحب

  

  . اللقاف الموجود فوق االبرةإدخلي الخيط في   - 7

  

8 -  
  .حسب التعليمات الموجودة في الكتيباالبرة في الخيط إدخلي 

  

  

  .  خلف االبرةإدخلي الخيط تحت الرجل الضاغطه إلى   - 9
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وأقل منها تعيد  )7، 5،  2على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقره ( 60 /35درجه الدنيا إلجتياز التمرين ال
  الطالبه الخطوات التي رسبت فيها .

 توقيع رئيس القسم            توقيع المدرب                                       توقيع المدرب  

 

  

  

 

 

  

  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةالمرحله االولى                                فنون                                  إسم الطالبة :     

      الخياطة ماكنةإدخال الخيط العلوي في ابرة إسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  الكباس إلى األعلى رفع الرجل الضاغطه بتحريك آلة رفع  -1

2-  
 ثم ماكنةوضع البكره في المسمار الخاص بها وهو في أعلى يمين ال

تدوير عجلة التشغيل باليد اليمنى حتى يصبح الرقاص في أعلى 
  10  موضعه .

    

      6  سحب الخيط باليد اليسرى  -3

      6  . ماكنةلف الخيط على اللقاف الموجود أعلى يسار ال  -4

5-  
حول الميزانيه مع اإلستمرار بسحبه باليد اليسرى مروراً لف الخيط 

  10  إلى األعلى نحو الرقاص . جهةمن األسفل مت
    

      8  إدخال الخيط في الرقاص مع اإلستمرار بالسحب .  -6

      6  إدخال الخيط في اللقاف الموجود فوق االبرة .  -7

      6  إدخال الخيط تحت الرجل الضاغطه إلى خلف االبرة  -8

      4  الزمن المستغرق لتنفبذ خطوات العمل.  -9

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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11رقم التمرين :                                                                                           ط المكوك    يالتقاط خ اسم التمرين :  

دقيقة 15الزمن المخصص :                                                                      ورشة الخياطة  محطة العمل : \مكان التنفيذ   

  

  

         

  :على ان تكون الطالبة قادرة  

         ،ماش قطنيه قطعة ق، خياطة ةماكن منضدة

  . ماسورةبيت ال، ماسورة، كرسي، بدلة عمل، بكره خيوط سم)،25× سم 25(

 

1 -  
ملئها بالخيوط بعد  ماسورةفي غالف بيت ال ماسورةثبتي ال

   بيتها.ويجب التأكد من صحة وضعها في 

  

2 -  
معاكساً إلتجاه سحب داخل بيتها  ماسورةتأكدي من إتجاه ال

   الخيط .

  

3 -  
حتى  ماسورةإدخلي الخيط داخل الشرح الموجود في بيت ال

  .  ماكنةاليفلت عند تشغيل ال

  

4 -   
بوضع اليد اليسرى عليها  ماكنةللإفتحي الصينيه الجانبيه 

  . حسب حسب كتاب التعليمات للماكنة وسحبها إلى اليسار
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5 -  
المملؤه  ماسورةالحاوي بداخله ال( ماسورةإدخلي بيت ال

سماع طقه في داخل المكان المخصص لها مع  بالخيوط )
  .    ماسورةخفيفه تدل على ثبات بيت ال

  

6 -  
خلف إلى  ماكنةإلى خارج ال ماسورةإسحبي الخيط من ال

  .  االبرة

  

7 -   

 ماسورةبعد ترك خيط ال ماكنةإغلقي الصينيه الجانبيه لل
ويفضل في بعض االحيان ادارة عجلة خارج الصينيه 
الى االبرة في الثقب وسحب خيط المكوك التشغيل النزال 

   .الى الخلف تحت القدم الضاغطاالعلى ويدفع الخيطان 
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  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةإسم الطالبة :                                      المرحله االولى                                            فنون 

  كالتقاط  خط المكوإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

1-  
بعد ملئها بالخيوط ويجب التأكد من  ماسورةفي غالف بيت ال ماسورةتثبيت ال

  7  صحة وضعها في بيتها .
    

      10  داخل بيتها معاكساً إلتجاه سحب الخيط . ماسورةالتأكد من إتجاه ال  -2

3-  
حتى اليفلت عند تشغيل  ماسورةيط داخل الشرح الموجود في بيت الإدخال الخ

  8  . ماكنةال
    

      7   .بوضع اليد اليسرى عليها وسحبها إلى اليسار ماكنةفتح الصينيه الجانبيه لل  -4

5-  
   المملؤه بالخيوط ) ماسورةالحاوي بداخله ال( ماسورةإدخال بيت ال

صص لها مع سماع طقه خفيفه تدل على ثبات بيت في داخل المكان المخ
  .    ماسورةال

10  

    

      7  إلى خلف االبرة . ماكنةإلى خارج ال ماسورةسحب الخيط من ال  -6

      7  خارج الصينيه . ماسورةبعد ترك خيط ال ماكنةإغالق الصينيه الجانبيه لل  -7

      4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.  -8

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها تعيد  )5،3،2على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقره ( 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
 فيها.الخطوات التي رسبت  لبةالطا

  يس القسم توقيع المدرب                  توقيع رئ                        وقيع المدرب  ت  
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12رقم التمرين :                                                                                 ات الخياطة بالماكنةخطواسم التمرين      

دقيقة 60خصص :الزمن الم                            الخياطة                                            العمل: ورشةمحطة \مكان التنفيذ   

  

  

  

  

 :على ان تكون الطالبة قادرة  

         قطعة قماش قطنيه ، خياطةماكنة ، منضدة

ورقة بيضاء  ،قلم رصاص ،ماسورةت البي، ماسورة، كرسي، بدلة عمل، بكره خيوط، سم ) 30× سم 25(
  . ، مسطرة  ، عجلة التاشير ، كاربون الخياطة 

 

  المطلوب على  الورقةارسمي  الشكل   - 1

  

    العجلة ، الكاربونانقلي الشكل على القماش باستعمال   - 2

3 -  

ا ي خيط وك  الظم رة والمك رين االب ي التم ا ف كم
ح 72،71) ص(10( ا موض وك كم يط المك ) وخ

  ).75،74) ص (11في التمرين (

  

4 -  
بحيث يكون خط ضعي قطعة القماش فوق لوحة االبرة 

ة عوالجزء االكبر من قطالخياط تحت االبرة مباشرة 
  .القماش يسارها للخارج

  

5 -  

ي ال م اخفظ اش، ث رق القم رة لتخت ي اإلب دم اخفظ ق
ة  ة الخياط داي عملي اغطة واب اة الض ع مراع م

رة ف اإلب اش خل ى القم دين عل دى الي ع إح .  وض
انبي  ى ج دان عل ون الي ا أو أن تك رى إمامه وأخ
اش  حب القم دم س ي ع يال وينبغ ا قل ة وأمامه الدواس
ر  رز غي ون الغ ى ال تك دة حت ف بش ن الخل م

  متساوية في الطول
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6 -  

ي ا ا و ارفع ة تمام ي الماكن دم اوقف م الق ن ث رة .وم إلب
اغطة  رةالض اج اإلب دم اعوج مان ع حبي  لض م. اس ث

رة  ي اإلب ع خيط ق م ف برف ى الخل اش ال القم
المقص ,  افة ب ى مس ان عل ع الخيط م يقط وك ث والمك
دم  ود الق ى عم الخلف عل ودة ب فرة الموج أو بالش

  الضاغطة .
  

  

7 -  
ة  ها لخياط ى نفس ي الطريق وط اتبع اقي الخط ب

  .المستقيمة

  

8 -  

ة    الغرزة العادي ل) ب دأي (بالتك ا أب ل الزاوي ولعم
ي  رة ف زل االب ة تن ة الزاوي ى نقط ول ال د الوص وعن
م  اغطة ث دم الض ع الق اً وترف ة تمام رأس الزاوي
كل  ذ الش اغطة وينف دم الض زل الق اش وتن دور القم ي

  .على الضلع االخر وهكذا

  

9 -  

تكل على الخط لخياطة الخطوط المنحنية أبدأي بال
لتتمكني من توجيه ولف القماش حسب ء المرسوم ببطى

الخطوط المرسومة ويمكن ان يكون طول الغرزة أقل 
قليالً من طولها على الخطوط المستقيمة مع مراعاة 

  .التكل بأستخدام شغل الحركة العكسية تيتثبيت نهاي

  

10 -  

اش  ي القم حبي قطعت م اس اغط ث دم الض ي الق ارفع
ي الخي المقص اووقص ين ب ود  ط فرة الموج بالش

  .على عامود القدم الضاغطة

  

  بمكواة بخارية.أكوي القطعة   - 11
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  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

/ خياطة               تطبيقيةرحله االولى                                فنون الم      إسم الطالبة :                                        

  الخياطة بالماكنة  خطوات إسم التمرين :

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  .رسم الشكل على الورق  -1

      5  .ال العجلة والكاربونطبع الرسم على قطعة القماش بأستعم  -2

      6  .لظم خيط االبرة والمكوك  -3

      4  .وضع قطع القماش فوق لوحة االبرة  -4

      5  .انزال االبرة ثم القدم الضاغطة والبدء بالتكل  -5

      5  .اوقفي الماكنة ثم رفع القدم الضاعطة وقص الخيط  -6

      6  .تكل الخطوط المستقيمة  -7

      6  .تكل الزوايا  -8

      6  .تكل الخطوط المنحنية  -9

  5  رفع القدم الضاغطة ثم سحب قطعة القماش وقص الخيوط  - 10
    

      4  كي القطعة  - 11

  4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.  - 12
    

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها  )9، 8،  7،  3في الفقره ( على أن تكون الطالبه ناجحه 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  تعيد الطالبه الخطوات التي رسبت فيها .

  

  وقيع المدرب                          توقيع المدرب                     توقيع رئيس القسمت
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31رقم التمرين :                                                                         بماكنة الخياطة  هاتثبيت و االبرةتبديل   :تمريناسم ال   

 دقيقة 60 الزمن المخصص :             الخياطة                                                            العمل: ورشةمحطة \مكان التنفيذ 
                      

  

 
 
 

 على ان تكون الطالبة قادرة      

      ابرة ماكنة  خياطة ،ماكنة ، كرسي، منضدة

  بدلة عمل . ، سم ) 25× سم 25قطعة قماش قطنيه (، خياطة

 

     

     

1 -  

من خالل  القصى حدي بيت االبرة إرفع
تدوير عجلة التشغيل إلى الخلف فيرتفع 

  .بيت االبرة 

 

 

 

 

2 -  
التي في بيت  إرخي البريمة ( البرغي )

  االبرة .

 

3 -  
ابرة  تإن وجدإسحبي االبرة القديمه 

  . تالفة
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4 -  
من االبرة مثيله  الجانب المسطحالمسي 
  ة.االبر في بيت

 

  .في مكانهاإدخلي االبرة الجديده   - 5

 

6 -  
أقصى حد إدفعي االبرة الجديده إلى 

  .  ممكن بالكامل

  

  على االبرة . محكماً شدي البريمه شداً   - 7

  

8 -  
من صحة إمسكي االبرة باإلصبع للتأكد 
  .شد البريمه (البرغي) عليها 
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  ائمة الفحصإستمارة ق

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةالمرحله االولى                                                فنون             إسم الطالبة :                           

          في ماكنة الخياطةتبديل االبرة و تثبيتها إسم التمرين : 

  المالحظات  درجة األداء  الدرجه القياسيه  الخطوات  الرقم

1-  
إرفعي بيت االبرة من خالل تدوير عجلة التشغيل إلى الخلف 

  6  فيرتفع بيت االبرة.
    

      6  إرخي البريمة ( البرغي ) التي في بيت االبرة .  -2

      6  . تالفة ابرة تإسحبي االبرة القديمه إن وجد  -3

      6  ب المسطح من االبرة مثيله في بيت االبرة .المسي الجان  -4

      8  إدخلي االبرة الجديده في مكانها .  -5

      6  إدفعي االبرة الجديده إلى أقصى حد ممكن بالكامل .  -6

      10  شداً محكماً على االبرة .( البرغي ) شدي البريمه   -7

8-  
ي ) ( البرغإمسكي االبرة باإلصبع للتأكد من صحة شد البريمه 

  6  عليها .
    

      4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.  -9

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها تعيد  ) 7،5،4ون الطالبه ناجحه في الفقره (على أن تك 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  الطالبه الخطوات التي رسبت فيها .

  توقيع رئيس القسم                توقيع المدرب                                         وقيع المدرب  ت
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  باب تكسر اإلبر:أس

  . -يعود الى األسباب التالية:أن تكسر ابر ماكنة الخياطة     

 خطأ في ضبط اإلبرة مع المكوك. . 1
 خطأ في ضبط توقيت السحب. . 2
 شد الخيط عالي جدا. . 3
 لإلبرة .الخيط سميك بالنسبة  . 4
 اعوجاج اإلبرة بسبب عملية سحب القماش باليد. . 5
 اعوجاج اإلبرة بسبب المناطق السميكة من القماش . . 6
 .رة حيث يؤدي الى زيادة شد الخيط انزالق الخيط من البكرة والتفافة حول حامل البك . 7
 .تشوه اإلبرة بسبب القدم الضاغطة . 8

 
  خياطة .أسباب انقطاع الخيط باستمرار في أثناء عملية  ال

  :بببس ةينقطع الخيط العلوي في مكائن الخياط      

 الخيط ذو نوعية رديئة . . 1
 الخيط رفيع بالنسب للعمل المطلوب. . 2
 تشوه اإلبرة ( اعوجاجها ) أو حدوث كسر في رأسها. . 3
 شد الخيط عالي جدا. . 4
 خطا في لظم اإلبرة. . 5

  
 

  تشوه في القطعة التي تمت بخياطتها .

  يرجع الى النقاط اآلتية .  ةسبب من حدوث غرزات مشوهأن ال     

 اإلبرة المستخدمة سميكة . -1
 رأس اإلبرة يكون مخدوشا .-2
 ارتفاع وانخفاض األسنان داخل مستوى شق التختة). (كضبطيحدث التشوه في الغرز بسبب األسنان  -3
 عدم اختيار األسنان المناسبة للقماش المستخدم.-4
  
  
  
  
  
  
  
  
  



84 

  تعريف الصيانة  -3-3 

ت والمباني والمرافق " عملية المحافظة وإدامة المنشأ عديدة فهناك من يعرفها بأنها للصيانة تعاريف      
  “.لقطاع ما وضمان سالمتها وجعلها داما بحالتها الجيدة لكي تؤدي الغرض الذي أنشئت من اجله 

معدات وتقليل التلف والتدهور واإلفادة القصوى من اإلنتاج عملية الحفاظ على المكائن وال"وأخر يقول بأنها 
  ."وبكفاءة عالية وبأقل التكاليف

"مجموعة الفعاليات التي تجري على المعدات لغرض الصيانة فهوهاما التعريف الشامل لمفهوم        
تصان الماكنة على حساب اإلنتاج وال المحافظة عليها او تصليحها وأعادتها الى حالتها المقبولة بحيث ال 

  أنتاج ينتج على حساب الماكنة ".

أن أي ماكنة بصورة عامة تحتاج الى صيانة  والتوسع في الصيانة يختلف من حالة الى أخرى ولكن        
عن الماكنة سوف يظهر خلل في  دون صيانة وفي حالة غياب الصيانةأي ماكنة ال يمكن استخدامها ب

جال ام أجال . ومن المهم اقتصاديا وامنيا أن نستخدم أفضل طريقة الن الكثير من أعمال  الصيانة التشغيل عا
  سوف تتضمن تكاليف غير ضرورية والتقليل منها يعني إخطارا على السالمة وتكاليف تصليح عالية .

   :أهداف الصيانة

 تاج.إدامة تشغيل المكائن والمعدات بأقصى كفاءة لضمان جودة نوعية اإلن -1
  .التوقف المخطط لها الى حد أدنى إدامة التشغيل دون حدوث توقعات وأعطال مفاجئة وجعل فترات -2
 المحافظة على المكائن والمعدات الستخدامها الى مستوى العمر المحدد لها مسبقا . -3
 جعل مصاريف الصيانة ضمن حدود اقتصادية معقولة. -4
 ضمان سالمة الشخص المشغل للماكنة . -5
تحسس وتنبؤ األعطال المفاجئة المحتملة الوقوع وإنما يقتضي القيام  هلصيانة ال يترتب عليان نظام ا -6

  بالترتيب والفحص والتفتيش بصورة دورية .
  ويمكن تلخيص أهداف الصيانة باالتي:

  " الضمان الكافي للتشغيل المعتمد عليه وسالمة العاملين بأقل النفقات ".

   :تصنيف اعمال الصيانة

تطور الصناعة الهائلة والتوسع الحاصل في األبنية الحديثة وكذلك التطور في الطرق والجسور أن         
ومشاريع الري والمواصالت كل ذلك أدى الى حدوث تغير كبير في مفهوم الصيانة فمن العفوية الى المفهوم 

لى المفهوم الحديث الذي شمل ا " تصليح ما يتلف"الثورة الصناعية المعتمدة في  فمنذ بدء البسيط والتقليدي.
نواحي متعددة . تطلب أن تصنف وتقسم الصيانة بأسلوب علمي يتفق مع المفهوم الحديث . فالمفهوم القديم 

وكما هو موضح في " فجائية ووقائية " ف الصيانة إلى نللصيانة والذي كان شائعا الى وقت قريب يص
  )1المخطط رقم (
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  )1المخطط رقم (                            

  

  الصيانة الفجائية 

تعرف بأنها عملية اتخاذ إجراءات الصيانة بعد وقوع الضرر مثال تصليح العطل أو الكسر بعد حدوثه      
  , وقد يطلق عليها أحيانا اسم الصيانة عند حدوث األعطال .

  :ولهذا النوع من الصيانة عيوب كثيرة منها

  .عطل الغير مخطط لهتوقف العمل كليا أو جزئيا بسبب ال . 1

  .توقف خدمات بنائية بكاملها . 2

  .زيادة في صرفيات قطع الغيار وعدم السيطرة عليها . 3

  .دم أمكانية السيطرة على فترات التوقف بسبب المخاطر الناجمةع . 4

  عدم أمكانية تامين قطع الغيار في الوقت المناسب. . 5

  

  الصيانة الوقائية 

وقوع ضمن برنامج مخطط مسبقا من اجل السيطرة على احتمال الصيانة التي تتم وتعرف بأنها : (      
  :. ويمتاز هذا النوع من الصيانة بعدة مزايا منهاالعطل  في المكائن والمعدات)

 .المحافظة على المعدات والمنشات من خالل الفحص الدوري للوقوف على حالتها وحاجاتها للصيانة . 1

  .اتخاذ اإلجراءات الالزمة قبل وقوع العطب  . 2

  والتشحيم بشكل منتظم . عدات بحالة جيدة من خالل التزييتوالم على المكائنلمحافظة ا . 3
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  المفهوم الحديث للصيانة 

  ) 2(خطط ماليمكن توضيح المفهوم الحديث للصيانة وفق 
  

  )2مخطط (        
  

   قسمين رئيسيين هما:ويالحظ من المخطط بان الصيانة تنقسم الى 

  انة المخططة.لصيا -1
  الصيانة غير المخططة. -1

  نامج مسبق تنفيذه ومتابعته"برأو بأنها " النشاطات المهمة التي تخضع لخطة  تعرف الصيانة المخططة

النشاطات التي يتم أجرائها ((وتعرف بأنها  : الصيانة االضطرارية)(أما الصيانة غير المخططة     
  .))والمعدات  نالعلمية في تشغيل المكائ تأتباع التعليما لمعالجة عطل فجائي لم يتوقع حدوثه أو عدم

أعمال الصيانة التي يمكن أجرائها أثناء اشتعال الماكنة وهذه تعرف بأنها (( :الصيانة في أثناء االشتغال 
  .))الصيانة  طبيعية وقائية 

الماكنة متوقفة فقط وهذه صيانه التي تجري عندما تكون الأعمال تعرف بأنها (( :الصيانة في أثناء التوقفات
  .))الصيانة تحدث في الحاالت الوقائية والعالجية واالضطرارية

  أنواع العطالت التي تصيب المعدات والمكائن 

  العطالت الفجائية. -1
 الكاملة.العطالت الجزئية أو  -2
كون متدخلة فيما بينها في أعاله وت النوعين المشار أليها (وتشملارث العطالت المؤدية الى حدوث كو -3

.( 
يلية األولى من عمر المعدات ويعود غالعطالت األولية وتحدث هذه العطالت عادة خالل الفترة التش  -4

المعد للماكنة ) ومنها رداءة نوعية مواد التصنيع أو  (المصنع تتعلق بالمنشأ السبب في ذلك الى أمور
 ولم تكشف في حينها . ةأخطاء تحدث في أثناء العمليات التكنولوجي

 الدورية.العطالت العشوائية وتسمى أحيانا بالعطالت  -5
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 التشغيلية.العطالت التي تحدث نتيجة االستعمال واالستهالك العاديين خالل الفترة  -6
 العطالت الناتجة من العامل البشري وتحدث نتيجة لخطا ما بسبب الشخص المشغل الماكنة. -7

 
  ة.داخل ورشة الخياطة في المدرست لالمان والراحة احتياجا

يمكن الدارة المدرسة االخذ بالنقاط االتية عند التخطيط لفتح ورشة خياطة في المدرسة وتكييفها لتصبح 
  ورشة نموذجية وللتغلب على اي عوائق او نواقص فيها:

ديكورا اءانتق .1 ة لل وان الفاتح دوداً األل ار مح وء النه ان ض ة أذا ك ان ت خاص ي المك اثف  واإلث
بي ة الخش ة الكئيب ي الداكن ون البن ن  ة ذات الل ات م بعض الطبق دهانها ب راقة ب ا اش ن إعطاؤه يمك

 الطالء أو بدعكها حتى تعود الى لون األخشاب الطبيعية .
 

مال بظهر مستقيم  واستع ةمريحالعد امقال يتم اختيارالنسبة للجلسة الطويلة على ماكنة الخياط ، ب .2
حسب الحاجة يكون مفيدا في هذه الحالة وكذلك إذا احتجت للجلوس  المكتب الذي يمكن تكييفهكرسي 

القياسية ربما تكون منخفضة كثيرا عن مستوى منضدة الكي أو  ء التفصيل أو الكي حيث أن المقاعدأثنا
  التفصيل .

  

يسبب في اشتعال األقمشة  تجنب استخدام أجهزة تدفئة المكان في فصل الشتاء من النوع الذي يمكن أن .3
  واألفضل استخدام أجهزة التكيف الكهربائية التي يمكن تبريدها وتشغيلها حسب الحاجة .

  

  تجنبي الخياطة في الجو الرطب والذي يمكن أن يسبب الصدأ لألدوات الحديدية أو يسبب تعفن القماش. .4
  

أو تحفظ  يسبب بهتان األلوان. وال تخزن أنيجب حماية األقمشة من ضوء الشمس المباشر الذي يمكن  .5
  الجلود في األماكن الدافئة أو الحارة حيث أنها تجف وتصبح هشة سهلة االنكسار والتشقق.

  

  األمان.أكثر االعتبارات أهمية في جميع اعتبارات وفيما يلي  .6
  

  تأكد من سالمة التوصيالت الكهربائية لجميع المعدات .ال -أ
تتجرجر حيث يمكن أن تسبب لك التعثر أثناء  في مفروشات االرضيةالثنيات ك عدم تر -ب

  الدوس فوقها.
 (المقص) في اماكن خاصة بعيدة عن سوائل التنظيف أو األدوات واآلالت الحادة حفظت -ج

  .متناول األطفال
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  14رقم التمرين:                                                                                   العناية بماكنة الخياطة  اسم التمرين :  

دقيقة 30الزمن المخصص :                                                                  ورشة الخياطة محطة العمل :\مكان التنفيذ     

  

 على ان تكون الطالبة قادرة   

          قطعة قماش قطنيه ، خياطةماكنة ، منضدة

،قلم رصاص ،ورقة   ماسورةبيت ال، ماسورة، كرسي، بدلة عمل، بكره خيوط سم ) ،30× سم 25(
  . بيضاء ، مسطرة  ، عجلة التاشير ، كاربون الخياطة 

  

 1 -     وأسحبي الخيوط منهاافصلي التيار الكهربائي عن االلة  

2-   بقطعة قماش ناعمةنظفي االجزاء المكشوفة من االلة  

  

3-  
ازيحي الزالقة ونظفي االجزاء الداخلية للماكنة بفرشاة قوية الزالة 

نظافة بيت  وحافظي علىالسنان الدافعة الزغب المتجمع تحت ا
  المكوك

 

4-  
استعملي كتيب الشركة الصانعة لتعرفي نقاط التزييت في االلة وزيتي 

تجنبي وكذلك  وتجنبي تزييت المحركالماكنة كما تشير التعليمات 
  قبل تنظيفها من االتربة الن ذلك يؤدي عكس المطلوب تزييتها
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5-   للماكنة بعد قلبها. االجزاء الداخلية المتحركةزيت على ضعي ال 

6-  

  

ازيلي بقايا الزيت بقطعة قماش ناعمة ثم صلي الماكنة وشغيليها بدون 
والتكثري من  لكي يتسرب الزيت الزائدخيط وتكلي على قطعة قماش 

في  اكتفي بوضع قطرة واحدة او قطرتينكمية الزيت المستعملة بل 
  يه في دفتر التعليمات.كل ثقب يشار ال

كما تمررقطعة قماش بين قرصي قوة الشد العليا للتخلص من الزيت 
  الزائد الن وجود ها يؤثر على دقة العمل.

7-  

  

عدم حاجتك الى العمل افصلي التيار الكهربائي عن الماكنة في حالة 
  .فيها

 

8-  
عليها  القدم وإنزالوضع قطعة قماش سميكة تحت القدم الضاغطة 

   لمنع دخول االتربة الى بيت المكوك.

9-  

  

  

  

  لحين استعمالها ثانية بالغطاء الخاص بهاغطي االلة 
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  ستمارة قائمة الفحصا

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                        المرحله االولى                                    إسم الطالبة :                             

  العناية بماكنة الخياطة  إسم التمرين :

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

      5  .فصل التيار الكهربائي وسحب الخيوط  -1

      5  .تنظيف االجزاء المكشوفة من االتربة  -2

      8  .لفرشاة في تنظيف االسنان الدافعة وبيت المكوكاستعمال ا  -3

      8  .تزييت الماكنة من االعلى  -4

      8  .تزييت الماكنة من الداخل  -5

6-  
تنظيف االلة من بقايا الزيت ثم وصل التيار الكهربائي والتكل على قطعة قماش الزالة 

  .الزيت الزائد
10      

      4  .فصل التيار الكهربائي عن الماكنة  -7

      4  .وضع قطعة قماش تحت القدم الضاغطة لمنع دخول االتربة  -8

      4  .وضع الغطاء الخاص على الماكنة  -9

      4  الزمن المستغرق لتنفيذ فقرات العمل.  - 12

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها  )6،  5،  ،34(  لفقرهعلى أن تكون الطالبه ناجحه في ا 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
    تعيد الطالبه الخطوات التي رسبت فيها .

  

  توقيع المدرب                          توقيع المدرب                     توقيع رئيس القسم
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  التدريب على ماكنة االفر وتشغيلها -3-4
ل م ونتتنوع اآلالت المستخدمة في خياطة المالبس ولك د تك ا فق زات خاصة به ا مي وط أو  نه الث خي ذات ث

ل وتشغيلهاأربعة أو خمس ا للعم د تجهيزه ا عن ل منه ا . ويجب االلتزام بتعليمات الشركة الصانعة لك ، فمنه
ا  المنزلي الذي يستخدم في تنظيف حاغات االقمشة فقط، ومنها الصناعي الذي يكون اكثر تعقيدا ويستخدم ام

ط ا ات فق تعمل لخياطة لتنظيف الحاف ا مايس د ومنه ي ان واح ا ف ر مع ل واالوف ل التك ر او لعم ل االوف ي لعم
  اقمشة معينة كأقمشة المالبس الرياضية والفانيلة.

  

  
  احد نماذج المكائن التي تستخدم لعمل االوفر فقط

  
  
  أهمية استخدام األوفر.  
 التنسل.من  ات القماش الداخلية لحفظهافي عملية تنظيف حاف األوفرتستخدم اله  . 1
 تنظيفها . أوال ثمالحافات وتسويتها بقص  تقوم اآللة . 2
 تستخدم إلعطاء تغليف جميل لطرف القماش. . 3
 .تتميز بالسرعة العالية في التشغيل . 4
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 صناعية اليوضح الشكل اهم اجزاء ماكنة األوفر 
 الشمعدان . 1
 أماكن تركيب الخيط   . 2
  جسم الماكنة -3
  زر التشغيلد-4
  زر االيقاف -5

  ذراع تفريغ فضالت القص -6
  سلسلة اتصال . -7
  دواسة القدم الضاغط  -8
  10دواسة التشغيل -9

  سطح المنضدة -10

  درج -11
  االرجل -12
  الموتور  -13
  ذراع اتصال - 14
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   :خطوات العملاستعمال ماكنة االوفر/ 
  ذات الخيوط الثالثة: األوفر ماكنةأوال: تبديل إبرة 

وحركي     offمفتاح التشغيل على ضعي  . 1
اإلبرة الى  الخلف لرفععجلة اإلدارة الى 

 أقصى ارتفاع لها .
اضغطي مثبت القدم الضاغطة الى األسفل  . 2

 اليسار.واسحبي القدم الضاغطة الى جهة 
افتحي الغطاء وأرخي البرغي الماسك لإلبرة  . 3

إلى باستخدام مفتاح الشق ثم اسحبي اإلبرة 
 األسفل.

تفحصي اإلبرة المراد تركيبها وتأكدي من  . 4
 سالمتها .

امسكي اإلبرة بحيث يكون تجويفها الطويل  . 5
 جهةالى األمام والقصير الى الخلف بموا

 الالقط.
ادخلي اإلبرة إلى مكانها المخصص  . 6

وارفعيها إلى أقصى ارتفاع لها ثم شدي 
 ماسك اإلبرة باستخدام مفتاح الشق.

  

  

  
  : تمرير الخيوط  من الكونات (البكرات )إلى اإلبرة واالقطين في حالة ماكنة األوفر بثالث خيوط . ثانيا

  

ر  -1 ي تمري انعة ف ركة الص ات الش ذي تعليم نف
  الثالثة .الخيوط 

  

واضغطي على   offضعي مفتاح التشغيل على  -2
الدواسة للتأكد من توقف حركة اإلبرة وارفعي اإلبرة إلى 

  قصى ارتفاع لها . أ
  

رري   -3 ا وم ار أليه ة المش ة اآلل ي أغطي افتح
ات  ب التعليم ة حس ات الثالث ي الفتح وط ف الخي

  المرسومة على الغطاء .
  

م  -4 اغطة ث دم الض اغط الق ى ض غطي عل أض
  .أسحبي القدم الى جهة اليسار

  

ود  -5 ى العم رة عل ن البك يط األول م رري الخ م
يط  ات الخ ر موجه ا تاألول عب ات كم ير تعليم ش

  الشركة الصانعة.

  
                3    2      1  
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د  -6 نظم الش غطي م يط واض حبي الخ اس
  .للحصول على شد قليل على الخيط 

  

ى   - 7 رة عل ن البك اني م يط الث رري الخ م
ات  ر موجه ات عب ل الكون ط لحام ود األوس العم
يحية  وم التوض ير الرس ا تش اني كم ـط  الث الخيــ
يط  د الخ نظم ش بطي م انعة ،وأض ركة الص للش

ً للحصو    .ل على شد قليل نسبيا
ى  -8 ه عل ن الكون ث م يط الثال رري الخ م

ات  ى موجه ات عل ل الكون ر كام ود األيس العم
ي ا تش ث كم يط الثال يحية  رالخ وم التوض الرس
  للشركة الصانعة ثم أضبط شدة

 

  أمسكي الخيوط الثالثة معاً. -9
  

ا  -10 ا كم ى مكانه اغطة إل دم الض دي الق أعي
  .لصانعة تشير تعليمات الشركة ا

 

وتأكدي من   ONضعي مفتاح التشغيل على  -11
ة عند الضغط  على الحصول على خيوط على شكل سلسل

 اآللة وتشغيلها.
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  51رقم التمرين:  خطوات الخياطة بماكنة االوفر                                                                                التمرين:اسم 

دقيقة 60 الزمن المخصص :                                                                      ة ورشة الخياط :محطة العمل\مكان التنفيذ   

  
  

  

  
  

 ت الخياطة بماكنة الوفرواطى تنفيذ خعل ان تكون الطالبة قادرة  

         قطعة قماش قطنيه ، ماكنة األوفر، منضدة

كرسي ، ملقط ، سلة مهمال ت، فوطة للتنظيف ، ،بدلة عمل  ،مناسبة لالوفرخيوط  ، سم)25× سم 25(
  . زيت اللة الحبكة ومزيته

 
  

 1-    تأكدي من سالمة التوصيالت الكهربائية قبل وصل االلة بالكهرباء  

2-  
واضيفي كمية منه اذا كان مستواه  تفقدي كمية الزيت في االلة

  منخفضاً 
 

3-     واضبطي منظم المغذي اضبطي طول الغرز حسب المطلوب 

4-    لة المهمالت تحت مجرى بقايا االقمشة المقصوصة.ضعي س 

5-  
اجلسي على كرسي باالرتفاع المناسب للمكان من وضع القدم اليمنى 
على رافع القدم الضاغطة كمايوضحها الكتيب المرفق مع االلة والقدم 

  اليسرى على الدواسة االخرى.

 

6-  
لقماش ارفعي القدم الضاغطة بالضغط على الرافع ثم ضعي قطعة ا

بحيث تالمس حافة القماش طرف السكين حتى  اسفل القدم الضاغطة
   اليقص القماش

 

7-  
اضغطي على الدواسة لتشغيل       ثم On    ضعي مفتاح التشغيل على 

     وامسكي القماش ووجهيه بحذر حتى اليقص منه. االلة
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8-  
لحصول تى النهاية وأستمر في تشغيل الماكنة لخيطي حافة القماش ح

  تقريباً. )سم 5 (على سلسلة في الخيوط الزائدة بطول 

 

9-  
واقطعي الخيط بقاطع الخيط اي سكين اسحبي القماش إلى جهة اليسار 

 الماكنة او بالمقص اليدوي.
  

 

10-   OFFعلى  ضعي مفتاح التشغيل 
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  إستمارة قائمة الفحص

   حصةفاال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                        المرحله االولى                                                         إسم الطالبة :             

  خطوات الخياطة بماكنة األوفر إسم التمرين :

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  .التأكد من التوصيالت الكهربائية   -1

      4  .تفقدي كمية الزيت واضافة الزيت  -2

      4  .ضبط طول الغرزات   -3

      4  .وضع سلة المهمالت  -4

      6  .الجلوس على الكرسي امام ماكنة األوفر  -5

      8  .اغطة رفع القدم الضاغطة ووضع القماش اسفل القدم الض  -6

      6  .) ومسك القابض وتوجيههONوضع مفتاح التشغيل على (  -7

      8  .خياطة حافة القماش حتى النهاية لعمل سلسلة   -8

      8  .لقماش الى جهة اليسار واقطعي الخيطاسحب   -9

      OFF. 4وضع مفتاح التشغيل على   - 10

  4  لتنفيذ خطوات العمل. الزمن المستغرق  - 11
    

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

د  )9،  6،8(على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقره  60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين  وأقل منها تعي
    الطالبه الخطوات التي رسبت فيها .

  توقيع المدرب                          توقيع المدرب                     توقيع رئيس القسم
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  تنظيف ماكنة األوفر وتزييتها  -ثالثاً: 

الخيوط و غباراألجزاء الداخلية للماكنة من ال يأمسحي الغبار عن االلة باستخدام فوطة جافة ونظف -1
  .باستخدام فرشاة التنظيف الخاصة أو المنفاخ

 .الصانعةت الشركة  رسوم وتعليما ركما تسي من النقاط المحددة للتزييت ةلماكينزيتي ا -2
 .نى لهيث الينخفض في المستوى االدمستوى الزيت دائماً يكون في المستوى المناسب بح يراقب -3
لشركة اتعليمات  رخيوط صناعية كما تشيمصنوعة من زيتي اإلبرة لتبريدها عند استخدام أقمشة  -4

 .الصانعة
ة  ف ماكن ي تنظي تخدمة ف ة األدوات المس رو الشكل يوضح مجموع يباإلضافة  األوف اش قطن ة قم ى قطع  إل

  لمسح األتربة  

  

    

  
    : تنفيذ انواع الخياطات بماكنة الخياطة  3-5

       
يستعمل هذا النوع من الخياط لتغطية الحافات السائبة لألقمشة الخفيفة السمك  -الخياطة الفرنسية :  -اوال:

ض الحافات الحادة لبع ةا تستعمل لتغطيوالرايون الرقيق . كم voile(1التي تتنسل بسهولة مثل ( الوايل 
  .وتستخدم في خياطة مالبس االطفال الرقيقة organdy( 2( كاالوركندياألقمشة 

اً : ف -ثاني الل وك طحة ش ة المس ة االنكليزي ائيال -:الخياط اط المع ن الخي وع م ذا الن طف م ه
ل بص ي تغس ة الت س القطني ب والمالب س اللع بورت ) ومالب ات ( الس لةوالجاكيت  ورة متواص

ا ة والبجام ان الرجالي القوة وب تكالقمص از ب اط يمت ذا الخي ا الن ه راويل وغيره ات والس حاف
 .مخفية غير قابلة لتسلت

  
 ً   : المتخصصةااللي على الة الخياطة  التطريز :ثالثا

                                                           
  لملمس ينسج من الخيوط القطنية الممشطةقماش رقيق من القطن خفيف الوزن ناعم ا voile  الفوال 1

  

  قماش حرير طبيعي شفاف خفيف الوزن :organdy االوركندي  2



99 

بها المالبس بتصاميم وألوان  كما في التطريز اليدوي فان التطريز اآللي من الفنون التي يمكن أن تزيين       
ر قي المالبس وبعد التطريز من المكمالت المفضلة ،متعددة لالكثي تخدام مث ال و ة االس س األطف س مالب مالب
  وغيرها.النوم 

وتوجد اآلن آالت عدة لتنفيذ التطريز اآللي 
منها المتخصصة التي ال تحتاج أال لعملية 
برمجة واختيار الغرزة وألوانها وتحديد 

وقعها ويمكن أن يتم التطريز باستخدام آلة م
    الخياطة المنزلية واستعمال اطار الخاص
( القصناع ) وتحتاج هذه العملية الى إتقان 

قدرة على تشغيل آلة وضبط  منظماتها و
( القصناع ) أثناء التحكم في حركة اإلطار 

العمل . ويزداد اإلتقان بالممارسة والتدريب 
الدقة والسرعة المناسبة  الكافي للحصول على

  في العمل 
  

  

 يوضح انواع غرز التطريز التي يمكن لماكنة الخياطة تنفيذها ادناه والشكل
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  16رقم التمرين:                                                                                         تنفيذ الخياط الفرنسية :اسم التمرين

 دقيقة 60 الزمن المخصص :                                                        :ورش الخياطة              حطة العملم \فيذ مكان التن

                                

 

 
 الخياطة الفرنسية تنفيذعلى ان تكون الطالبة قادرة.   

        قطعة قماش قطنيه ، خياطةماكنة ، منضدة

، مكواة  ،قلم رصاص ، صابونة تاشير، مسطرةكرسي ، بدلة عمل، بكره خيوط، سم)20× سم 20(
  . كهربائية ، دبابيس ، ابرة سراجة االعتيادية 

  

1-   . نصفين متساويينقصي قطعة القماش الى  
  

2-  
سم عن الحافة 1وجها ً لوجه وارسمي خطا يبعد ثبتي القطعتين معاً 

  . وسرجي القطعتين معاً على هذا الخط
  

3-  
ص  )11،  10التمرين (الظمي خيط االبرة والمكوك كما في 

) في ص 11في التمرين ( ) والظمي خيط المكوك كما72،71(
  ان يكون لون الخيط بلون قطعة القماش نفسها. ) مع مالحظة75،74(

  

  

4-  
) سم عن الحافة على  2\1نصف عالوة الخياطة (تكلي على مسافة 

   . وجه القماش

  

5-     .مكواة بخاريةاكوي التكل باستعمال  
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6-  
 ش سوياثم اثني وجهي القما ملم)3عرضها (قصي الحاشية حتى يبلغ 

  .بحيث يكون خط التكل عند الثنية تماما  ثم تكوى

  

7-  

افة ( ى مس ي عل واف 6تكل ق الح ة تغل ذه الطريق ة وبه ن الثني م) م مل
 تكوى الحاشية على وجه واحد.المقصوصة. ثم 

  

  

8-   نطفي الماكنة وغلفيها. 
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وأقل منها   )7 ، 6،  4على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقرات( 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  تعيد الطالبه الخطوات التي رسبت فيها .

  

  توقيع المدرب                        توقيع رئيس القسم                        توقيع المدرب  

  

  

  

  

  

  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                            المرحله االولى                                                إسم الطالبة :  

  الخياطة الفرنسية  : إسم التمرين 

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  .قص قطعة القماش الى نصفين  -1

2-  
سم عن الحالة 1ت القطعتين ورسم خط على بعد تثبي

 ً   .وتسريج القطعتين معا
6      

      6  .تجهيز مااكنة الخياطة  -3

      10  .) سم2\1تكل على مسافة نصف عالوة الخياط (لا  -4

      4  .كي التكل  -5

6-  
ي ه) ملم ثم ثني وج3قص الحاشية الى عرض (

  .القماش بحيث يكون خط التكل على الثنية ثم الكي
10      

      10  .) سم عن الثنية ثم الكي2\1التكل على بعد (  -7

      5  .تنظيف الماكنة وتغليفها  -8

      5  الزمن المستغرق لتنفيذ فقرات العمل.  -9

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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  17رقم التمرين :                                                          تنفيذ الخياكة االنكليزية المسطحة (شالل وكف ) :اسم التمرين

 دقيقة 45ورشة الخياطة                                                                         الزمن المخصص : :محطة العمل \نفيذ مكان الت

    

  

.  

 
 االنكليزية المسطحة (شالل وكف )الخياطة  تنفيذعلى ان تكون الطالبة قادرة   

          قطعة قماش قطنيه ، خياطةماكنة ، منضدة

،قلم رصاص ، صابونة تاشير، مسطرة  ، مكواة ،كرسي ، بدلة عمل، بكره خيوط - سم )  20× سم 20(
  . كهربائية ، دبابيس ، ابرة سراجة االعتيادية 

  

 1-   نصفين متساويين.قصي قطعة القماش الى  

 

 

2-  
عن الحافة  ) سم1,5(على بعد دبسي قطعتي القماش وسرجي 

  (عرض عالوة الخياطة ).

 

3-   .على خط السراجة  ثم ارفعي خيط السراجةتكلي  

  

4-  
تقص احدى الطبقتين على كواة بخارية ثم افتحي الخياط بكيه بم

   ملم ) عن خط التكل.3بعد (
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5-     الطبقة العليا من الحاشية واكويه.)سم من  2\1اطوي (  

  

6-  
مغلفة بذلك الطبقة السفلية (الحافة دبسي الحاشية المثنية على الثوب 

  . المقصوصة )

 

7-   .وازيلي الدبابيستكلي على طول الثنية  

  

8-  
ل تكوى الحاشية المسطحة  ن التك ا صفان ظاهران م معكوسة وفيه

   على الجانبين
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رات 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين  ي الفق  )،3،47(                  على أن تكون الطالبه ناجحه ف
  تي رسبت فيها.الطالبه الخطوات ال وأقل منها تعيد

  

  وقيع المدرب                          توقيع المدرب                       توقيع رئيس القسمت

  

  

  

  

  

  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  ياطة/ خ تطبيقيةفنون                                      المرحله االولى                 إسم الطالبة :                        

  الخياطة االنكليزية المسطحة (شالل وكف ) تنفيذإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

      5  قص قطعة القماش.  -1

      7  .)1,5تدبيس القطعين معا والسراجة على بعد (  -2

      8  .التكل على خط السراجة   -3

4-  
فتح الخياط بكيه بمكواة كهربائية وقص احدى الطبقتين 

  8  ملم ) عن خط التكل. 3( على بعد
    

  .) سم من الطبقة العليا وكيها  2\1طي (  -5
7  

    

      7   .تدبيس الحاشية المثنية مغلفة الحافة المقصوصة  -6

      8  التكل على طول الثنية وازالة الدبابيس   -7

      6  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل .  -8

      4  قص قطعة القماش.  -9

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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 تركيب المثبتات . -7- 3

توجد المثبتات بأنواع وأشكال متعددة وفي عمليات الخياطة يتم اختيار المناسب منها بحسب الموقع 
وع القماش والتصميم . وبذلك فان عوامل عده تدخل في تحديد نوع مع قطعة الملبس واستخدام القطعة ون

  :هي السحابات أكثر أنواع المثبتات استخدامامن المثبت المستخدم و

 :ippersZ ات الّسحاب-أ

تخدم ألغراض  ات وسيلة إقفال جيدة وضروريةالّسحاب ا تس واستخداماتها واسعة في اغلب مالبسنا . كم
  : التيةاالّسحابات من األجزاء الرئيسية ت المهمة في الخياطة وتتكون مكمالالالتزين وتعتبر من 

وي . 1 د العل ار المص و عب زأ ة: وه ن ج ين ع
حاب  انبي الّس ى ج غيرين عل دنيين ص مع

ن  قمهمتهما معا منع المزال من الخروج م
 الشريط من األعلى .

  

  

  

زال . 2 حاب  قالم اولسان الّس ة  مع ان آلي يؤلف
 و إغالقه .تشغيل الّسحاب بفتحة أ

  
نان . 3 ع  اآلس دخل م ي ت زاء الت ي األج : وه

 بعضها عند اإلغالق .
 

: القماش الذي تركب عليه األسنان الشريط . 4
 وهو الجزء الذي يخاط على القماش.

  
فلي:عالمص . 5 ا المص د الس ه كم د عوظيفت

ع المزال ن الخروج  قالعلوي إال انه يمن م
زء  ان بج فل أن ك ن األس ريط م ن الش م

د . و مح واح ي يس زأين لك ون بج د يك ق
 للسحاب بان يفتح بشكل كامل . 

  
وان  وال وأل أنواع وأط حابات ب وفر الّس تت
ن  ا ع مختلفة يحددها النموذج الذي سينفذ عليه. فأم
تك  ن البالس نوعة م حابات مص اك س ه فهن أنواع
وزن.  ة ال ة خفيف ع األقمش تخدم م ا تس ا م وغالب

ة السميكة ا  وأخرى معدنية تستخدم مع األقمش وكم
 مدرج أدناه :
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ع  :العامة رسحابات البولست . 1 وتناسب جمي
انير  ى التن اط عل ة وتخ واع األقمش أن
زين  اتين وألغراض ت والبنطلونات والفس

 المنزل .
ة . 2 ة العام حابات المعدني ة  :الّس ة ومتين قوي

ى  افة إل ية إض س الرياض ب المالب تناس
اتين وألغراض  البنطلونات التنانير والفس

  تزين المنزل

  

.  

: هي سحابات  ةسحابات الجنيز النحاسي .3
ز  س الجين معدنية قوية ومتينة تخاط لمالب
اش  وع القم ث ن ل .حي س العم ومالب

  المستخدم يكون سميكا وثقيال إلى حد ما.

اذج .4 حابات ) 6،  5، 4( النم ي الّس ه
ي  ا والت الفاصلة العامة سواء المعدنية منه

نانها  اء أس ع أخف ات م تخدم للجاكيت أو تس
تخدم  تك وتس ن البالس إظهارها وأخرى م
س الرياضة  ي  مالب زين وف في اغلبها للت
ة  ت خفيف حيث تكون متينة وفي نفس الوق

 .الوزن

  
  -طرائق تركيب الّسحابات :

اك  ذلك هن ا ل ه. وفق حاب في ع الّس تركب الّسحابات بطرائق مختلفة يعتمد ذلك على شكل الثوب وموق
  عدة طرائق منها:

  

  ب المخفي كليا: الّسحا-1

حاب بشكل     اء الّس ة إلخف ذه الطريق تصلح ه
ون  ع ل ا م ق لونه ي اليتواف ة الت ل وخاص كام

ة  االقماش .غالبا م حابات الجانبي ي الّس تستعمل ف
  والبنطلونات. رالتنانيوللفساتين 
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 . الّسحاب المخفي جزئيا :2
 

بات الوسطية  ( في خياطة الّسحا ستعماالتها 
  .راألمامية والخلفية ) للفساتين والتناني

 

  (المكشوف) : يالّسحاب غير المخف -3

ي  واء ف زيين س راض الت تخدم ألغ ا يس ا م غالب
  .المالبس أو ألغراض التزيين المنزلي

 

  مالحظة:

  تجاعيد قبل تركيبه على الثوب .اقفلي الّسحاب واكوي حواشيه للتخلص من ال -أ 
أن لم تجدي سحاب ذو طول مالئم فمن الممكن االستعانة بسحاب طويل ثم يقاس الطول -ب

ري الطول المطلوب ثم اش ،المطلوب على اآلسنان بدا بالمصد العلوي  كما هو موضح بالشكل (ا)
عند  في (ب)كما هو موضح ويعمل مصد جديد بواسطة الغرزة المتعرجة باليد أو بالماكنة   ،بدبوس

وفيما . زائد كما هو موضح (ج) ثم يستعملعالمة الدبوس لتشكيل مصد سفلي جديد يقص الجزء ال
  يلي تنفيذ لنموذجين من طرائق تركيب السحابات منها:

 

- ب-  - أ- - ج-   
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81التمرين :  رقم                                                 تركيب السحاب المخفي جزئياً (الوسطي )       :اسم التمرين  

دقيقة 45التنفيذ                                                                     الزمن المخصص:  العمل: ورشةمحطة \لتنفيذ مكان ا  

 

  

  

 تركيب الّسحاب المخفي جزئياً (الوسطي ) على ان تكون الطالبة قادرة  

         قطعة قماش قطنيه ، خياطةماكنة ، منضدة

،قلم رصاص ، صابونة تاشير، ،كرسي ، بدلة عمل، بكره خيوط -  سم ) 20، سحاب (سم ) 30× سم 20(
  . رة  ، مكواة كهربائية، فوطة للكي ، دبابيس ، فاتحة خياطات ، ابرة سراجة االعتيادية  ،كشتبان مسط

  

1-   نصفين طوليا.قصي قطعة القماش الى  

 

2-  
سم ) عن 3على بعد (سرجي  ،دبسي  القطعتين معا

  .ون وجه القماش الى الداخلالحافة بحيث يك

 

3- ً تكلي     .على خط السراجة واكوي الخياط مفتوحا
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4-  

لالسفل  جهةضعي الّسحاب على  خط التكل وو
ومصده العلوي يبعد عن  واسنانه على خط التكل

بقليل من ويستعان  سم ) 2(   الحافة العليا مسافة   
ثم رك منبسط  اب للتثبيت ويتعلى وجه السحالغراء

لكي تضمني ثباته في المكان سرجي الّسحاب يدويا 
  الصحي.

  

 

5-  

وضعي عالمة  الصحيح جهةوابسطي الثوب على 
.  بواسطة دبوسعلى المصد السفلي للسحاب 

يستعمل شريط شفاف يكون طوله مساويا لطول 
) للحصول على تكل سم 1,5(الّسحاب وعرضه 

  .مستقيم.

 

6-  
 اضبطيها إلى يسار اإلبرة. والّسحاب استخدمي قدم

مستعينة ثم اعملي خطا من التكل الظاهري 
الى اسفل الّسحاب ثم يدور القماش ويستمر  بالشريط

  .بالتكل الى االعلى بمحاذاة الشريط الالصق

 

7-  
ثم ازيلي بعناية تكل الماكنة ازيلي الشريط اوالً 

 الظهار الّسحاب.
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8-   .فوطة الكياستخدام اكوي مكان الّسحاب ب 
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رين  از التم دنيا إلجتي ه ال رات 60 /35الدرج ي الفق ه ف ه ناجح ون الطالب ى أن تك ل  ) 7 ،6، 5 ،4( عل وأق
  .الطالبه الخطوات التي رسبت فيها منها تعيد 

 

  ئيس القسم توقيع المدرب                        توقيع ر                        توقيع المدرب  

  

  

  

 إستمارة قائمة الفحص

  الجهة الفاحصة 

  فنون تطبيقية / خياطة                              مرحله االولى                       إسم الطالبة :                 

  تركيب الّسحاب المخفي جزئياً إسم التمرين : 

 الخطوات الرقم
ه الدرج

 القياسيه
درجة 
 المالحظات األداء

1-    6  قص قطعة القماش نصفين طوليا. 

2-  
سم ) عن 3تدبيس القطعتين طولياً والتسريج على بعد (

 6  الحافة بعد ترك حافة الّسحاب مفتوحاً.
  

3-    6  اتكل على خط السراجة وفتح التكل بالمكواة. 

4-    8  الّسحاب يدوياً.تثبيت الّسحاب باالستعانة بالغراء وتسريج  

5-  
قلب الثوب على الوجه الصحيح ووضع عالمة على 

المصد السفلي للسحاب وأستعمال سريط شفاف الصق 
 8  سم للحصول على تكل مستقيم. 1,5بعرض 

  

6-  
باستخدام قدم الّسحاب وباستعانة الشريط الالصق يعمل 

 10  خطان من التكل الظاهري يمين ويسار الّسحاب .
  

7-    8  زالة الشريط ثم تكل الماكنة الظهار الّسحاب.  ا 

8-    4  كي الّسحاب. 

   4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل. 9

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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19: رقم التمرين                                                                           نركيب السحاب المكشوف التمرين:اسم   

دقيقة 45التنفيذ                                                                     الزمن المخصص:  العمل: ورشةمحطة \مكان التنفيذ   

  

 

   

  الّسحاب المكشوف تركيبعلى قادرةان تكون الطالبة  

        قطعة قماش قطنيه ، خياطةماكنة ، منضدة

،قلم رصاص ، صابونة تاشير، ي كرس، بدلة عمل، بكره خيوط ،) سم20  (اب، سح سم)30× سم 20(
  . مسطرة  ، مكواة كهربائية ، فوطة الكي ، دبابيس ، فاتحة خياطات ، ابرة سراجة االعتيادية  ،كشتبان 

  

 
1-  

  قطعتين متساويتين طولياً.قصي قطعة القماش الى 

 

 

2-  

عن  )سم3بعد (دبسي قطعتي القماش طوليا وسرجي على 
وتترك مسافة من  وجه القماش الى الداخلالحافة بحيث يكون 

  ) سم.2,5طول الّسحاب مضافاً اليها (االعلى مفتوحة بقدر 

 

3-  
تكلي على خط السراجة مع تقوية التكل بعمل غرز عكسية عند 

 بلوغ مكان فتحة الّسحاب وفتح التكل بالكي بمكواة بخارية.
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4-  قريبة من اسنانثبتي الدبابيس االطراف المثنية والمكوية  
  .ملم ) 3الّسحاب وعلى بعد (

 

5- الى سرجي الّسحاب من موضعه يدويا مع ابقاء الشريط ممتدة  
  مابعد خط تكل الرقبة.

 

6- ن با متقري اعملي خطا من التكل الظاهرياستخدام قدم الّسحاب  
  .على وجه الثوب على خط السراجةجانبي الفتحة 

 

 

 

7-  
عن الخط ملم ) 6بعد (اعملي خط اخر من التكل على  

االول من كل جانب لكي يبقى شريط الّسحاب مسطحا 
  .يرفع خط السراجة والعطاء الثوب شكال جميال ثم

8-    فوطة الكي.اكوي مكان الّسحاب باستخدام  

   

  

  

  

  

.  
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وأقل منها  )7،6،  5، 4( على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقرات 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
 الطالبه الخطوات التي رسبت فيها تعيد 

  

  توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب                                              توقيع المدرب  

   

 

 
  

  

 إستمارة قائمة الفحص

  الجهة الفاحصة 

  فنون تطبيقية / خياطة                                     مرحله االولى                         إسم الطالبة :                     

  تركيب السحاب المكشوفإسم التمرين : 

 الخطوات الرقم
الدرجه 
 القياسيه

درجة 
 المالحظات األداء

1-    6  قص قطعة القماش نصفين متساويين. 

2-  
سم ) عن  3تدبيس  القطعتين معا وعمل سراج على بعد (

 6  الحافة بعد ترك مسافة الّسحاب مفتوحا. 
  

3-    7  التكل على خط السراجة وفتح الخياط بالكي. 

4-   بابيس على الّسحاب.تثبيت االطراف بالد 
8 

  

5-    8  تثبيت الّسحاب بعمل بخط  من السراجة على جانبي الفتحة. 

6-    8  عمل خط من التكل قريبا من الحافة على جانبي الّسحاب. 

7-    8  ملم عن الخط االول.6عمل خط اخر من التكل على بعد  

8-    5  كي الّسحاب. 

9-    4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل 

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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  تثبيت الشرائط ( شريط القيراج ) -8- 3

ي      رائط الت ن الش دة م واع عدي ك أن هنال
ح  رداء والشكل.يوض ى ال ا عل ن تثبيته يمك
ا  ل منه دانتيالت ولك رطة وال ن األش واع م أن
اال  في جم ت ليض ا يثب ا م ها . فمنه غرض
ي  رورته. عليك ت لض ا يثب ا م رداء ومنه لل
ذي ك ال ع ثوب  اختيار الشريط الذي يتماشى م

تخيطيه . وتثبت اغلب هذه األشرطة بالماكنة 
ا  د مع ة والي ت بالماكن ا يثب بعض منه وال
يطة  اللة البس ط أو الش رزة اللق تخدمين غ مس

  في ذلك .

تخدامها           ي شاع اس ومن األشرطة الت
ن  ث م راج) حي وروب  ( القي هو الشريط الم
س  ي المالب الممكن تصنيعه بأنفسنا وخاصة ف

راد تزين ي ي ريط الت ا. وللش نفس لونه ا ب ه
ددة :  تعماالت متع راج) اس وروب ( القي الم
ات  س كالحاف زين المالب تعمل لت و يس فه

رداء                             زاء ال ة ألج الخارجي
وب. األزرار  ... ( ات. الجي ام . الياق األكم

ا ل  وغيره ي عم تعمل ف ا يس رى . كم ع
ذلك ا وك ذيب  األزرار أو األربطة وغيره لته

  الخياطات وتقويمها .
  

  شكل يوضح أنواع األشرطة والدانتيالت

  

  

  

  

  

  

  



117 

 20رقم التمرين :                                                                                   :    قص شريط السراج اسم التمرين
                                           

دقيقة 60الزمن المخصص:       محطة العمل :ورشة التنفيذ                                                          \مكان التنفيذ   

  

  

  

 قص شريط القيراجعلى ان تكون الطالبة قادرة  

        قطعة قماش قطنيه ، خياطةماكنة ، منضدة

قلم رصاص ، صابونة تاشير، مسطرة  ، مكواة  ،كرسي، بدلة عمل، بكره خيوط ،  سم)25× سم 25(
  كهربائية، فوطة للكي ، دبابيس ،  

  
 

1 - ة (   اش المربع ة القم يجاطوي قطع ي النس اذاة  خط ة بمح ث  مقصوص ) بحي
   .ولي على الخط العرضييقع خط النسيج الط

 2 - ى خط الكسرةويفتح القماش   بالمكواةيكسر خط الطية   للحصول  ويقص عل
  على حافة قيراج كامل .

3 -  
ائل  ن وس يلة م ة وس ير أو أي م التاش ير  أو قل ابونة التاش طة ص مي بواس ارس

و ير خط وب  طالتأش د المطل ى البع ة وعل ة المقصوص ة للحاف رض موازي لع
  سم ) مثال.2,5 الشريط  (

 4 -   .شرائط القيراجقصي هذه الخطوط للحصول على  

5-  

د  د التأك ا  بع راد اوصلي كل شريطين مع افتي الشريطين الم ن استقامة ح م
يلهما يطا  توص ا بس افتين تحريك ك الح وم بتحري م تق ه ث ا لوج عهما وجه بوض

اوي دار يس رى بمق ن األخ ا ع ل منهم ة ك رز زاوي ى تب الوة  حت رض ع ع
   يكونان زاوية قائمةالخياطة بحيث 
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6-   .ملم) من الحافتين المتطابقتين6بعد (تكلي على  

 

7-  
  .ويقص المثلث الزائد عن طرفي الشريطيكوى الخياط مفتوحا 
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 إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                                         مرحله االولى                                        إسم الطالبة :       

  قص شريط القيراجإسم التمرين :

 الخطوات الرقم
الدرجه 
 القياسيه

درجة 
 المالحظات األداء

1-    5  .طي قطعة القماش المربعة 

2-  
بالمكواة ويفتح القماش  ويقص على خط  خط الطية كسر 

 10  الكسرة للحصول على حافة قيراج كامل .
  

3-    10  .سم ) مثال 2,5موازية لخط الطية بعرض ( طرسم خطو 

4-    10  .قص هذه الخطوط للحصول على االشرطة 

5-    8  .وصل كل شريطين معا  للحصول على شريط طويل 

6-    6  .افتين المتطابقتينملم) من الح6التكل على بعد ( 

7-    7  .كي الخياط مفتوحا ويقص المثلث الزائد عن طرفي الشريط 

8-    4  . لتنفيذ خطوات العمل الزمن المستغرق 

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

نها وأقل م )5، 4 ،3، 2( على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقرات 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
 الطالبه الخطوات التي رسبت فيها تعيد 

  

  وقيع رئيس القسمتوقيع المدرب                        ت                        توقيع المدرب  
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  على القماش؟ كيف نثبت شريط القيراج

وجها لوجه على حافة الرداء  جيوضع شريط القيرا
المعين في الشريط بحيث يتم مطابقة خط الخياطة 

على خط الخياط في الرداء ( ال ننسي تهذيب حافة 
الرداء قبل وضع الشريط عليها) ثم يقلب الطرف 

لخلف ويثبت بطريقة اللقط الثاني من الشريط الى ا
  المخفي.

ولشريط القيراج الكثير من المرونة فمن الممكن     
جره بمقدار عند تثبيته في مناطق زوايا الرداء 

ند لفه حول حافة الرداء يسهل تنظيمه كزاوية عل
، وكذلك الحال عند تثبيته على القصة الداخلية
  المقعرة 

 

اما في حالة القصة المحدبة فمن األجدى إراحته  
قليال حتى يتطابق طوله مع طول الخط الخارجي 

 الذي يلف حوله . 
  
  
  
  

  

  



121 

 
وبأستعمال  ويمكن االستعانة بماكنة الخياطة  

لقدم الخاصة لتثبيت القيراج على الحافة الخارجية ا
  لقطعة المالبس 

 
 
  
  
 

تثبيت شريط القيراج  الشكل طريقةويوضح 
على الحافة المستديرة والمقعرة في تزين صدرية 

  طفال.أكل لأل
  
  

 

.  

   olesHButtonاألزرار  فتحات -9- 3

ات المشغولة أو (الشيرازة ) باستخدام غرزة فتحة بالخيط وتسمى بالفتحاألزرار  تعمل بعض فتحات 
القماش وكال النوعين  ويعمل بعضها األخر من القماش وتسمى بفتحات) Stitch)   Button Holesاألزرار

االعتيادية  ة. أذا عمل بدقة وإتقان أو تعمل بواسطة مكائن الخياطة المتخصصة أو بماكنة الخياطيبدو جميال
  ع عمال .شيوعا واإلسربعد ضبطها وهي أكثر 

 وتتوقف المفاضلة في اختيار احدهما على نوع وتصميم الرداء ونوع القماش المستعمل وحجم     
  والمهارة اليدوية.األزرار 

  :يةالتايجب أن نأخذ بنظر االعتبار األمور األزرار  عقولتعين مو

 رجال ـــر بالنسبة للــأليسالجانب ا فين بالنسبة للسيدات ويميتم تعين الفتحات في الجانب األ -1
 سواء كانت الفتحة في اإلمام أو الخلف .   

 ي حالة ـــادية وفـــن حافة الفتحة في المالبس العــم) عس1.5تبعد الفتحات االفقيه حوالي ( -2
 األزرار. مم) أو أكثر لكبر حجس2.5-2األقمشة السميكة في المعاطف تبعد حوالي (  

ب للفت   -3 ول المناس اس الط ة يق ح
زر  ر ال ول قط در (ط بق

زر 2+ ملم)على إن يؤخذ سمك ال
  .بنظر االعتبار

  
  

 النفتاح الرداء في هذه المنطقة أثناء حركة الجسم. احد األزرار على خط البدن تالفيا يحبذ وقوع -4
 ملم ) إلى جهة 2تعمل الفتحات األفقية في الرداء قريبة من خط الوسط وتبعد عنه حوالي (  -5

  رداء بالطول المطلوب أما الفتحات العمودية فتقع على خط الوسط تماما وموازية الداخل لل     
  لحافة الفتحة.    
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  :االتيولتقدير أبعاد الفتحات عن بعضها اتبعي 
 حددي موقع الفتحة العليا والسفلى . . 1
 ين.تالبعد بين هاتين الفتح يقيس . 2
  حددي عدد الفتحات المطلوبة. . 3
ين الف استق  . 4 افة ب ين المس م تحت ة+وتقس دد االزرارالباقي ى (ع ثال1عل ديك                       ). فم ان ل آذ ك

  سم                  40أزرار) وتم تحديد الزر األول واألخير وكانت المسافة بينهما = 5(
  الباقية.األزرار  عدد 3=2- 5 

40 ) ÷3+1( =   
  ر.األخ سم المسافة بين كل زر عن10= 4÷40

  مواقع الفتحات الباقية على الرداء. حددي . 6

  

 

 انواع فتحات االزرار

فتحات األزرار اليدوية عمل  -اوالً :
): حيث تتبع طريقة عمل غرزة  (الشيرازة

) 7فتحة األزرار الموضحة في التمرين (
  في عملها 

  

  

  

  

  

: ً  بماكنة الخياطةعمل بيوت األزرار -ثانيا
يد مواقع فتحات االزرار بقلم بعد تحد

، يتم استبدال قدم التكل بماكنة تأشيرال
الخياطة بالقدم المخصصة لبيوت االزرار 
الموضحة بالشكل الجانبي، ثم تتبع 
التعليمات الموضحة في الكتيب المرفق 
بالماكنة في عمل بيوت االزرار وكما هو 

  ).124) ص(21موضح في التمرين (
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   بماكنة الخياطة: األزرار عمل بعض انواع بيوت ةطريق وفيما يأتي

  

  

ً :ثال : قد يحتاج  العرى الخارجية -ثا
تصميم الرداء الى عمل عرى خارجية بدالً 
من الفتحات المشقوقة وهي ايضا تقسم 

  - :الى
  .عرى الخيط -أ

ي  -ب ارجي : ه اش الخ رى القم ع
كل  ى ش ون عل ي تك رى الت الع
ة  داد حاف ى امت ر عل اف دوائ انص
ريط  ن ش ل م رداء وتعم ال

 .الورب

  

  

  

  

   

                   عرى الخيط                                                   

  
  عرى القماش                              

  

 

: ً هي فتحات األزرار بالقماش  : -رابعا
عرى تنفذ بخياطة قطعة القماش على 

ملم) 6روة وعادة يكون عرض العروة (الع
) ويمكن زيادة القياس ملم3من كل جهة (
  .اش وحجم الزرحسب سمك القم
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21رقم التمرين :                                                            (اليدوية)عمل بيوت االزرار بماكنة الخياطة   : اسم التمرين   

دقيقة 45المخصص: الزمن                                                          التنفيذ               العمل: ورشةمحطة \مكان التنفيذ   

  

  

  

 

 
 مل بيوت األزرار بماكنة الخياطةعان تكون الطالبة قادرة  

        قطنيه قطعة قماش ، خياطةماكنة ، منضدة

،قلم رصاص ، صابونة تاشير، مسطرة  ، مكواة كرسي ، بدلة عمل، بكره خيوط ، سم ) 25× سم 25(
  كهربائية، فوطة للكي ، دبابيس ،  

  
 

1-  
  .)122وقياساتها كما سبق ذكره في الصفحة ( حددي مواقع فتحات األزرار

  

 

2-  
 قدم فتحة األزرار وباتباع التعليمات الموجودة في الكتيب المرفقباستخدام 

  عند الطرف لتشكيل سدة العروة.بالماكنة اعملي ثالث او اربع غرزات 

 

3-  
اوالغرزة المتعرجة الناعمة الجانب االول لتصلي  بغرزة بيوت األزرارتكلي 

  رة الى نهاية العالمة المؤش

 

4-  
ثالث او اربع غرزات عند نهاية التاشير لتشكيل سدة العروة اعملي 
  الثانية.
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5-  
النهاء العروة اوقفي الخياطة عندما تبلغ الغرزات سد  ادرزي الجانب الثاني
ارجعي الى نقطة البداية واعملي غرزة اوغرزتين العروة االولى ثم 

  .  كام والربطلالح

 

 

6-   . باستخدام المقص او فتاحة الخياطاتفتح بيوت األزرار  

 

7-    .باستعمال فوطة الكياو  بمكواة بخاريةتكوى  
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 )6،  5،  4، 3،  1( على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقرات 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين      
 الطالبه الخطوات التي رسبت فيها وأقل منها تعيد 

  

  توقيع المدرب                        توقيع رئيس القسم                        توقيع المدرب  

  

  

  

  

  

 إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                                مرحله االولى                                          إسم الطالبة :     

  الخياطة ةبماكن زرارعمل بيوت االإسم التمرين : 

 الخطوات الرقم
الدرجه 
 القياسيه

درجة 
 المالحظات األداء

1-    8  تحديد مواقع الفتحات  

2-  
الث عمل ث استخدام قدم فتح األزرار وبعد اتباع التعليمات

 6  او اربع غرز لتشكل سد العروة.
  

3-  
غرزة المتعرجة الى نهاية التكل بغرزة األزرار او ال

 10  العالمة.
  

4-    10   .عمل ثالث غرز لتكوين سد العروة الثاني 

5-    10   .ادرزي الجانب الثاني النهاء العروة 

6-    8  .فتح بيوت االزرار 

7-    4  كي فتحات األزرار. 

8-    4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل. 

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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22رقم التمرين :                                                                   عرى الخيوط الخارجية (البريد)      : اسم التمرين   

دقيقة 45زمن المخصص: ال                                                                محطة العمل :ورشة التنفيذ   \مكان التنفيذ   

  

  

 

 على ان تكون الطالبة قادرة        

    سم 25(قطعة قماش قطنيه خام  ،منضدة ×

  بدلة عمل. ،صابونة تأشير ،زرار ،مسطره ، مقص، بكره خيوط ،كشتبان ، ابرة، سم ) 25

 

1-  
قصي قطعتين من القماش متساويتين بقياس                   

  ) سم. 10×  10( 

 

 

2-   . متقابلتينبحيث تصبح القطعتين إطوي القطعتين بالتنصيف  

 

3-  
) 39) من التمرين األول  ص ( 6،  5كرري الخطوتين ( 

  . مزدوج في االبرةعلى ان يكون الخيط 
 

4-   إغرزي االبرة عند حافة القماش . 

 

5-  
قطر إغرزي االبرة في حافة القماش مره أخرى وعلى بعد 

  الزرار وبالطول المطلوب للعروه.

6-  
تؤلف هذه الخيوط السند  مرتين على األقلالخطوه كرري 

  الذي ستصنع عليه العقد . 
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7-  
) 6إعملي غرزة حافة البطانيه الموضحة في التمرين (

  متقاربه ومتماسكه .) على العروه بصوره 53-54ص(

8-   .نهايتها إستمري بالعمل على طول العروه حتى  

 

9-  
غرزتين صغيرتين قصي الخيط بعد إحكام الغرز بخياطة 

   خلفيتين للتقوية.

10-  
خيطي الزر مقابل العروه على القطعة الثانية بحيث يكون 

  .سم) من الحافة المثنية 2بعد (موقعه على 
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  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                       لى                 المرحله االو                     إسم الطالبة :                            

  عروة الخيط الخارجيه ( البريد )تنفيذ إسم التمرين : 

 الخطوات الرقم
الدرجه 
 القياسيه

درجة 
 المالحظات األداء

1-  
) سم وتعديل أضالعهما 10× 10قص قطعتين من القماش بقياس ( 

  4  بطريقة التسليت .
    

      4  .بالتنصيف بحيث تصبح القطعتين متقابلتينطي القطعتين   -2

3-  
االبرة ويكون مزدوج مع وضع الكشتبان في اإلصبع  إدخال الخيط في فتحة

  4  األوسط من اليد اليمنى.
    

4-  
غرز االبرة عند حافة القماش ثم غرز االبرة في حافة القماش مره أخرى 

  8  وبالطول المطلوب للعروه. وعلى بعد قطر الزر
    

5-  
تكرار الخطوه مرتين على األقل تؤلف هذه الخيوط السند الذي ستصنع 

  8  عليه العقد .
    

  عمل غرزة حافة البطانيه على العروه بصوره متقاربه ومتماسكه .  -6
8  

    

      8  إستمرار العمل على طول العروه حتى نهايتها .  -7

      8  .نقص الخيط بعد إحكام الغرز بخياطة غرزتين صغيرتين خلفيتي  -8

      4  خياطة الزرار مقابل العروه.  -9

      4  لتنفيذ خطوات العمل. الزمن المستغرق  - 10

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل  )8 ،7،  6،  5،4(تكون الطالبه ناجحه في الفقره  على أن 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  ي رسبت فيها منها تعيد الطالبه الخطوات الت

  

  توقيع المدرب                          توقيع رئيس القسم                         توقيع المدرب  
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 وخياطتها.األزرار  تثبيت -10- 3
ا االزرار شكالهناط انواع كثير أل ل منه تعماالتها اذ ان لك د  غرض واس ام تع ن بشكل ع ين لك مع

  :ياتيكما  وأدوات اإلقفالاألزرار  يوضح أنواع مختلفة من ادناه الشكلووسيلة القفال الثوب او التزيين 

  

األزرار ذات الثقبين أو -1
  األربعة ثقوب.

  الزر ذو الحلقة.-2

  األزرار المكبوسة.-3

  الربطة المفصلية . -4

  وصلة ألقيطان.-5

  شرائط الربط.-6

  الّكالبات الكبيرة. -7

  الّكالبات الصغيرة .-8

  يرة (طباقة ).الكبسولة الصغ-9

  الكبسولة الكبيرة. -10

 

  شكل يوضح انواع مختلفة من االزرار وادوات االفقال     

  

  ة : مالحظ

في مالبس األطفال . أذا استعملت في ظهر الثوب أو القميص يجب تستعمل األزرار الصغيرة عادة  -أ
  أن تكون من النوع المسطح.

 مام أو الخلف للقميص أو الفستان ويحدد مكانخط منتصف الوسط بالنسب لإل ىعلاألزرار  تثبت  -ب
 المام او الخلف.اعادة بعد عمل العرى في خط نصف األزرار 
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23رقم التمرين :                                                                                     تحديد مواقع االزرار: اسم التمرين  

دقيقة 45الزمن المخصص:         ورشة التنفيذ                                                              :محطة العمل\مكان التنفيذ   

  

  

  

 تحديد مواقع االزراران تكون الطالبة قادرة  

بكره خيوط ، كشتبان ،ابرة ،قميص ، ازرار ، دشداشة، دةمنض 

  .دبابيس ،مقص ، بدلة عمل، صابون تاشير ،مسطرة ، بلون القماش 

 

1-  

(بامكانك بالنسبة للدشداشة او القميص  خط منتصف االمامحددي 
) من عمل بيوت االزرار 21نة بما نفذتية في التمرين رقم (االستعا

  .بماكنة الخياطة

 

2-  
تخاط مع الجزء الذي فتحات األزرار مطابقة الجزء الذي يحتوي على 

وضعها على مسافات متساوية بين وتثبيتهم بالدبابيس ويجب عليه 
  .العرى

 

-3 

ر ا عب دبوس عمودي رزي أل ة اغ ة الع فتح ى الطبق وال إل روة وص
روة العموديالسفلية بحيث يكون الدبوس في  رزي  وسط الع .واغ

 عند الحافة األقرب إلى حافة الثوب الخارجية داخل العرىالدبوس 
  األفقية.

 

4-  

التي وضعت للتأشير على موقع  سما عدا الدبابيتزال الدبابيس المثبتة 
ية بعد غرز اإلبرة والخيط عند رأس الدبوس الزر ثم يرفع بعنا خياطة

  ثم يخيط كل واحد على حدة .

خيطي األزرار بخيط مزدوج على األقمشة الخفيفة وبخيط مالحظة : 
   .متين أو خاص للعرى على األقمشة ثقيلة الوزن
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وأقل منها  )3،4، 2 ،1لفقرات(على أن تكون الطالبه ناجحه في ا 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  الطالبه الخطوات التي رسبت فيها تعيد 

 

  متوقيع المدرب             توقيع رئيس القس                        قيع المدرب  تو

  

  

  

 إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                                      مرحله االولى                          إسم الطالبة :                   

  ع االزرارتحديد مواق إسم التمرين : 

 الخطوات الرقم
الدرجه 
 القياسيه

درجة 
 المالحظات األداء

1-   إرتداء بدلة العمل . 
12 

  

2-   مام بالنسبة للدشداشة او القميص.تحديد خط منتصف اال 
12 

  

3-    12  مع الجزء االخر.مطابقة الجزء الذي يحتوي على الفتحات  

4-  
   .العروةفتحة عرز ألدبوس عموديا عبر 

16 
  

5-  
التي وضعت للتأشير على  سازالة  الدبابيس المثبتة ما عدا الدبابي

  .وخياط االزرار ،موقع خياطة الزر
8 

  

6-   لتنفيذ خطوات العمل.الزمن المستغرق  
 

  

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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24رقم التمرين :                                                                      تثبيت االزرار يدوياً                     :اسم التمرين  

دقيقة 30صص: الزمن المخ                                 محطة العمل :ورشة التنفيذ                                     \التنفيذ مكان   

  

  

  

 
 على ان تكون الطالبة قادرة  

         أزرار   ،فستان أو قميص جاهز  ،منضدة

  بدلة عمل ،صابونة تأشير، مسطره، مقص ،بكره خيوط،كشتبان، ابرة،مختلفه

 

1-  
لنسبه للرداء ( الفستان أو حددي خط المنتصف با

  . من األمام أو الخلفالقميص ) 
 

2-  
          حددي مكان األزرار على خط المنتصف وعلى بعد 

  .بعد عمل العروات)سم 2- 1( 
 

3-   عن سطح النسيج .  مرفوعثبتي الزرار على أن يكون  

 

4-  
 فوق ثقوب الزرضعي ابرة أو دبوس أو عود ثقاب 

  رز بها االبرة .التي تغ

 
5-  

عود  فوقإغرزي االبرة في النسيج مروراً بثقب الزر 
  . ثالث أو أربع مراتالثقاب أو الدبوس 



134 

 

ة : ت   -مالحظ د تثبي ق عن ن العن تغناء ع ن االس يمك
ت  ة ولتثبي ة الخفيف ى األقمش غيرة عل األزرار الص

ا بصوره األزرار ذات األربعة ث رز العلي قوب تعمل الغ
  متوازية أو متقاطعة أو على شكل المروحة

 

كما يمكن خياطة األزرار المثقوبة بواسطة ماكنة      
الخياطة وذلك باالستعانة بدواسة الزر الموجودة مع 
محتويات الماكنة واللوحة الخاصة وذلك كما تستعمل 

أيضا بعود  الغرزة المتعرجة المتقاربة للتثبيت ويستعان
  ثقاب لعمل عنق الزر.

 

  

 

 

 

 

 

 

6-  
ن ع الزر المرتفعإغرزي االبرة في النسيج مروراً بثقب 

  أو الذي رفع بعود عن النسيج .  النسيج

 

7-  
لفي االبرة والخيط إلى القماش تحت الزربعد سحب 

  لعود من مكانه . ا

 

8-  
حول غرز  مرتين أو ثالث مراتقصي الخيط بعد لفه 

الزر لتشكيل عقده مع قفل الخياطة على وجه القماش 
  . صغيره هعقد بعدتحت الزر 
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  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                           المرحله االولى                               إسم الطالبة :                     

  زرار  يدوياً تثبيت األإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

1-  
تحديد خط المنتصف بالنسبه للرداء ( الفستان أو القميص ) من األمام أو 

  10  الخلف .
    

2-  
إدخال الخيط في خرم االبرة ويكون مفرد مع وضع الكشتبان في اإلصبع 

  5  األوسط من اليد اليمنى.
    

      7  زرار على أن يكون مرفوع عن سطح النسيج .تثبيت ال  -3

      10  وضع ابرة أو دبوس أو عود ثقاب فوق ثقوب الزرالتي تغرز بها االبرة .  -4

5-  
غرز االبرة في النسيج مروراً بثقب الزر فوق عود الثقاب أو الدبوس ثالث أو 

  10  أربع مرات .
    

  ب العود من مكانه .بعد سح تحت الزر حول الخيوطوالخيط  برةلف اال  -6
8  

    

7-  
قص الخيط بعد لفه مرتين أو ثالث مرات حول غرز الزر لتشكيل عقده مع قفل 

  6  الخياطة على وجه القماش تحت الزر بعدة عقد صغيره .
    

      4  لتنفيذ فقرات العمل. الزمن المستغرق   -8

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها تعيد  )6،5،4،1على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقره ( 60 /35ياز التمرين الدرجه الدنيا إلجت
  الطالبه الخطوات التي رسبت فيها 

  

توقيع رئيس القسم                توقيع المدرب                                  توقيع المدرب    
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25رقم التمرين :                                                                       الكالبات والكبسوالت تتثبي :التمريناسم   

دقيقة 30صص: الزمن المخ                                                    محطة العمل :ورشة التنفيذ        \التنفيذ مكان     

 
 على بة قادرةان تكون الطال  

او فستان ، ّكالبات   ، تنورة بنطلون، ،منضدة

  بدلة عمل ،صابونة تأشير، مسطره، مقص ،بكره خيوط ،كشتبان ، ابرة ،كبيرة او صغيرة  ، كبسوالت 

 

1-  

  الكالبات الكبيرة:
زء  ي الج زئين ثبت ن ج ارة ع ات عب ا ان الّكالب بم
ر  ن الكم داخلي م ب ال ى الجان عه عل وف بوض المعق

الث  ملم ) عن الحافة الداخلية3على بعد ( ي ث واعمل
ى ان ال تظاو أربع غرز داخل كل ثقب  رز عل ر الغ ه

اش ه القم ى وج غيرة   عل رز ص يط بغ ت الخ م يثب ث
 ويقص الخيط الزائد. فوق بعضها

  
 

2-  

ب ي الجان وق  ركب وف ف الب المعق ة الك ذي علي ال
ثم  لتحديد مكان حلقة الكالب ( العين )الجانب األخر 

ت ثبت م تثب رز ث ع غ الث أو أرب ل ث ب بعم ل ثق  ي ك
  بالمقص. ويقص الخيط الزائد

 

3-  

   :الصغيرةالّكالبات 
في مكان التقاء حافتين  كأدوات أقفال داخليةتستعمل 

مثل وضع تقويرة الرقبة فوق الّسحاب الوسطي ، او 
،  الذي ال تكون حوافه متراكبةعلى شريط الخصر 

وثبتيه  الكالب المعقوف مع حدود الحافةحددي مكان 
  بغرزة اللفق كمافي تثبيت الكالب الكبير
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       .  

  

  

  

  

4-  
 بحيث تمدد قليال بعد حافة القماشضعي العين 

  وثبتيها في موقعها بغرزة اللفق.

5-  

اش  تحددي مكان الكبسوال ي القم بجزئيها على طبقت
ة ات المتراكب ي الفتح عي   ف ارزوض زء الب ن  الج م

واعملي عدة غرز من  الكباس على القطعة الخارجية
رزتين ص ت بغ م يثب ب ث ل ثق ي ك ق ف غير غرزة اللف

  .ويقص الخيط الزائد

 

6-  

 يقبالطر ثبتي الجزء المجوف على القطعة الداخلية
نفسها مراعية امرار الخيط من تحت الكبسولة داخل 

بغرزتين صغيرتين وقصي القماش ويثبت الخيط 
  الزائد منه.
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وأقل  )6، 5، 4،  3، 2، 1 (قرةعلى أن تكون الطالبه ناجحه في الف 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  منها تعيد الطالبه الخطوات التي رسبت فيها 

  

  المدرب                          توقيع المدرب                      توقيع رئيس القسمتوقيع 

  

  

  

  

  

  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال ةجهال

  / خياطة تطبيقيةفنون                          المرحله االولى                   إسم الطالبة :                            

    إسم التمرين : تثبيت الّكالبات والكبسوالت    

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

      10  .بوضعه على الجانب الداخلي من الكمرلجزء المعقوف للكالب الكبير تثبيت ا  - 1

      8  .تحديد مكان وخياطة حلقة الكالب ( العين)  - 2

      10  .حددي مكان الكالب المعقوف الصغير  - 3

      8  تثبيت العين .  - 4

      10   .تحديد مكان الكبسولة وتثبين الجزء الذي يحوي بروز  - 5

   .مجوفتثبيت الجزء ال  - 6
10  

    

      4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.  - 7

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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  KETSCPOالجيوب  11 -10-3
وال تستخدم في المالبس لهذا الغرض فقط وإنما تستخدم لغرض الزينة وخاصة في  للحفظ.تعرف الجيوب على أنها أماكن   

 :ومنهايعتمد ذلك حسب موقعها في الرداء مالبس األطفال وتكون الجيوب بأنواع مختلفة 
  

 -أوال: الجيوب الخارجية :

ائية  س النس ي المالب ذلك ف ال وك س االطف ي مالب تخدم ف ا ماتس ي غالب وه
ة او المثل ا المربع ة منه ة ثوالرجالية وتكون على اشكال مختلف ة او الدائري

  .وتكون على نوعين اما ببطانة او بدون بطانة

  

تي تكون فتحاتها في إحدى خياطات قصات الرداء ثانيا:الجيوب ال
 )Pocket set in seam(الطولية غالبا 

هذه األنواع من الجيوب تستعمل في  التنورات والمعاطف والسراويل 
  الرجالية.

 
  ثالثا: الجيوب التي تشبه فتحات األزرار.

ة  ة وطريق راويل الرجالي اطف والس تر والمع ي الس وع ف ذا الن تعمل ه يس
  .تشبه عملية فتح بيوت األزرار بقطة القماش عمله

 
وتستخدم غالبا مع  - :رابعا: الجيوب ذات القلبات الخارجية الواقفة 

  اليلكات والمالبس بصورة عامة.

 

  تستخدم في الستر والمعاطف - خامسا : الجيوب ذات القلبات :

  

  .وتستخدم في البنطلونات والتنورات -سادساً : جيب البطلون :
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26رقم التمرين :                                                                     عمل وخياطة جيب ظاهري لمراح :اسم التمرين  

دقيقة 30صص: الزمن المخ                                                محطة العمل: ورشة التنفيذ                  \مكان التنفيذ   

 
 
 
 

 مراحل عمل وخياطة جيب  ظاهريتنفيذ على ان تكون الطالبة قادرة. 
قطعة قماش لعمل الجيب ، فستان جاهز  منضدة ،

  بدلة عمل ،صابونة تأشير، مسطره، مقص ،بكره خيوط،كشتبان، ابرة،، أو تنورة 
 

1-  

قصي قطعة الجيب بالشكل والحجم المطلوب مع 
أما الجهة العليا  سم) لعالوة الخياطة1زيادة (
  .لطيه فتحة الجيبم) س2.5لها مقدار (فيضاف 

 

2-  

  
تكلي و م) من حافة الطية العلياس 0.5مقدار (اثني  

 اقلبي المسافة المتبقيةبمحاذاتها بماكنة الخياطة ثم 
تدرز جوانبها على على وجه القماش و  من الطية

  .خط الخياط
 

3-  
قصي الزوايا وقلصي عرض حافات أطراف الجيب 
الباقية ثم اقلبي الطية وإذا كان شكل الجيب مدورا فال 

   .)7على شكل (بد إن تقرضي الحافة المدورة 
  

4- اطوي ثم اكويها وكذلك  الطية إلى الداخلاقلبي  
  .لى الداخل واكويهاحافات الجيب الباقية ا
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5-  

على الرداء بالدبابيس أو ثبتي الجيب في موقعه 
حافة الخارجية على اليتكل بالماكنة ثم السراجة أوال 

  مع تقوية األركان. 

  

  :مالحظة

خفية يدويا باستعمال الغرزة المويمكن تثبيت الجيب 
  .خاصة في الستر 
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  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  خياطة/تطبيقيةفنون                           المرحله االولى                      إسم الطالبة :                          

جيب ظاهريمراحل عمل وخياطة  التمرين:إسم  
  

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

   .قص قطعة الجيب مع ترك زيادة الخياطة والكف  -1
10  

    

2-  
) سم والتكل على  الحافة العليا للجيب ثم تقلب الكفة على الوجه  2\1ثني (

  .والدرز على جوانبها
12  

    

  ات اطراف الخيط.قص الزوايا وتقليص عرض حاف  -3
10  

    

  .طي حافات الجيب الباقية والكيقلب الطية الى الداخل والكي وكذلك   -4
12  

    

  تثبيت الجيب في موقعه والتكل على حافاته الخارجية.  -5
12  

    

6-  
  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.

4  

    

  60  المجموع
    

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل  )5،  4،  2،  1تكون الطالبه ناجحه في الفقرة   (لى أن ع 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  منها تعيد الطالبه الخطوات التي رسبت فيها 

  

  توقيع رئيس القسم                توقيع المدرب                              توقيع المدرب  

       .  
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  :الحشوات 12- 3
ن القماش يستخدم لتثبيت الرداء وتقويته في أماكن معينه بهدف يعرف حشو المالبس على انه الطبقة الداخلية م

إظهارها بشكل جميل ومتين مثل الياقات والمردات والجيوب والفتحات األمامية وشريط الخصر وصدر الجاكيت كما أنها تقلل 
م مع وزن القماش لذي يتالئها المهم اختيار الحشو امن مطاطية األقمشة وتختلف أنواع الحشوات بألوانها وأوزانها ومواصفات

. أما القماش الخفيف والشفاف فيفضل حشوه بطبقة أخرى من ون الحشو بالوزن نفسه او اخف منهونوعه فإذا كان سميكا يك
   :والحشو على نوعينالقماش نفسه . 

و  -1 وجحش ق المنس د : الالص و عن ن الحش وع م ذا الن هه ا ،تثبيت ه الط علين ار خطوط ر االعتب ذ بنظ ة ان نأخ ولي
ه  ن خياطت والعرضية والتي يجب أن توازي خطوط الطول والعرض لنسيج القماش ويتوفر بشكلين أما الصق أو يمك

  . على القماش وخاصة مع األقمشة الثقيلة الوزن

  

قصه في كل  . فأما الالصق منه فقليل المرونة وال يمط ولذلك يمكن نوهو أيضا يتوفر بشكلي : حشو غير منسوج
  اتجاهات خطوطه. أما الذي يخاط منه فيستعمل مع األقمشة المطاطة والمحاكة وكذلك المنسوجات. 

ى سطح        تم لصقها عل واة في رارة المك ذوب بح ة ت ه طبق د جانبي و اح ذي يعل ا للحشو الالصق ال وغالبا ما يتم اختيارن
  .متانة المناسبةالقماش ويعد من الطرق السريعة والسهلة ويعطي الثوب ال

     

أما عن الحشو الذي يخاط والذي يتطلب عمال يدويا أضافيا إما بتثبيته بالدبابيس أو درزه باليد والماكنة كي ال يتحرك عن 
فقدت شكلها مثل األقمشة المطاطة،  مكانه غالبا ما يستخدم مع بعض األقمشة التي ال يمكن لصق الحشوات عليها وأال

 . مشة ذات الوبرأو األق الشفافة،

  :هداف استعمال الحشوا

 .األزرار  تقوية األجزاء التي تقع  تحت الضغط الشديد كما في حالة فتحات . 1
 والصدور.إكساب الرداء الهيكل المطلوب كما في حالة الياقات  . 2
 الرجالية.اكتساب الصالبة مثل حافات األكمام والفتحات األمامية وياقات القمصان  . 3
 في حالة تقويرات الرقبة. تثبيت القماش كما . 4
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27رقم التمرين :                                                                     كيفية تركيب الحشوات الالصقة: اسم التمرين  

دقيقة 30صص: الزمن المخ                                         ورشة التنفيذ                     :محطة العمل \مكان التنفيذ   

 
 
 
 

 تركيب الحشوات الالصقةعلى ان تكون الطالبة قادرة.    

          فستان  الجيب، ، قطعة قماش لعملمنضدة

  .بدلة عمل ،ونة تأشيرصاب، مسطره، مقص ،بكره خيوط كشتبان،، ابرةأو تنورة،  جاهز،
 

1-  

انقلي كل الخطوط الموجودة في القالب إلى الحشو 
ازيلي الحشو بما فيها البنسات وخط وسط الصدر و 

في أماكن البنسات منعا لظهور تفصصات على وجه 
عالوات وكذلك  قصي  طقافي تلك المنالقماش 

  الخياط في الحشو قريباً جدا من خطوط الخياطات.

2-  

ان تكون الجهة ضعي الحشو على قطع القماش 
. وضعي القالب فوق الالصقة على ظهر القماش

الحشو لتحديد أماكن قص الحشو من خالل ثنيه في 
  مكانه قبل لصقه ويرش بالماء او يقلص بالبخار.

 

3-  

ى القماش ع الحشو عل ة لصقها ويجب  اكوي قط بغي
ا ن مكانه و ع ع الحش ف قط ا لزح ة تجنب وخي الدق  ت

وسط قطع الحشو،  نوابدئي مويضغط بكلتا اليدين 
 .ومراقبة األماكن المنصهرة
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4-  

ى  ا عل ق عليه ت الالص م تثبي ي ت ة الت ي القطع اقلب
ى ان ال تنسيجهةو  ا الصحيح ويعاد كيها بالبخار عل

اش الخاص ب ن القم ة م الكي لتحول دون وضع قطع
 لمعان القماش . اتركي القطع حتى تبرد وتجف.

  

 

5-  

ات  و الياق ي حش ل  ف كل مائ و بش ا الحش ي زواي قص
المدببة ) يحول  سداخل خط الدرز ( من جهة الرؤو

اطق ذه المن ب  ذلك دون ظهور تفصص في ه د قل عن
ةالياقة على و ك جه ا قص تل تم الحق ا ي ا الصحيح كم

  القماش.الزوايا حتى على 
  

ة (مالحظة :  م الحشو 15المدة المطلوب ة) لمعظ ثاني
  .الالصق

 

6-   .وضعيها في مكانهااطفئي المكواة  
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  إستمارة قائمة الفحص

  الفاحصة جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                          له االولى               المرح                      إسم الطالبة :             

    كيفية تركيب الحشوات الالصقة التمرين:إسم 
  

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

      8  شارات وقص الحشو في موقع البنسات.نقل اال  -1

      12  .وضع الحشو على القماش وقص الزيادات من الحافات باستعمال القالب  -2

      12  ة.شو ولصقه بالمكواكي الح  -3

      12  .قلب القطعة وكيها على الوجه وتركها تبرد  -4

  قص زوايا الحشو بشكل مائل في  الرؤوس المدببة.  -5
8  

    

6-  
  .اطفاء المكواة ووضعها في مكانها

4  

    

7-  
  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.

4  

    

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها  )5،  4، 3،  2(تكون الطالبه ناجحه في الفقرة على أن  60 /35لدرجه الدنيا إلجتياز التمرين ا
  تعيد الطالبه الخطوات التي رسبت فيها 

  توقيع رئيس القسم                توقيع المدرب                              توقيع المدرب  



147 

  Darts البنسات 
  سات جزءاً مهما في قطعـــة تعد البن          

  المالبس فهي تساعد في تكسيم المالبس على
  انحناءات األجسام بحسب التصميم بمساعدة 
   .الخطوط األخرى 

وتساعد البنسات في تحوير القالب الورقي من 
تكون بعدين الى ثالث إبعاد على الجسم وعادة 

. ويمكن نقل البنسات ثابتة الطول والعرض
ن الى أخر في قطعة المالبس او موقعها من مكا

تحويرها لتأخذ إشكاال عدة كالقصات وألزم 
  وغيرها.والكسرات 

والرداء والمكسم بصورة صحيحة يكسب 
مرتديه الراحة التامة كما يسمح له بالحركة 
بصورة طبيعية عند الجلوس والمشي وهناك 

  :نوعين من البنسات

 

.  

د -1 رأس الواح ة ذات ال ون البنس : وتك
ى عريضة  دريجيا ال ا وتضيق ت ن أحد طرفيه م

ات  ل بنس ر (مث رف األخ ي الط ى ف ان تتالش
ورات) حة  التن ة الموض در الجانبي ة الص وبنس

  .بالشكل الجانبي
ية لبنسة ذات الرأسينا -2 ون متالش :  وتك

ل البنسات  ن وسطه مث في الطرفين وتعرض م
ا  م كم ى الجس م عل تان مكس ي فس تخدمة ف المس

سات على جانبي الثوب ينبغي ان يكون موقع البن
    كما في الشكل الجانبي. متوازيا وطولها متساويا

  - : الجيدالتكسيم مل التي تساعد على أهم العوا
اش  . 1 ولي للقم يج الط ى النس ة عل ن تطابق الخطوط الدال عند وضع القالب على القماش علينا التأكد م

ذلك بت تعينين ب ه مس راف في ب إي انح ه وتجن وط علي ك الخط ل تل يرها ونق دبابيس أو تأش ا بال ثبيته
 األخرى.بوسائل التأشير 

انبين. ةالعناية بالخياطة من خالل استقام . 2 رص  خطوط التكل وتساوي أطوالها وعرضها على الج وت
ي  ة البنسات العريضة أو الت ي حال ا ف ك او قصها طولي ب ذل ي تتطل اكن الت ي األم ثنيات البنسات ف

 سميكة.أقمشتها 
 المطلوبة.اهم ذلك في انبساط الخياطات وإعطائها االنحناءات ضرورة كي البنسات يس . 3
 التكسيم.دراسة شكل األجسام فاختالف األوزان واإلحجام يسبب بعض المشاكل في   . 4
 الحركة.تجنب التكسيم الضيق جدا فهذا يظهر نواقص الجسم ويعيق  . 5
 الستعانة من الممكن التكسيم على الجسم مباشرة وتحديد موقع البنسات ومن الممكن ا . 6

  .للغرض نفسهبمانيكان 
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28رقم التمرين :                                                                   البنسات                  ةخياط :اسم التمرين  

دقيقة 30صص: الزمن المخ                                       محطة العمل: ورشة التنفيذ                           \مكان التنفيذ   

 
 
  
 

 خياطة البنسات : ى تنفيذعلان تكون الطالبة قادرة 
         صدر قميص ، او فستان يتحوي على

و اي وسيلة تاشير اخرى ، ضدة ، ماكنة خياطة ، قلم تاشير اخرى طولية ، منبنسات جانبية وا
  بدلة عمل ،صابونة تأشير، مسطره، مقص، بلون القماش بكره خيوط دبابيس، ، قطعة للكي ،

 

1-  
او اي  بواسطة قلم التأشير المخصصيحدد مكان البنسة 

  وسيلة أخرى على ظهر القماش

 

2-  

ثني البنسة على الخط المركزي كي يتطابق طرفا ا
 سثم دبسيه في موضعها على ان تكون رؤؤ البنسة

الى الخارج لسهولة أزالتها كلما تقدمتي  جهةالدبابيس مو
  في الخياطة.

 

3-  

ن  ل م دئي التك ريضاب رف الع الخ الط تعينة ب  طمس
وم. ل  المرس ة وتعم ة لتقوي ي البداي ة ف رزة خلفي غ

ل م ت التك رأس ث اه ال ل باتج ي ابعي التك وازيل
دمت  ا تق دبابيس كلم اال ة  .منه ع مالحظ يق م تض

  الغرزة في الثالث غرز األخيرة.
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4-  
ي الدواس يط ةارفع ي الخ د( وثبت ى بع م) 2.5عل س

ها ن راس دة او  ع ي عق يط واعمل ا الخ حبي طرف اس
  عادية ويقص الخيط الزائد .

 

5-  

عدم على  يحرص. واالمناسباالتجاه تكوى البنسة في 
  كسر القماش بعد الرأس.

  

 

6-  

   على مرحلتينأما بالنسبة للبنسه ذات الرأسين فتدرز 
تي بحيث يبدأ التكل عند خط الخصر ويتجه الى النقاط ال

ع وتتبالعليا أو السفلى  ةتتالشى تدريجيا سواء في الجه
  .  اإللية نفسها التي طبقت في الطريقة األولى

  

 

7-  

 الوسط.عند خط  ثنية البنسةاء اقرضي بعد االنته
لضمان تخفيف الشد والسماح للبنسة من ان تنحني 

 .ةبنعوم
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8-  
بالنسبة البنسة العريضة او تلك التي تكون في األقمشة 

السميكة فيتم قص خط الثنية طوليا حتى مسافة 
 (1.5سم) من نهاية البنسة او اقل. 

 

9-  ا على وسادة الكيبعد وضعهافتحي البنسة ويتم كيها  
   وباستعمال مكواة بخارية.الخاصة 
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  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةالمرحله االولى                                           فنون    إسم الطالبة :                             

    خياطة البنسات :التمرينإسم 
  

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

      8  تحديد موقع البنسات بواسطة قلم التأشير  -1

      8  ثني البنسات على الخط المركزي وتدبيسها  -2

3-  
وتضييق الغرز في الثالث  التكل من الطرف العريض الى الرأس مع تقوية البداية

  8  غرز االخيرة.
    

      5  .عقد خيطا التكل ة والبنستقوية راس   -4

  .كي البنسة بمكواة بخارية  -5
4  

    

  وعلى مرحلتين وابتداء من وسط البنسة. تكل البنسات ذات الرأسين بالطريقة نفسها  -6
6  

    

  .تقرض ثني البنسة عند خط الوسط   -7
5  

    

      8 ة او اقل.) سم من نهاية البنس1,5 (قص طية البنسة العريضة الى حد   -8

      4  بعد وضعها على وسادة الكي. فتح التكل بالكي بمكواة بخارية  -9

   
10-  

  .لتنفيذ خطوات العمل الزمن المستغرق
4  

    

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

            تكون الطالبه ناجحه في الفقرة             على أن  60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  الطالبه الخطوات التي رسبت فيها وأقل منها تعيد  )8،  3، ،12(

  

  توقيع رئيس القسم                توقيع المدرب                              توقيع المدرب  
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 :)acingF(المردات  13-3
  

إخفاء النهايات بطريقة قماش الرداء باستعمال قالب الرداء هدفها هي عبارة عن بطانات تقص من   
  .سهلة مع أعطاء شكال جميال أنيقا

  

وتظهر الفتحات على قطع المالبس بأشكال مختلفة فمنها على شكل حفرة رقبة دائرية أو مربعة او مثلثة 
  .يها إلعطائها شكال جميال منتظماوهذه تحتاج الى بطانة او مرد داخلي يركب عل

   
متصل ومن قماش الرداء  ذه يلزمها مرد وبطانة مرد فقد يكون المردوقد تكون الفتحات بعراوي وأزرار وه

على خط بطانة المرد  او مردا منفصال يتم قصه وخياطته على خط بطانة المرد وسواء كان المرد ويتم ثنيه 
متصال او منفصال فقد يصل الى حفرة الرقبة او يمتد ليصل الى خط الكشف وبخاصة في الياقات المفتوحة 

الروب) وعادة يتم تثبيت الحشو ( القماش الالصق) على بطانة ( ة األمريكية ( المربعة ) وياقة الشالكالياق
  المرد لتقويته وفيما يأتي طريقة خياطة بعض المردات .
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29رقم التمرين :                                                     سجاف او بطانة داخلية لفتحات الرقبة  ةخياط :اسم التمرين  

صص: ساعةالزمن المخ                                  محطة العمل: ورشة التنفيذ                                \مكان التنفيذ   

  

  

  

 نة داخلية لفتحات الرقبة خياطة سجاف او بطا ىعلان تكون الطالبة قادرة  

   قميص او فستان محفور باحدى الفتخات

دائرية مثلثة ، قطعة من القماش نفسه  لعمل السجاف او البطانة الداخلية قماش الصق ، منضدة  
كرة خيوط بلون القماش نفسه ، ورق ماكنة خياطة  ، قلم تأشير ، مقص ، مسطرة ، دبابيس ،ب

  باترون  قالب القميص او الفستان
 

1- قصي قالب البطانة حسب شكل فتحة الرقبة بعرض مناسب  
  .سم ) وباستعمال قالب الرداء لالمام والخلف3-2,5بين (

 

2-  

  

  

ويكون خط قصي قطع المردات من قماش الحشو الالصق 
  كانت الفتح في الخلف. اذا الثنيةوسط االمام على خط 

  

  
 

 

 

 
3-  

  

  

ه  اش الحشو بكي واة ساخنةثبتي قم اش  بمك ر القم ى ظه عل
ة  زاك بماكن رزة الزك ر او بغ ة األوف اة بماكن ي الحاف ونظف

  الخياطة.
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4- لكل من القميص او ف معاً  تكلي خطي  الكتف لالمام والخل 
  الفستان والمردات وافتحي الخياطات بكيها بمكواة بخارية.

 

5-  

اش  ضعي البطانة على تقويرة الرقبة بحيث يتقابل وجها القم
اف  وط االكت ل خط ة تقاب ع مالحظ دبابيس م ا بال وتثبيته

  .) سم1الخياطة على بعد (للقميص والبطانة ثم تكلي بماكنة 

  

6-  

رض ي ع ة درج الوة الخياط د  ع مك الزائ ن الس تخلص م لل
ى  وافتحي الزوايا اذا كانت الفتحة مثلثة او مربعة بالمقص ال

اط  ة الخي ول حاف ى ط اط ويقصقص عل ي يسهل حد الخي لك
  قلب الرداء الى الداخل.

 

7-  
داخل  ى ال رد ال ة او الم ي البطان ل اقلب ن التك ي خط م واعمل
   باتجاه البطانة. على البرواز بعد دفع زيادة الخياطة

 

8-  
ة  ي البطان رافثبت اف واالط ل االكت ي مح ط ف رزة اللق م  بغ ث

  تكوى بمكواة بخارية
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  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةون إسم الطالبة :                                              المرحله االولى                                 فن

   خياطة سجاف او بطانة داخلية لفتحات الرقبةإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

      6  قص قالب للبطانة حسب شكل الفتحة .  -1

      8  قص القالب من القماش والحشو الالصق.  -2

      8  تثبيت القماش الالصق بالكي.  -3

      8  ربط االكتاف وخياطتها للفستان والمردات وفتحها بكيها.  -4

  سم .1وضع البطانة على تقويرة الرقبة وتدبي ثم تكل على بعد   -5
8  

    

  تدريج عالوات الخياطة .  -6
5  

    

  قلب البطانة الى الداخل وعمل خط من التكل عليها بعد دفع العالوة باتجاها.  -7
8  

    

      5 ة اللقط في محل االكتاف واالطراف ثم الكي .تثبيت البطانة بغرز  -8

      4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.  -9

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل  )7،  5، 4، 3، 2تكون الطالبه ناجحه في الفقرة (على أن  60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  تي رسبت فيها الطالبه الخطوات المنها تعيد 

  توقيع رئيس القسم                توقيع المدرب                              توقيع المدرب  
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  خياطة الثنيات. -14 -3

تعد خياطة الثنيات من العمليات النهائية في خياطة قطعة المالبس وتشمل ثنيات الحافات السفلى 
قيقة عطف والجاكيت وغيرها . فالمالبس المتقنة الصنع تتميز بثنيات رحافة التنورة والم الرداء)للرداء (ذيل 

وغالبا ما تستخدم الخياطة  رض على الغالب وعلى بعد مناسب عنهسطح األ منبسطة تمتد حافاتها بموازاة
اليدوية في هذه العملية باستخدام غرزة اللقط او الغرزة البسيطة او المتقاطعة وقد تستخدم خيوط من نفس 

اش الرداء من خالل تنسيل بعض خيوط القماش بغية المحافظة على شكل الرداء الخارجي وحسن قم
  مظهره.

ويؤثر نوع القماش والتصميم المحدد على طريقة تثبيت الثنية فالقماش السميك يتم ثنيه مرة واحدة 
تثبيت  عليه. ويمكنط للقأما القماش الرقيق فيمكن ثنيه مرتين وأجراء ا اللقط.فقط وتنظيف حافات وأجزاء 

  معا.كناحية تجميلية ووظيفية  ةلة الخياطالثنية بأ

  )Pleats(الكسرات  -51- 3

ع والراحة لتسهل حركة الجسم يعها في القماش إلعطاء المزيد من التوسعبارة عن ثنيات يتم صن
مية القماش ثبت بحيث تأخذ كل طيه كتو دقيق ويتم وضع عالمات على القماش لتحديد مكان الطيات بشكل

نفسها وبحيث يتوزع اتساع القماش بالتساوي ويتم كي الطيات عادة على األقمشة الهشة ويمكن خياطتها 
لمساعدتها على االحتفاء بشكلها أثناء ارتداء الثياب وتبدو الطيات على األقمشة الطرية على أفضل صورة 

   . ادناه اشكال لتنورات بكسرات.عندما تترك دون كي

 

  ح تنورات باشكال متنوعة من الكسراتشكل يوض
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  أنواع الكسرات:

   )leatPnife Kide or S( الكسرة الجانبية البسيطة-أ

ين ( ها ب راوح عرض وى 12 -4يت م) تط س
وره  باتجاه واحد بزواية قائمة ويمكن عمل تن
رات  ن الكس وع م ذا الن تعمال ه ة باس طفل
ل  وب لعم اش المطل ة القم اب كمي والحتس

ثال (التنورة يقاس  يط الخصر ،م م) 56مح س
) مثال  ، 16ويحدد عدد الكسرات المطلوبة (

    تطبق العادلة التالية :

  

  ( لكل كسرة ثالث أوجه)           3× محيط الخصر  

  -------------------------------------        

  عدد الكسرات                     

  

     56 × 3  

  م كمية القماش للكسرة الواحدة           س 10.5=       --------------

       16     

  التنورةوجه عرض الكسرة على  أي ةم عمق الكسرة الواحدس 3.5=  3÷ 10.5
سم وعرضه يساوي طول التنورة 174= )الّسحابسم (مقدار خياطة 6+168=  3×56كمية القماش =

  سم.30=

   leatsPox Bكسرات الصندوق -2

ن ون م ي تتك رة الت ي الكس رتين  ه ل كس تقاب
ين ( راوح ب هما يت اويين عرض انبين متس م ) 24-8ج س

ا  اش بينم ه القم ى وج ات بعكس بعضها عل وتتجه الثني
ى  ة عل ات معكوس تلتقي  الطيات في الوسط لتشكل طي
ادة بشكل  تخدم كسرات الصندوق ع اش وتس ظهر القم
ر  ط ظه ي وس ا ف افي كم اع إض اء اتس ردي إلعط ف

  .القميص او وسط ظهر التنورة

  

  

  

  

  

  

.
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   )Inverted Pleat(الكسرة المزدوجة المعكوسة  -3

ات  ون الطي وب وتك ندوق المقل رات الص ن كس ارة ع ي عب ه
ف  ات الصندوق خل ا تشكل طي اش بينم المعكوسة على وجه القم

   .القماش

  

  
 Accordion Pleatsالكسرات المتعددة (البليسيه)  -4
  

تظم  دا بعرض من ا وهي طيات ضيقه ج يصعب عمله
د ائن  بالي تعانة بمك ون باالس ا متخصص وم بعمله ا يق ا م غالب

ات  اش حسب عرض الطي بس القم تخدم لتشكيل وك خاصة تس
  المطلوبة وشكلها .

  

  

  

 الكسرات التي تحيط بالتنورة بصورة كاملة  -5
  

ثم   3×يحتسب عرض القماش الكافي يضرب   محيط الورك 
 ويكون الطول بقدر طول. ياس المطلوبيكسم الخصر بالق

الشكل (أ) تحديد مكان الكسرات  المطلوب للتنورة ويوضح
(ب) فيوضح طريق كي الكسرات  الشكل اما ووعمل الطيات 

باستعمال مكواة بخارية ووضع قطعة من القماش خفيفة فوقها 
  لكي ال يكتسب القماش اللمعان.

  

  

  

  

  

. 
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 الفصل الرابع
  نبذة عن مالبس األطفال وخياطتها

  

 .نبذة عن مالبس األطفال وخياطتها 
 .قواعد البد من االهتمام بها عند اختيار مالبس األطفال 
   مالبس األطفال.أنواع األقمشة المستعملة في 
 .تحديد عدد األمتار الالزمة من القماش 
 .أعداد وتجهيز القماش للتفصيل 
  التي يجب مراعتها عند التفصيل.القواعد االساسية 
 .تحوير القالب االساس 
 .اختيار القالب المناسب 
 .تفصيل مالبس االطفال حديثي الوالدة 
 رسم قالب قميص طفل. 
  الوالدة.رسم قالب صدرية طفل حديث 
 .اخذ قياسات األطفال 
 رسم قالب جلباب طفل. 
 طفل  رسم قالب صدرية 
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  نبذة عن مالبس األطفال وخياطتها. -1- 4

يعتمد اختيار مالبس األطفال على المرحلة العمرية فاألطفال من عمر سنة الى سنتين ونصف   
توفر لهم الراحة وحرية الحركة والنشاط وتناسبهم المالبس  بسيطة.تاجون لمالبس ذات تصاميم يح

  الخلف.ذات القطعة الواحدة بفتحات في منطقة السرج او 

وعندما يبدأ األطفال ارتداء مالبسهم بأنفسهم البد أن تساعدهم تصاميم مالبسهم على سهولة   
ات السهلة الّسحابذلك باختيار المالبس ذات الفتحات السهلة كاألزرار الكبيرة و ارتدائها وخلعها ويتم

يز األمام عن الخلف في قطعة ي. كما البد من مساعدتهم في تموالمالبس ذات الخصر المطاطي
وتختار لهم  األمام.المالبس بالطرق المناسبة كوضع المثبتات وقطع االبليك والتطريز والجيوب في 

غسل المتكرر المالبس المصنوعة من األقمشة الناعمة والمثبته التي تمتص العرق وتتحمل عمليات ال
  والزاهية.وذات االلون الفاتحة 

وعندما يزداد نمو الطفل تزداد حركته ونشاطه ويحتاج لمالبس أمنة ومتينه تتيح له حرية   
وال بد من مشاركة  الواسعة.ات الجيوب الحركة والنشاط وبذلك تناسبه المالبس الرياضية العملية ذ

األطفال عند اختيار مالبسهم وتقديم التوجيه المناسب لهم لتنمية مهاراتهم في االختيار والتعرف الى 
  ناسبة معا.تاأللوان والقطع الم

سنوات فهم يرغبون في ارتداء مالبس مشابهه لمالبس إقرانهم ) 4-6أما األطفال في عمر (  
. ويزداد اهتمامهم باختيار مالبسهم خوانهم الن ذلك يشعرهم باالنتماء للجماعة التي يعيشون وسطهاوإ

ونوعها بحسب المناسبة .آذ توجد مالبس المدرسة واألعياد والحفالت وتزداد أهمية اختيار المالبس 
اإلشارة الى ضرورة  . وتجدرالتي توفر األمان للطفل في حركته والمتانة والتحمل لالستعمال المتكرر

االهتمام بأحذية األطفال وجواربهم بحيث تكون مريحة وبالقياس المناسب الذي يسهل حركة القدم 
 البالستك.وذات تصميم بسيط يمكن لبسها وخلعها بسهولة ويفضل منها المصنوعة من الجلد وليس 

  دم.وكذلك الجوارب المصنوعة من القطن وذات القياس المناسب للق

  قواعد ال بد من االهتمام بها عند اختيار مالبس االطفال. -2- 4

 : المتانة .1
من نشاط الطفل ولعبه وخصوصا أطفال  بس ذات قوة تحمل لالستهالك الناتجأي ان تكون المال

  .والقطن المتين وأقمشة التريكو واللينو بيكةما قبل المدرسة فنختار األقمشة مثل الفي عمر 

 سهولة العناية: .2
نظرا لما يمارسه الطفل من نشاط دائم ومستمر فان المالبس تتعرض لالتساخ السريع فتتطلب 
تنظيفا دائما ولذلك نستخدم أقمشة قابلة للغسيل وسهلة العناية بها مثل األقمشة التي ال تنكمش وال 

 اللون.تتكرمش والمعالجة ضد البقع وثابتة 
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 :الراحة .3
ة في األهمية بالنسبة لألطفال ألنهم دائما ما يتحركون ليكتشفوا ما حولهم الراحة هي عنصر غاي  

ولذلك يفضل األقمشة الناعمة الملمس وذات خاصية االمتصاص وتجنب األقمشة الخشنة الملمس مثل 
الصوف الخشن ويجب ان ال تكون المالبس ثقيلة حتى ال تتعب جسم الطفل وتقيده لكن ال بد ان تعطيه 

أي جزء من جسمه حتى  ىة واالنطالق وذات خطوط تصميم مريحة وغير ضاغطة علحرية الحرك

  .تاعبميمكنه ممارسة نشاطه دون 

 اللون: .4
البراقة. بهم األلوان ذبصفة عامة ان األطفال يفضلون األلوان الزاهية خصوصا اللون األحمر وتج

وهناك  الطفل باالكتئابد تصيب هولة واأللوان الفاتحة قأن األلوان الباهتة تلتقط القاذورات بس كما
ذات ألوان وإشكال مختلفة يمكن للطفل التعرف عليها وفي هذه الحالة تعتبر المالبس بمثابة  شونق

  وسيلة تعليمية له.

  

 زخرفة المالبس: -5

بعد االنتهاء منها بالتطريز  او ذهاتنفييمكن إدخال وسائل الزخرفة في مالبس األطفال خالل 
ويمكن استخدام الغرز الزخرفية بألوان مناسبة متناسقة واالبليكات والدانتيالت ...الخ وعند إضافتها 

  يجب مراعاة توزيعها في الملبس بشكل جميل وجذاب.

  

  الحماية واألمان: -6

الضيقة او األكمام  الفضفاضة جدا واألحزمة تيجب أن يؤخذ في االعتبار تجنب الموديال
في أشياء أخرى مما يجعله  هالمنقوشة جدا فقد يتعثر الطفل في هذه الموديالت وتتسبب في اشتباك

  عرضة لإلخطار.

  

   معرفة الفئة العمرية -7
حديث الوالدة يحتاج الى  ، بالطفلالطفلفي معرفة احتياجات  لعمرية تساعداأن معرفة الفئة 

ة تتحمل درجات حرارة عالية ليسهل تعقيمها كما يحتاج الى مالبس تتوفر فيها مالبس ذات أقمش
سبل الراحة عند االرتداء والخلع فال بد من الفتحات الواسعة عند الرقبة ويحتاج الطفل ذو السنتين 

  الخصر وما الى ذلك. على خصر المطاط والشياالت لتثبيت المالبسالالى 

  ار التصاميم:اختي-8

ل التي تر  و الطف ع لنم ن الضروري إضافة متس ي قصرت م اعي نمو الطفل ومعالجة الثياب الت
ه  طفال ليتمكن منعند خياطة مالبس األ دة ألطوال ارتداء الثوب المحبب لديه والذي ال يزال بحال جي
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تان ا ممكنة،فترة  فلى للفس ام واإلطراف الس اور األكم ك هي أس ي ذل اعد ف ي تس اكن الت ر األم و وأكث
  .لنضمن زيادة طولها عن طريق تقصير طيتها كلما نما الطفل السروال

ك الزي ود تل دم وج ة ع ي حال ا ف ن أم ات فم ي الثني ادات ف
وب  ع الث ا م ون مالئم ر يك اش أخ تعانة بقم ن االس الممك
يال  را جم وب منظ اء الث ى أعط وير عل ذا التح اعد ه ويس
ول  رة اط وب لفت داء الث ى ارت اعد عل ه يس ى ان افة ال باإلض
الطول  وب ب ع الث فتقص األساور من قطعة قماش متناسقة م

ا فلى لألكم ة الس ى الحاف ت عل م تثب وب ث ل المطل م ولرج
ث  ة  حي تان طفل ادة طول فس ي زي السروال  والحال نفسه ف
د  وب بع اش للث ع قم ب م اش تتناس ة قم تعانة بقطع تم االس ي
قص الحافة السفلى للثوب المراد اطالته او االستعانة بشريط 
جاهز( دانتيل ) ذات حواف مهذبة ويثبت بين قطعتي الرداء 

  إلطالة الفستان . 

  

    

ة األكمام للبلوز باستخدام قماش من النوع كما يمكن أطال
يج  و نس ات وه ات الخياط ا لنهاي د خصيص اط والمع المط
محبوك شديد المط يسحب قليال عند تثبيته على حافة الكم او 

  .عند الرقبة او الكاحل

 
  

  أنواع األقمشة المستخدمة في مالبس األطفال -3- 4
تنفيذ مالبس األطفال لما تتمتع به تلك األقمشة من يغلب استخدام األقمشة القطنية والكتانية في 

كونها متينة وناعمة وتكاد تخلو من ميزات تجعلها أكثر الخامات مالئمة لمالبس األطفال فباإلضافة 
الشحنات الكهربائية الساكنة وتتوفر بألوان زاهية فأنها أيضا تتوفر بأنواع مختلفة منها السميكة مثل 

  الرقيقة مثل أقمشة اللينو. أقمشة ( الجينز) ومنها



163 

ويمكن استخدام األقمشة المخلوطة بنسب معقولة تجعلها ذات ميزات عديدة مثل سهولة العناية 
بها ومقاومتها للتجعد وقد تستخدم في بعض الحاالت أقمشة مالبس الكبار نفسها في تنفيذ بعض 

  . مالبس المناسبات م والرياضة , وبعضمالبس السباحة والنو مثل:مالبس األطفال 
  

  - : التاليةيتم اختيار األقمشة وفق االعتبارات 
 الطفل. عمر -1
األقمشة السهلة في الخياطة والتي تكون منسوجاتها بسيطة ال تتنسل بسهولة وال تتطلب معاملة  -2

 القطنية.خاصة عند الخياطة مثل األقمشة 
 .ءم النشاط الحركي للطفلألقمشة الجيدة الصنع التي تالا   -3
 .األقمشة ذات األلوان المريحة الهادئة واأللوان الزاهية والتي تضفي الراحة والطمأنينة  -4
 المريحة.األقمشة التي أنسجتها مصنوعة بطريقة الحياكة كالفانيلة واألقمشة المطاط   -5
 االبتعاد قدر اإلمكان عن األقمشة المصنوعة كيميائيا. -6
      األقمشة التي تستخدم في المناسبات وهي ال تصلح الرتدائها في كل األوقات مثلهناك بعض  -7

 االوركنزة). ، القطيفة، ( ألتفته 
 

 

  .تحديد عدد األمتار الالزمة من القماش -4-4
اش  ن القم ة م ار الالزم دد األمت د ع تم تحدي ي
افات  افة مس ع إض وذج م وال النم ى أط اد عل باالعتم

د عدد  وهناكالخياطة  ي تحدي ؤثر ف ل أخرى ت عوام
  األمتار: 

  لجسم .أحجم  -1
وع  -2 ميم:ن رات  التص ات او كس ود قص ل وج مث

  ونحوها .
ل ( -3 اش: مث رض القم م. 140ع م. 120س س

  سم)90سم. 110
ى  -4 مواصفات القماش الن بعض األقمشة تحتاج ال

  :كانتزيادة عدد األمتار اذا 
 .لها وبرالمعة او  -أ

 مزخرفة.نقوشها ذات اتجاه واحد او   -ب
ات    -ج        ة ) او ذات مربع ة ( مقلم مخطط

ي  ذ ف ا ان نأخ وال علين ل األح ي ك ات) وف (كاروه
ط  داد خ ى امت ص عل اده تق س ع باننا ان المالب حس

  النسيج الطولي للقماش .
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  أعداد وتجهيز القماش للتفصيل. -5- 4

ب وقصه آذ أن بعد االنتهاء من  -أ تجهيز القالب المطلوب البد من تجهيز القماش استعدادا لوضع القال
  ومنها:بعض األقمشة تحتاج الى معاملة خاصة 

  .ادناهموضح في الشكل  يكوى كمايغسل ثم  اذا كان القماش قطنيا مثل القطن والكتان -1

 :والحريريةاألقمشة الصوفية  -2
  في ماء فاتر. يغسل بنعومة -أ

كي ال تحدث فيه تجاعيد  بلف القماش في منشفة إلزالة الرطوبة الزائدة وال يعصر القماش -ب
  .يصعب ازالتها

  .يكوى بمكواة ذات درجة حرارة باردة على ظهر القماش  -ج

  
حدد خيط القماش ثم تعديل طرف القماش العرضي يسحب خيط من القماش العرضي فتظهر عالقة ت -ب 

  يقص عليها. 

 
  



165 

وإذا كان القماش ذا مربعات ( كاروهات) يقص على 
  .طول احد الخطوط العرضية

  

  

  وفي حالة كون القماش غير قابل للتنسل او األقمشة المحاكة.
  يسرج على خط القماش العرضي او يرسم خط عمودي على حاشية القماش بصابونه الخياط ثم يقص  -

  

أذا كانت حاشية القماش مشدودة وال يمكن تعديلها بالكي  الحاشية)جة طرف القماش الطولي (معال -ج
  على مسافات متباعدة او تقص تماما. صفأنها تفتح بالمق

آن تكون خطوط نسيجه مائلة فيعدل بسحبه بواسطة اليد  يأما أذا كان القماش موروبا او مائال ا -د
  .حرفة ثم يكوىلتعديل خطوط النسيج المن
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  القواعد األساسية التي يجب مراعاتها عند التفصيل. 4-6

ية  . 1 مالحظة البيانات الخاصة بالقالب مثل خط وسط األمام والخلف مع وضع اإلشارات العرض
 النسيج. طوكذلك اتجاه خ

 الحزام.مالحظة إشارات التقابل وأماكن تجميع الكسرات ونهاية مكان تثبيت  . 2
 األقمشة.النقوش والزخارف في ه مراعاة اتجا . 3
 طوليا.تثبيت أجزاء القالب على القماش  . 4
ك توضع  . 5 د ذل ي وبع ترتيب أجزاء القالب بوضع القطع الكبيرة أوال مثل الجزء األمامي والخلف

ل  غيرة مث ع الص م،القط ة الك وب ،الياق ة  ،الجي داخل بطريق ي ت ا ف ع جميعه ى أن توض عل
 ط النسيج.وبالعرض مع تثبيت خط ريضا فيطوىوأما أذا كان القماش ع ية.اقتصاد

ع عدم  . 6 ائال م يا او م دبوس عرض ون وضع ال يراعى عند تثبيت أجزاء القالب بالدبابيس أن يك
 المنضدة.رفع القماش من فوق 

 سم).4-6ه الذيل (سم) ولكف1-2ياطة حول القالب من (ترك مسافات مناسبة للخ . 7
 

  المناسب:اختيار القالب  -4-7

رق و وع ط ب تتن ب القوال ار انس ا اختي ا وعلين س بموجبه ذ المالب تم تنفي ي ي ب الت م القوال اليب رس أس
تخدام هوله الس ة وس ا دق ةوأكثره س المختلف اج المالب ي أنت ال ها ف دار . لألطف ي إص اء ف ارع دور األزي اذ تتس

دة للقص المجالت المخصصة لمالبس األطفال او إصدار قوالب خاصة لموديالت محددة تباع في األسواق م ع
تعليمات لشرح وتكون المجالت مزودة بدفتر لل ل.التفصيعملية  ربعد وضع جميع اإلشارات والبيانات التي تيس

  التصميم.نوع القماش وكميته واالحتياجات األخرى ألعداد القالب وخياطته مع ذكر  طريقة قص أجزاء

ياسات المعيارية لصعوبة اخذ القياسات ها هي طريقه أعداد القالب األساسي وفقا لجداول القبأال أن انس
والدة يالشخصية لبعض الفئات العمري ار ة لألطفال وبخاصة حديثي ال ا اختي ربجدر بن ة  أق ات المعياري المقاس

تحقيقا لهدفنا وبعد رسم القالب األساسي يتم تنزيل مختلف التصاميم والموديالت بعد عمل التحوير الالزم للقالب 
  المناسبة للخياطة حوله عند التفصيل. يز القالب بوضع المسافاتهويجب أن ال ننسى تج

  تحوير القالب األساس. -4-8

ث ان  ا حي يتم تفصيل مالبس األطفال وخياطتها تبعا للتصاميم األساسية والتحويرات التي تجري عليه
ى التح اج ال ديالت هناك الكثير من تصاميم األطفال ال يتم تنفيذها بموجب القالب األساسي وتحت ويرات والتع

  يلي:وكما 

ال و . 1 ب األساسي لألطف هيتم ضبط القال ل أجراء التحويرات  مالئمت ديالت قب ل وأجراء التع م الطف لجس
 .التصميم)في  (التغيرات

 التحويرات.مراعاة التناسب واالتزان عند أجراء  . 2
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  وتختلف إشكال تحويرات القالب األساسي لألطفال ومنها:

  أحداهما.لطولية او العرضية لكل من األمام والخلف او التحوير بالقصات ا -أ

دئ  -ب التحوير بالبنسات وال يستخدم هذا النوع اال في مالبس األطفال بعد سن عشرة سنوات بسبب ب
  .للفتيات بروز الصدر في هذا السن

الغينات او إضافة الكسرات و (ايفازية)التحوير بالتوسيعات ويكون هذا التحوير بتوسيع خط الجنب  -ج
  الصغيرة) وألزم. (الطيات

  وخياطتها.تفصيل مالبس طفل حديث الوالدة  -4-9

ال حديثي  س األطف ال وبشكل خاص مالب س األطف والدة.مما يبهج النفس القيام بتنفيذ مالب ف  ال وتختل
  .مالبس األطفال باختالف مناسبة استعمالها وان كانت ال تختلف في طريقه أعدادها أال اختالفا بسيطا

ن و م ن تخل اد تك م تك والدة بتصاميم خاصة به ال حديثي ال س األطف حابواألزرار  وتنفرد مالب ات الّس
ل بها وتستخدموالقطع المعدنية حتى ال يتأثر جسم الطفل  والحشوات ال. مث  الخياطات النظيفة في مالبس األطف
ة مثل والفرنسية) ةاإلنكليزي(الخياطة  رما نلجأ الى التنظيف بواسطة ماكن م  األوف ي جس ؤثر ف ى ال ت ل.حت  الطف

ارعة  وتسهل ميزة استخدام األلوان الفاتحة في مالبس األطفال ظهور عالمات االتساخ عليها مما يستدعي المس
  تنظيفها.الى 

ة  ة القطني تخدم األقمش وتس
ديثي  ال ح س األطف ي مالب ة ف والكتاني
هلة  ه وس حية وأمن ا ص والدة ألنه ال

ات ال ل درج ف. وتتحم رارة التنظي ح
ر لتنظيفه إذاالعالية  ا  الزم اآلم وتعقيمه

ي  تخدمة ف ة المس ة القطني ن األقمش وم
ه  مالبس األطفال اللينو والشاش والفانيل

ة  وبلينوالبيك ب والب ف القوال . وال تختل
ن  والدة ع ديثي ال ال ح س األطف لمالب
ا أال  ال عموم س األطف ب مالب قوال

  .ببعض التغيرات البسيطة

ذ القيا عوبة اخ ذا ولص ات له س
ر يفض داول المم ى ج اد عل ل االعتم

ات المعي ي القياس دة ف ة المعتم اري
م  دول رق ا الج ة ومنه ادر العلمي المص

)1.(  
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  جدول القياسات المعيارية لألطفال حديثي الوالدة لألوالد والبنات. )1(الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )قالب قميص حديث الوالدة (اتكرسم أوالّ: 

  القياسات المطلوبة: 

  ) 1حددي القياسات المعيارية الالزمة لرسم قوالب مالبس األطفال حديثي الوالدة من الجدول (  
 سم50محيط الصدر= 
  سم 25= 7+18طول الظهر =
  .سم 25= - طول القميص

سم وعرضه  25ب  ، ج ، د ) طوله =  (أ،ارسمي المربع  -1
 سم نص محيط الصدر 25=  

  
 )1بالخط ( هـ هـ نصفي المربع-2
 
  

  

  98  92  86 80 72  64  56  الطول الكامل(سم)  
  -  -  12-11  10-9  8  7-6  5-4  الوزن(كغم)  
  سنين3  سنتان  شهر18  شهر12  أشهر6  أشهر 3  الوالدة  العمر  
  55  53  51  49  46  43  40  محيط الصدر  1
  53  51  49  47  44  41  38  محيط الخصر  2
  56  54  52  50  46  43  40  محيط الحوض  3
  27  26.5  26 25.5  24.5 23.5 22.5  محيط الرقبة  4
  24  23  22  20.5  19.5  18  17  طول الظهر  5
  12  11.5  -  -  -  -  -  الجنبطول   6
  17.5  16.5  15.5  14.5  13.5  12.5  11.5  طول السرج  7
  41.5  38  34.5  31  27  23  19  طول الساق من الداخل  8
  34  32  -  -  -  -  -  الطزل من الخصر الى الركبة  9

  34.5  32  29.5  27  24.5  22  5-19  طول الكم  10
  23  22  21  20.5  19  18  17  عرض الظهر  11
  7.5  7  6.5  6  5.5  5  4.5  فعرض الكت  12
  18.5  18  17.5  17  16  15  14  محيط الصدر  13
  13  12.5  12  12  11  10.5  10  محيط الرسغ  14
  15.5  15  14.5  14  13  12  11  محيط الكاهل  15
  51.5  50.5  49.5  48.5  46.5  44.5  42.5  محيط الراس  16
  15  14  13  12  11  9.5  8.5  طول القدم  17
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  2سم ) الى أ 1انزلي من ( ا) مقدار ( -3

  ) سم . 4,5قيسي من ( ا ) الى ( ا) مقدار (  -4

  رقبة الخلف تقويرة ) بخط مقوس يمثل خط 1، أ 2صلي ( أ -5

) سم عن  4,5) بحيث تبعدان مسافة ( 2د ()  1(د حددي -6
  .د
  ) بخط دائري يمثل تقويرة رقبة االمام2د 1صلي (د -7

) يمين ويسار نقطة (هـ)  على ( و ، ز نالنقطتيعيني  -8

  .سم ) 3رتيب وتبعد عنها بمسافة ( الت
  

 

  
     الى  سم) 12(اسقطي منهما عامودين طول كل منهما  -9

) على الترتيب وصلي النقطتين بخط مستقيم 1) ( ز 1و (
  .لرسم تقويرة الكم

) سم  1,5حددي نقطة ل أسفل نقطة (و ) على بعد (  -10

  .) لتشكل خط الكتف الخلفي 1عنها وصليها مع نقطة ( أ

) سم  1,5حددي نقطة (ك ) اسفل نقطة (ز) بمسافة  ( -11

 ) لتشكل خط الكتف االمامي  1بنقطة (د
   

 

           ارسمي دوران حفرة االبط عند زوايا المستطيل  -12

 )  1، ز 1( و
دارها               -13 ر مق ط الظه ي وس ادة ف ل زي ب عم يج

ك  4(  ي وذل ف الخلف ط النص ارج خ م خ اء) س  إلعط
ل دون  م الطف ى جس يص عل ي القم م طرف الزم لض ع ال الوس
ن  وس م ى ان يق ر عل ط الظه ي وس رى وازرار ف ل ع عم

ى ط (أ األعل ل الخ ه  2) (ا 1مث رد عرض مي م م ارس ) ث

ا 1,5( ط ام ارج الخ م ) خ ها  س ون عرض رد فيك ة الم بطان

   ) سم2( 
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  .قصي القالب على الحدود الخارجية -14

 

  وخياطته.تفصيل القميص  ثانيا:

الخلف لتفادي وجود خياطات جانبية  نجهزي القماش وضعي القالب عليه كامال دون فصل األمام ع -1

  المثني.يكون خط الوسط األمامي (د ج) على النسيج ووبحيث 

  الكتف.سم) لخط 1.5سم) لثنية الذيل و(2سم) حول دوران الرقبة واإلبط ومسافة (1لى مسافة (قصي ع -2

  .)101،100ص ( )16(الموضحة في التمرين رقم  األكتاف بطريقة الخياط الفرنسية تدرز -3

  المخفي.الداخل وتثبت بغرزة اللقط  ىبطانة المرد ال تكوى -4

الحفرات يثبت أوال بماكنة الخياطة ثم يقلب ويدرز الى الداخل   فييستعمل شريط موروب ( قيراج ) لتغل -5
  أما بالماكنة او بطريقة اللقط اليدوي.

  او بدرزه بماكنة الخياطة يالذيل ويثبت بطريقة اللقط المخف يكف -6
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                     30رقم التمرين :                                              رسم قالب جلباب المولود:اسم التمرين
 دقيقة 60صص: الزمن المخ                                                                       محطة العمل :ورشة التنفيذ  \مكان التنفيذ  

   
  

  

  

  رسم قالب جلباب المولودان تكون الطالبه قادره على 

    ملونةأقالم  رصاص،قلم  ،منضدة، 

  .    ، مقص ، ورق باترون ) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 

 

  - ) وهي :1المطلوبة من الجدول (خذي القياسات -1 

  سم 57سم (للراحة ) = 8+ 49محيط الصدر =

  سم 40سم ، القصير =80طول الجلباب الطويل الطويل = 

  سم 27طول الكم = 

  سم 24محيط الكم =

  

د) بحيث يكون طوله  -جـ  -ب-المستطيل ( اارسمي  -2
 1/2ل الجلباب الطويل او القصير وعرض مساويا مساويا لطو

  بعد الزيادة يط الصدر مح
  سم اول  ناتج للقسم 28,5=  2÷ 57 

  .سم ثاني ناتج للقسمة  14,25=  2÷28,5
  سم ثالث ناتج للقسمة 7,125=  2÷14,25
  سم اخر ناتج للقسمة3,5=  2÷7,125

  ) .1ينصف المستطيل بالخط   (هـ هـ  -3
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 تجنا عيني نقطة (و ) يسار نقطة (أ) تبعد عنها  بمقدار اخر -4
  سم).1لقسمة + (ل

سم يمثل عرض تقويرة الخلف وعيني نقطة  4,5=  1+ 3,5
خط ) ب 1سم ) ثم صلي ( و و  1) اسفل نقطة (أ) بمقدار ( 1(و

  مقوس لتمثل تقويرة رقبة الخلف
 سم1) على بعد أخر ناتج القسمة +1يني النقطتين (ز, زع -5

ل  ) بدوران يشك  1سم) ثم صلي (ز مع ز4.5أيضا ويساوي (
  تقويرة الرقبة األمام .

  

  

ن تبعداعيني يمين ويسار النقطة (هـ) نقطتين (ح ) ، (ط ) -6
 وانزلي منهما عمودين طول 3 5,مسافة اخر ناتج للقسمة عنها

  سم 2 –كل منهما مساوي لثاني ناتج للقسمة  

) ثم  1ط 1سم الى النقطتين ( ح 2512,= 2 – 2514,      
  م  صلي النقطتين بخط مستقي

 األخيرتوضع نقطة ك أسفل نقطة ج بمسافة تساوي الناتج   -7
  سم) .1( -للقسمة 

ثم صلي النقطة (و) مع النقطة (ك) مع مد   سم2,5=  3,51-1
سم ) داخل المستطيل الصغير لنحصل على خط 1الخط المائل (
  كتف الخلف .

بنفس بعد نقطة (ك) توضع نقطة (ل) أسفل نقطة (ط)   -8
سم ) داخل  1قطة (ز) ويمد الخط المائل (وتوصل الى ن

  المستطيل لتشكل خط كتف االمام
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ى ان تالمس 1ارسمي تقويرة اإلبط ابتداء من نقطة (ك -9 ) عل
ة (ح )1الخط (ح ح د الزاوي وس عن ) 1في منتصف المسافة ويق

ى  محت ف. ث ة (ط المنتص د الزاوي ط عن وس الخ ى 1يق م ال ) ث
  )1(ط ط   صف الخط   ) بعد ان يالمس منت 1النقطة (ل

ترسم سفرة الجلباب بحيث تكون أسفل خط ارتكاز الحفرة   -10
  سم) .2بمسافة (

 
ه ( -11 رد عرض م م ف 2يرس ط النص ول خ م) بط ي.س  الخلف

  وتعمل بطانة للمرد بالقياس نفسه  .

 
ا -12 ف بزي دة جهزي القالب النهائي للجلباب لقطع األمام والخل

يلتوسيع األ سم)8مسافة ( ك ف زم وذل ادة ال  مام أسفل القصة لزي
  الخلفي.الجزء 
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 :تيةالجلباب متبعة الخطوات اال ارسمي كم -13
 ارسم الخط (أ ب ) مساويــا لمحيط الـــذراع   -أ

ـاوية  - ب ام متســـ ع أقس ى أرب ط (أ ب ) ال مي الخ عي  قس وض
   النقاط ( جـ د هـ )

  

ً  -جـ م 5من نقطة المنتصف ( د) بطول ( ارسمي خطاً عموديا س
  ) وهو أرتفاع قمة الكم ، ثم ارسمي الخط العمودي

  سم  1+  )1و( د د بطول نصف  ) 1ـ(جـ ج 
  سم.3.5=2.5+1

ـ  ـ ه ودي ( ه ط العم مي الخ ط                      1وارس ول الخ ) بط
 سم 2\1-)  1( جـ جـ 

  سم 2.5 = 1- 3,5

 

  قمة الكم  ,ب ) لتشكل 1,هـ 1, د1لنقاط (ا ,جـا صلي  -د

 

  
د الخط (د د -هـ  ايا 1يم ه مس ون طول ث يك تقامة بحي ى اس ) عل

اوي  وب ويس م المطل ول الك م.24لط ين س مي خط وكذلك ارس
فل  ى االس ن (ذ ) ال د م عموديين من (أ ، ب) بطول الخط الممت

  الممتدة.سم ) وصلي بين رؤس الخطوط  19أي (

دار ( -و انبين بمق م )  3-1كسمي الكم من الج اط س وتوصل النق
  الجديدة الى (أ ، ب )

 

  قص القالب على الحدود الخارجية . -14
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  استمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة

  خياطةفنون تطبيقيه /                           االولى            المرحلة                         إسم الطالبة :                        

رسم قالب جلباب المولودإسم التمرين :  

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  اخذ القياسات المطلوبة  -1

      9  رسم المستطيل وتنصيفه  -2

      4  رسم تقويرة الخلف  -3

      4  رسم تقويرة رقبة  االمام  -4

      4  رسم خطي الكتف االمامي والخلفي  -5

      6  رسم تقويرة االبط في االمام والخلف  -6

      6  تحديد موقع القسة (سفرة الجلباب )  -7

      5  أضافة مسافة المرد وبطانة المرد  -8

  والتنورة)قص اجزاء القالب (قصة االمام والخلف   -9
  

8  
    

  رسم قالب الكم   -10
  

8  
    

  5  حدود الخارجية قص القالب على ال  -11
    

      4  لتنفبذ خطوات العمل الزمن المستغرق  -12

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

                         الفقرةعلى أن تكون الطالبه ناجحه في  60 /35الدنيا إلجتياز التمرين  الدرجة
  ت فيها وأقل منها تعيد الطالبه الخطوات التي رسب  )10،9،7،6(

  

  

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  

  

  

  



176 

                                    خياطة جلباب مولود:  اسم التمرين                                               : 31رقم التمرين   
 دقيقة 180صص: الزمن المخ                                                                  محطة العمل :ورشة التنفيذ             \مكان التنفيذ  

  

  

 

  خياطة جلباب مولودقادره على  الطالبةان تكون    

  قطعة قماش  ياطة،خماكنة  ،منضدة ،

قالب الجلباب ، مقص ، شريط قياس ، دبابيس ، كشتبان ، بكرة خيط بلون القماش ، ابرة سراجة، 
  ادوات تاشير، بدلة عمل ، كرسي 

 

على منضدة مستوية بحيث يكون  القماش وضعيه جهزي  -1
  .لداخلاش الى اجه القمو

  

ي -2 ة  وزع ى الثني ل عل ي تفص ع الت ون القط ث تك ب بحي القال
  موضوعة على ثنية القماش وتثبت بالدبابيس .

  

  

والي ( -3 ب ح م ) و 2تترك مسافة مناسبة للخياطة حول القال س
  سم) للكف4(

  

  القماش.تقص أجزاء  -4

اش  -5 ى القم ارات عل ت اإلش د تثبي ب بع ع القال تعمال يرف  باس
  .أدوات التاشير

  

  

ح  الفرنسية ةتثبت األكتاف وتدرز بطريقة الخياط -6 ا موض كم
  .)101،100ص ()  16في التمرين (

ة  -7 ة الرقب ى حاف زيين وتنه يوضع دانتيل على حفرة الرقبة للت
   فيراج.باستعمال شريط 
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م  الكميثبت  -8 دبابيس ويسرج ث دن بال ي الب ط ف رة االب مع حف
  بخارية.طة ثم يكوى بمكواة يتكل بماكنة الخيا

م  -10 انبي الك ربط ج دن ي بعد االنتهاء من تثبيت االكمام مع الب
  ويتكل بصورة مستمرة مع خط الجانب للقصة او السفرة

ا  -11 ام ام ة االكم ي فتح ارتب ط او  بكفه رزة اللق ا بغ وتثبيته
  بوضع دانتيل على حافتها للتزيين 

  

ل التنورة جهزي  -12 ي الخصزم بعم ع الجزء ف ربط م م ت ر ث
ى  ية عل ورة عرض دبوس بص ع ال دبابيس اوالً بوض وي بال العل

د ( ى بع ل عل ن التك ط م ي خ م اعمل ل ث ط التك ن  1خ م ) ع س
  الحافة. وتنظف حافة التكل بماكنة األوفر ثم تكوى

والت أو  -13 عي كبس داخل وض ى ال رد ال ة الم وي بطان اط
ر وثبت ات الظه ول فتح ى ط ات ازرار عل ي فتح ي ازرار اعمل

  صغيرة

  

ة  -13 ة الخياط ا بماكن د ثنيه ذيل بع ة ال ى حاف دانتيل عل ي ال ثبت
  وتثبت قطعتين من الشريط على جانبي الفستان لعمل احزمة 

  

رة ال -14 اء حف راج) إلنه وروب (قي ريط م تعمل ش ة ريس قب
ل  ة لعم ف الخياطات الداخلي رويدرز الى الداخل . ثم تنظ  األوف

  للحافات
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  ستمارة قائمة الفحصا

   الجهة الفاحصة

  خياطةفنون تطبيقيه /                                 االولى             المرحلة         إسم الطالبة :                               

جلباب المولودخياطة إسم التمرين :  

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  وكيهاخياطة االكتاف معا ً  -1

      6  ترتيب حفرة الرقبة بوضع الدانتيل وتغليفها بشريط القيراج   -2

      6  تهيئة االكمام وتثبيتها في حفرة االبط مع البدن للسفرة  -3

      4  للبدن مع الكم خياطة الجوانب  -4

      4  انهاء حافة الكم  -5

      6  في الخصرتهيئة التنورة بعمل الزم   -6

7-  
  ربط التنورة مع البدن وكيها

  6  
    

  بطانة المرد للداخل في وسط الظهر طي  -8
5  

    

      6  تثبيت الدانتيالت على حافة الذيل وكيها وربط شرائط الحزام على الجانبين   -9

      6  وتثبيت االزراراألزرار  عمل فتحات  -10

      3  تنظيف الخياطات الداخلية والكي النهائي  -11

      4  زمن المستغرق لتنفيذ خطوات العملال  -12

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

  ) 10،  9، 7،  3،  2(ن الطالبه ناجحه في الفقره على أن تكو 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  وأقل منها تعيد الطالبه الخطوات التي رسبت فيها 

  توقيع رئيس القسم            توقيع المدرب                                     درب  توقيع الم
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رسم قالب صدرية أكل لطفل حديث الوالدة:اسم التمرين                                                 : 32رقم التمرين                      
 دقيقة 90 صص:الزمن المخ                                                                       محطة العمل :ورشة التنفيذ  \مكان التنفيذ  

  

  

  

      رسم قالب صدرية أكل لطفل حديث قادره على  الطالبةان تكون

الوالدة 

     ملونةأقالم  ،قلم رصاص  ، منضدة ، 

  ).     4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 

 

مي  -1 تطيل ( اارس ه -ج-ب-المس ه 22د) طول م .وعرض س
  سم 9=

افة  -2 م 3.5نقيس أسفل نقطة (ب) مس ـ) ث ى (ه رتين ال م م س
  و).الى (

ة (و)  -3 فل نقط يس أس افة (نق ا  4مس ى (س) ويمينه م )  ال س
  الى (ص) نفس المسافة .

  سم الى (ل)1/2مسافة  نقيس من (هـ ) -4

دار ( -5 ين(ب) مق يس يم ل     2نق م نص ة (ك) ث ة نقط م ) ال س
  (ل ك)

  

اط (س -6 ل النق ة (()، نص ى النقط لص) ال رة  ل) لعم حف
  اإلمام والخلف
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ط -7 م الخ ن       نرس داء م درية ابت ارج للص الخ
 (ك الى د) حسب الشكل المطلوب .

  

  يقص قالب الصدرية على الحدود الخارجية -9

  

ة او  -9 ون مبطن يفضل عند تنفيذ هذه الصدرية أما ان تك
ميك تخدم س اش المس ان القم ة اذا ك ر مبطن ي  اً غي ذ ف وتنف

اش ( و ) اواقم اشلين كير)  قم التطريز او (بش ى ب وتحل
  بلون القماش او بلون مخالف له )ستانالقيراج (ال شريط 

  
  طية القماش على للقالب خط وسط األمام ضعي  -أ

  ويثبت بالدبابيس
ة ويقص  1يقص حول القالب بعد ترك (-ب م)  للخياط رة مس

  ثانية من قماش النايلون (المشمع ) الرقيق كبطانة
  وتسرج معاً  تدبس طبقتا القماش والمشمع -ج
ى  -د ط ال راج ويلق تغلف الحافة الخارجية باستعمال شريط القي

  الداخل مع مالحظة اراحة الشريط فياالجزاء المحدبة
تغلف الرقبة بشريط القيراج مع سحب الشريط قليال وترك  -هـ

ف  وذجين تختل ل نم كل يمث ربط والش ا لل د طرفيه افة عن مس
  فاتهانهاء حا ةعن االخرى في طريقالواحدة 
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  استمارة قائمة الفحص

   الفاحصة الجهة

  خياطةفنون تطبيقيه /                          االولى             المرحلة                                     إسم الطالبة :                 

رسم قالب صدرية أكل لطفل حديث الوالدة: إسم التمرين  

  طواتالخ  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  رسم مستطيل لرسم القالب  -1

      8  تحديد موقع نقاط تقويرة الرقبة  -2

  رسم حفرة الرقبة  -3
6  

    

      8  رسم المحيط الخارجي للصدرية  -4

      8  قص القالب  -5

      6  تفصيل الصدرية من القماش ومن القماش المشمع  -6

7-  
  صدرية وتثبيتها بغرزة السراجةتدبيس قطعة ال

  6  
    

تغليف الحافة الخارجية للصدرية بشريط القيراج اويثبت سوتاج على الحافة   -8
  وحسب الموديل

10      

      4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل  -9

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل   )8، 5، 4، 2( الفقرةفي  ناجحة الطالبةتكون على أن  60 /35التمرين  الجتيازالدنيا  الدرجة
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةمنها تعيد 

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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  الفصل الخامس
  ) سنة وخياطتها6-12رسم القوالب األساسية لألطفال من ( 

  

 .اخذ قياسات األطفال 
  األساس للجزء الخلفي.قالب الرسم 
  األساس للجزء االمامي.قالب الرسم 
 .تمرين تفصيل وخياطة تنورة باالستيك 
  سنوات). 6األساس لفستان بناتي سن (قالب الرسم 
  طفال ونماذج منهااألساس لكم األقالب الرسم. 
 .رسم قالب صدرية طفل حديث الوالدة 
 لاطفلألالب الياقات ورسم ق. 
  صدرية مدرسيةرسم قالب. 
 قالب صدرية مدرسية. وخياطة تفصيل 
 ) سنة). 6-12رسم قالب األساسي لسروال طفل من  
 ين مالبس األطفال.يطرائق تز 
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 اخذ قياسات األطفال .-5-1

ب األساسي لقطع المالبس بأخذ قياسات الجسم حول المحيطات واألطوال القال رسم تبدأ عملية
ذ  ويراعي ان يكون جسم الطفل في وضع وقوف معتدل ومستقيم وعلى سطح مستوي. وتتم عملية اخ

  س باستخدام شريط القياس للتمكن من لفة حول الجسم.القيا
ى الد ا عل د خياطته م بع ى الجس س عل ة المالب اس قطع بط قي د ض ة فويعتم ذ  يق ة اخ عملي

ن ( ل م م الطف ة لجس ات معماري د قياس ات وتوج ول  12-9القياس اع (ط نة ) وبارتف ن )س —92(  م
سم ) بين كل طول والذي يليه . والن األطفال يختلفون في أحجامهم ضمن العمر 6سم) وبفارق (152

  الواحد يفضل تجربة قطعة المالبس على جسم الطفل قبل شرائها.
 ةوقوف ومستقيم وعلى ارض مستوياللطفل وهو في وضع خذي قياسات جسم ا  
 ) 1سجلي القياس بعد كل خطوة في جدول خاص كما في الجدول.( 
 

طول الجسم . يقاس بشكل عامودي من أعلى  . 1
 نقطة في الرأس حتى األرض .

ول الصدر  . 2 رر الشريط ح محيط الصدر : يم
 مرورا بأعلى منطقة في الصدر.

ريط القي . 3 ف ش ر : يل يط الخص ول مح اس ح
 منطقة الخصر تماما.

ول  . 4 اس ح ريط القي ف ش ورك : يل يط ال مح
 أعلى منطقة في الورك .

ر: .5 رض الظه تقي -ع ط مس كل خ اس بش  ميق
وق  رورا ف ن م ط األيم ع اإلب ن موق داء م ابت

 .لوحي الكتف حتى بداية اإلبط األيسر
محيط اإلبط: يمرر شريط القياس حول اإلبط  . 6

 ع مع الجسم.في المنطقة التي يلتقي بها الذرا
ول  . 7 اس ح ريط القي رر ش ة: يم يط الرقب مح

ي  ق ف ا العن ي به ي يلتق ة الت الرقبة في المنطق
 الجسم 

ة   . 8 اء الرقب ة التق ن نقط اس م ف: يق ول الكت ط
 مع الكتف وحتى نقطة رأس الكتف. 

ول   . 9 اس ح ريط القي رر ش ذراع: يم يط ال مح
 أعلى منطقة في الذراع.

ى محيط الفخذ: يمرر شريط القياس ح .10 ول أعل
 منطقة في الفخذ.

ى . 11 ى نقطة عل ن أعل ارتفاع الظهر : يقاس م
ا .  ا تمام ة له عظمة الرقبة الى نقطة وهمية مقابل
داد  ى امت ا عل ري . مكانه ود الفق ى العم ع عل تق
ذراع  اء ال ة التق ين نقط الخط األفقي الذي يصل ب
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 بالجسم والعمود الفقري . 
  

ة طول الظهر : يقاس من بداية عظم .12 ة الرقب
ف  ي منتص ة ف ى نقط ري ال العمود الفق رورا ب م

 الخصر في منطقة الظهر .
  

ين الخصر   . 13 افة ب طول الجنب : تقاس المس
ب  ى جان وض عل ي الح ة ف ي منطق واعل

 الجسم .
  

افة  . 14 اس المس طول الجسم الى االرض :   تق
 العمودية  من نهاية العنق الى األرض.

  

ة  طول الجسم للركبة: تقاس الم .15 سافة العمودي
ة  اذاة الركب ى مح ى نقطة عل ة حت من نهاية الرقب

 من الخلف.
 

ين .16  افة ب اس المس وس: تق م للجل اع الجس ارتف
ة  ف والنقط ف الخل ي منتص ر ف ة الخص نقط
ه  س علي المقابله لها على السطح االفقي الذي يجل

  الطفل.
  

طول الخياطة الجانبية : تقاس المسافة بشكل . 17
ى سطح عمودية  من نق ة حت طة  الخصر الجانبي

  األرض
ف  .18 ف الكت ن منتص اس م ذع: تق يط الج مح

رورا  م  م ذين  ث ين الفخ ا ب روراً م ن م األيم
ن  ن م ف االيم ف الكت اءاً بمنتص در وانته بالص

 األمام .
 
ين نقطة .  19   افة ب اس المس محيط السرج : تق

ين ا ا ب روراً م ر م ة الظه ر لمنطق ذين  الخص لفخ
  ر األمامي الى نقطة الخص

  

  

ى . 20 ذراع حت ف وال ى الكت روراً عل الكتف م ة ب اء الرقب ة التق ن نقط اس م ذراع : يق الطول الكلي لل
  الرسغ بحيث يكون وضع الذراع 
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  ) القياسات المعيارية1الجدول (                

  فقط اإلناث  إناث/ ذكور  البيانات  ت

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  تالعمر بالسنوا  

  152  146  140  134  128  122  116  110  104  98  92  طول الجسم الكلي  1

  80  76  72  69  66  63  61  59  67  55  53  محيط الصدر  2

  64  63  62  61  59  58  57  55  54  53  52  محيط الخصر  3

  86.5  83  78.5  75  71.5  68  66  63.5  61  59  56.5  محيط الورك  4

  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22.5  22  عرض الظهر  5

  35  33.5  32  31  30  29  28  27  26  25  24  محيط االبط  6

  34  33  32  31  30  29  28  27.5  26.5  26  25  محيط الرقبة  7

  11  10  9.8  9.5  9.3  9  8.5  8.3  8  7.5  7.3  طول الكتف  8

  23  21.5  20.5  20  19  18.5  18  17.5  17  16.5  16  محيط الذراع  9

  49  47  45  43  41  39  37  35  33  32  31  محيط الفخذ  10

  17.5  17  16.5  15.5  15  14  13.5  12.5  12  11  10.5  ارتفاع الظهر  11

  35  33.5  32  30.5  29.5  28  27  25.5  24  23  22  طول الظهر  12

  17.5  17  16.5  15.5  15  14  13.5  12.5  12  11  10.5  طول الجنب  13

  131  125  119  114  109  103  98  92  87  81.5  76  طول الجسم لألرض  14

  88  84  80  76  72  69  65  61  57  54  51  م للركبةطول الجس  15

  27.5  26.5  25.5  24  23  22  21  20  19  18  17  للجلوس مارتفاع الجس  16

  97  93  89  85  81  77  72  68  64  60  56  طول الخياطة الجانبية  17

  141  134  127  121  116  112  107  103  99  94  90  محيط الجذع  18

  69  66  63  60  57  55  53  51  49  47  45  محيط الحرج  19

  66  63  60  57  54  51  48  45  42  39  36.5  طول الكلي للذراع  20
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30رقم التمرين :                                                                   رسم القالب االساسي للتنورة الجزء الخلفي     :اسم التمرين  

دقيقة 60صص: الزمن المخ           محطة العمل: ورشة التنفيذ                                                                  \مكان التنفيذ   

  

 
 

   رسم القالب االساسي للتنورة الجزء  ان تكون الطالبة قادره على

  الخلفي  
       منضدة  ، قلم رصاص ، اقالم ،

  ) A4ملونة ، ممحاة ، مبراة ، مسطرة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم (

 

1-  

بواسطة  شريط  الطريقة الموضحة سابقا حسبالتالية القياسات خذي 
  ) للقياسات المعيارية 1القياس  او تستخرج من الجدول (

  سم.66محيط الورك:  ،  سم57محيط الخصر :
  سم.36سم، طول التنورة :13.5طول الجانب: 

  . 4ثم يقسم كل محيط الخصر ومحيط الورك على 
  ورك.ال¼  سم16.5= 4÷66
  الخصر¼ سم 14.25=4÷ 57
  

 

2-  

اوي ه (أ ب) يس ذي طول تطيل (أ ب ج د )ال مي المس ورة   ارس ول التن    ط
اوي ( 36( ه (أ د) يس ورك 1/4) وعرض يط ال م) أي                1-) مح س

 سم..15.5= 16.5-1
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3-  

سم) 13.5ويبعد عنه بمقدار ( )ارسمي الخط (هـ و)موازيا للمستقيم   (أ د
ا كم تعريف كل منها يمكن  ول الجانب وألهمية هذه الخطوط الرئيسية ط

  ياتي
  خط األفقي (أ د) يمثل خط الخصرال

 و) يمثل خط الورك .االلخط األفقي  (هـ 
  الخط األفقي (ب جـ) يمثل خط ثنية الذيل,

  الخط الرئيسي (أ ب) يمثل خط وسط  الخلف  
  رة ..خط الرئيسي (د جـ) يمثل خط الجانب للتنو

  
  
  
  

 

4-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بمقدار كسمي الخصر من الخلف كما هو مبين في أدناه
  الخصر .¼  –الورك ¼  التكسيم = 

)16.5 – 1  (–  )14.25 – 1 = (  

  سم 2.25=  13.25 –   15.5

  تقسم هذه المسافة لعمل الغبنة ولخط الجانب .
    ؤخذ لخط الجانب  اشري مقدارسم  ما ي1.25سم للغبنة ) =1( – 2.25

حني هذه النقطة الى (و ) بخط منسم) يمين نقطة د الى س ثم صلي 1.25( 
سم ) الى نقطة (ص) . 0.75 يمثل خط الجانب ويرتفع عن خط الخصر (

 هذه النقطة الى الخصر بخط مائل لتعديل خط الخصر ثم صلي
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5-  

ة    ين (ص،أ ) بنقط افة ب في المس ط نص ة خ ذه النقط ن ه م م (ع ) يرس
ول ( ودي بط ة 12-10عم ار نقط ين ويس اس يم م يق ة (م ) ث ى نقط م ) ال    س

افة ( ى (ع0.5(ع ) مس ة ال رض الغبن د ع م ) لتحدي ل 2, ع1س م توص ) ث
دار  ورة  بمق ذيل التن ادة ل ى زي ة  تعط ل الغبن ى (م ) لعم ين ال اتين النقطت  ه

  هذه النقطة الى (و) سم ) من نقطة (جـ )الى (ل) ثم توصل2-3(

 

 

6-  
دار ( ورة مق ذيل التن ادة ل ي زي م 3، 2اعط ى (ل) ث ة (ج) ال ن نقط م م ) س

ى (ك )   ن (ل ) ال ي م ذيل ارتفع ديل خط ال ى (و) وتع ة ال ذه النقط لي ه ص
  سم ) ثم صليها بخط مائل الى منتصف (ب جـ)0.75(     مقدار
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 إستمارة قائمة الفحص
  الجهة الفاحصة 

 خياطة /  تطبيقيةفنون                                    االولى       المرحلة                 إسم الطالبة :                           

  جزء الخلفي  رسم القالب االساسي للتنورة الإسم التمرين : 
 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القياسية

درجة 
 المالحظات األداء

   10 اخذ القياسات المطلوبة -1

   10 سم   15,5سم وعرض  36رسم المستطيل (أ ب ج د ) بطول  -2

   8  تحديد خط الورك -3

   10 تكسيم الخصر ورسم خط الجانب وتعديل الخصر -4

   10 ا تحديد موقع البنسة ورسمه -5

   8 تعريض الذيل وتعديله  -6

   4 الزمن المستغرق -7

    المجموع

 التوقيع إسم الفاحص

 التاريخ :

في الفقرة                          ناجحة الطالبةعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  يها الخطوات التي رسبت ف الطالبةوأقل منها تعيد  )5، 4، 2، 1(

 

  توقيع المدرب                          توقيع المدرب                      توقيع رئيس القسم
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34:رقم التمرين                                                                 ة الجزء االماميلب االساسي للتنوررسم القا :  اسم التمرين  

دقيقة 60صص: الزمن المخ      محطة العمل :ورشة التنفيذ                                                                  \مكان التنفيذ    

  

  

  

 

  رسم القالب االساسي للتنورة  ىأن تصبح قادره عل الطالبةيجب على

  الجزء الخلفي  
     منضدة  ، قلم رصاص ، اقالم ،

  ) A4ملونة ، ممحاة ، مبراة ، مسطرة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم (

 

1-   )186في ص ( من التمرين السابق 2كرري الخطوة  

2-  

  يساويطوله (أ ب) ارسمي المستطيل (أ ب ج د )الذي 
) 1/4سم) وعرضه (أ د) يساوي ( 36طول التنورة    (

  سم) أي1محيط الورك +

 سم..17,5= 16.5+1
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3-  

ه ويبعد عن )ارسمي الخط (هـ و)موازيا للمستقيم   (أ د
وألهمية هذه الخطوط  سم) طول الجانب13.5بمقدار (
  كما ياتي تعريف كل منها يمكن  الرئيسية 

  فقي (أ د) يمثل خط الخصرخط األال
 و) يمثل خط الورك .االلخط األفقي  (هـ 

  الخط األفقي (ب جـ) يمثل خط ثنية الذيل,
  الخط الرئيسي (أ ب) يمثل خط وسط  الخلف  

  .خط الرئيسي (د جـ) يمثل خط الجانب للتنورة .
  
  
  

 

4-  

 بمقدار .كما هو مبين في أدناه االمامكسمي الخصر من 
  الخصر.¼  – الورك¼ التكسيم = 

)16.5 + 1  (–  )14.25 +1  = (  

  سم 2.25=  15,25-  17,5

  .الجانبتقسم هذه المسافة لعمل البنسة ولخط 
ة1( – 2.25 م للبنس ط .251) = س ذ لخ ا يؤخ م  م س

دار  الجانب م) 1.25(     اشري مق ار س ى يس نقطة د ال
ل خط  صليس ثم  ي يمث هذه النقطة الى (و ) بخط منحن

ة  سم0.75ويرتفع عن خط الخصر ( الجانب  ى نقط ) ال
لي  م ص ل (ص) . ث ط مائ ر بخ ى الخص ة ال ذه النقط ه
 .لتعديل خط الخصر
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5-  

في ين (ص،أ )  نص افة ب ة   (ع ) المس ن  بنقط م م يرس
) الى نقطة (م )  سم9,5دي بطول (هذه النقطة خط عمو

افة ( ة (ع ) مس ار نقط ين ويس اس يم م يق م ) 0.5ث س
ات2, ع1الى (ع االلبنسة لتحديد عرض ل ه ين ) ثم توص

تعطى زيادة لذيل التنورة    النقطتين الى (م ) لعمل البنسة
ذه )سم 3-2بمقدار ( ل ه م توص من نقطة (جـ )الى (ل) ث

  النقطة الى (و)

 

 

6-  
دار ( ورة مق ذيل التن ة  ) سم3، 2اعطي زيادة ل ن نقط م

ديل ى (و) وتع ذه النقطة ال خط  (ج) الى (ل) ثم صلي ه
)  سم0.75(     الذيل ارتفعي من (ل ) الى (ك )  مقدار

  .ثم صليها بخط مائل الى منتصف (ب جـ)
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 إستمارة قائمة الفحص
  الجهة الفاحصة 

 خياطة /  بيقيةتطفنون                     االولى                  المرحلة                        إسم الطالبة :                       

  رسم القالب االساسي للتنورة الجزء االمامي التمرين:إسم 
 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القياسية

درجة 
 المالحظات األداء

   10 اخذ القياسات المطلوبة -1

   10 سم   15,5سم وعرض  36رسم المستطيل (أ ب ج د ) بطول  -2

   8  تحديد خط الورك -3

   10 م خط الجانب وتعديل الخصرتكسيم الخصر ورس -4

   10 تحديد موقع البنسة ورسمها  -5

 تعريض الذيل وتعديله  -6
8 

  

   4 الزمن المستغرق -7

    المجموع

 التوقيع إسم الفاحص

 التاريخ :

في الفقرة                        ناجحة الطالبةعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد  )5، 4،  2، 1(

 

  توقيع المدرب                          توقيع المدرب                      توقيع رئيس القسم
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196 

 

في الفقرة                          ناجحة الطالبةعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد  )9، 6،  2، 1(

 

  توقيع المدرب                          توقيع المدرب                      توقيع رئيس القسم
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36رقم التمرين :                     الجانب الخلفي                                سنوات) 6قالب االساس لفستان بناتي (رسم ال :اسم التمرين  

 دقيقة 90 صص: الزمن المخ            محطة العمل :ورشة التنفيذ                                                                 \مكان التنفيذ  

 

 

 

 

     سم القالب االساس تر ان ىأن تصبح قادره عل الطالبةيجب على

  الجانب الخلفيسنوات )  6لفستان بناتي (

 ،ملونه،أقالم  رصاص،قلم  منضده 

  ).     4A سم (أوراق صالحه للر ،شريط قياس  ،مسطره  ممحاة، مبراة،

 
التالية على الجسم مباشرة باستعمال شريط القياس  خذي القياسات  -1

  ) 1اويمكن االستعانة بالجدول (
   سم) 64سم للحركة ليصبح (3سم يضاف له  61محيط الصدر = 
  سم  66، محيط الورك =  57محيط الخصر =

  سم 12,5= 2÷سم 25سم ، عرض الظهر = 27طول الظهر =
  سم 13,5سم ، طول الجنب = 12,5= 2÷ 25طول الصدر =

  36طول التنورة = 

 

األيمن من حافة الورقة واجعلي طوله  ارسمي مستقيماً من الجانب  -2
يساوي طول الظهر ابتدءا من رأس المستقيم نقطة أ الى ب نقطة 

 ومن ب يقاس طول الجانب الى ج يساوي )سم 27( الخصر ويساوي
  .)سم36( ثم يقاس طول التنورة من ب الى د ويساوي )سم13.5(
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3-  
  
4-  

  الظهر بنقطة هـ ينصف طول

( هـ ,ب,جـ,د) الى الجهة الثانية  من الورقة  من مدي الخطوط االفقية
 -كما يأتي :                  والهمية هذه الخطوط يمكن توضيحها 

 ( أ )يمثل خط تقويرة الخلف . خط األفقي منال
 ( هـ) يمثل خط اإلبط لألمام والخلف . الخط األفقي من

 والخلف.الخط األفقي من (ب) يمثل خط الخصر لألمام 
 ( ج) يمثل خط الورك لألمام والخلف . الخط األفقي من

  الخط األفقي من (د ) يمثل خط ثنية الذيل لألمام والخلف
ن (أ) ي م ى ( أ ارتفع افة 1ال ن (أ)1) مس مي م م و ارس ي  س ط أفق خ

  عمودي على الخط الرئيسي الى (ف) بقدر  
  محيط الصدر                                

  سم      2+ -----------------                                 
                                        20          

   64/20 +2 =  

  سم قياس حفرة الخلف  5.2= 2+ 3.2
                                                  خط مقعر ليشكل تقويرة رقبة الخلفثم صلي  ف مع (أ )ب

 
5-  
6-  
  

7-  
  
  
8-  

 

ى ( ل ) ن ( أ )ال ي م رقيس رض الظه ف  ع دار نص م  12.5=  مق س
  ) على خط الصدر 1( لوانزلي عمود الى 
ـ)  ن (ه ي م ى (و)قيس دار  ال در  4\1مق يط الص م =1-مح م  15س س

  (و) الى (ك) عمودياً منوارسمي خطاً 
دار  قيسي من (جـ ) ى (ز) مق ورك  4 /1ال م 1-ال =                 س

م =  4-1÷ 66 ة (ز)   وارسمي 15,25  = 1-16,25س وضعي نقط
  <) على خط ثنية الذيل1(ز خطاً عامودياً 

د اشري نقطة ة (ل) بمق فل نقط ف  )سم 2.5(ار( ق )  أس دار الكت انح
ى (ق د ال ذي يم ف ال دار1ثم صلي (ف ق) ليشكل خط الكت         ) بمق

  ) 1عن الخط (ل ل سم )1(
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9-  
  
  
  
  

10-  
  
  
  

11-  

هأ ي غبن ط  عمل ين خ رق ب ان الف ي أذا ك ف الخلف ط الكت ط خ ي وس ف
ن   ر م امي أكث ي واألم ف الخلف م)1(الكت ون  س ة يك ذه الغبن وه

  سم) 1ا (وعرضهسم) 6(طولها 

ة سم) 1(أما أذا كانت الزيادة اقل من  ي راح الزم فتعط فأنها تتالشى ب
  أثناء االستعمال

  تقويرة اإلبط

اوية  1قيسي المسافة من (ق) الى (ل ام متس ) وقسميها الى  اربعة اقس
ر 1، صلي بخط مائل (ق ع األخي ى الرب ة (و) )ال ى نقط دوران ال م ب ث

  ي وبذلك يتم رسم تقويرة اإلبط الخلف

  كيفية ضبط قياس الخصر 
  التكسيم.محيط الخصر =مقدار  1/4-محيط الورك  1/4قاعدة =      

     )16.5-1 (– )14.5 – 1 = (  
   توزع كاالتيسم 2=  13.5 – 15 5.           

  الخلف. الخصر في سم ) لعمل غبنة1لخط الجانب و( سم)1(يؤخذ 
 1(ك ) ثم صلي1(ك نقطة الى )سم1(قدار يمين نقطة (ك) م قيسي -أ

  خط الجانب   بخط مستقيم يمثل و)

  

  

  ) وضعي نقطة (ع).1نصفي المسافة من (ب) الى (ك -ب 
  

د من نقطة (ع) لخط وسط الظهر اموازي اعمودي اخط ارسمي–ج   يمت
دار( ى بمق ى االعل م)7ال ى س ى 9((م)  و ال فل ال ن االس م) م س

   .)1(م
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13-  

  

  

  

  

  

  

  

14- 

  )  2) و (ع1سم) الى (ع 1/2مقدار (ر نقطة (ع) يمين ويسا قيسيثم 
ين (ع-د  لي ب ة 2، ع 1ص ى  (م) ) بنقط ن االعل ين وم   و) 1(ع ب

  لتتكون غبنة الخصر في قالب الخلف ) 2(ع

  .التنورةذيل  
م 2) الى  (ز1سم) من  (ز3عرضي ذيل التنورة ( –أ  ) 2(زصلي) ث

  مع (ز) على خط الورك .
ذيل -ب ط ال ديل خ ي لتع افة   ارتفع م 1 - 0.75(مس ى (ز)س ) 3ال

 )  2( د  ز  هذه النقطة بخط مائل الى منتصف صليو

 

  

  

  

  القالب على الحدود الخارجيةقصي 
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  إستمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةفنون              االولى            المرحلةإسم الطالبة :                                                  

  سنوات) الجانب  الخلفي    6رسم القالب االساس لفستان بناتي (إسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

      8  أ خذ القياسات بالطريقة الصحيحة بشريط القياس او من جدول القياسات   -1

2-  
يمين الورقة وتحديد االطوال الرئيسية عليه ومد الخطوط  رسم خط عامودي على

  8  االفقي الرئيسية.
    

      5  تعيين ورسم تقوير الرقبة الخلفية ورسم الكتف الخلفي.  -3

      5  رسم غبنة الكتف الخلفية.  -4

      5  تحديد ورسم تقوير االبط .  -5

  ك الى األسفل.تحديد ورسم خط جانب البدن بين االبط والخصر وانحناء الور  -6
8  

    

  تعيين تكسيم الخصر ورسم الغبنة الخلفية.  -7
8  

    

 تعريض الذيل وأيصاله الى خط الورك ثم تعديل الذيل.  -8
5  

    

      4  قص النموذج بالقياسات المطلوبة على الحدود الخارجية للقالب.  -9

   
10 -  

  لتنفيذ خطوات العمل. الزمن المستغرق

4  

    

        المجموع

  التوقيع  حصإسم الفا

  التاريخ :

في الفقرة                          ناجحة الطالبةتكون على أن  60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد  )7,6,5,2,1(

  رئيس القسم توقيع                توقيع المدرب                              توقيع المدرب  
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37رقم التمرين :                                         سنوات) القسم االمامي 6رسم القالب االساس لفستان بناتي ( اسم التمرين  

 دقيقة  90صص: المخالزمن           محطة العمل: ورشة التنفيذ                                                               \مكان التنفيذ 
  

 

 رسم القالب االساس لفستان بناتي  ى تنفيذقادره عل الطالبة ان تكون

  القسم االماميسنوات )  6(

 ،ملونه،أقالم  رصاص،قلم  منضده 

  ).     4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،مبراة  ممحاة،

 

ام -1 ط األم ط وس مي خ ة  ارس ن حاف ر م ب األيس ى الجان عل
ب الورقة بحيث  يقطع الخطوط األفقية األساسية الممتدة من قال

  .الخلف
 
 مث سم) 27ويساوي (طول الصدر من (ب)الى (أ)  اشري -2

  عرض الصدر الى (ل)½ أفقي بمقدار يرسم خط 
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ي -3 ى (ف)  قيس ن(ا) ال دار(م م)5مق در  س ة بق ويرة رقب تق
دار  )1الخلف ومن (أ) الى (ف ة  سم) 6(مق ويرة رقب در تق بق

ام  1الخلف + دور سم. ثم ترسم تقويرة رقبة األم برسم خط م
  ).1بين (ف) و(ف

مي -4 ا ارس ى (ل خطاعمودي ن(ل) ال دن        ىعل) 1م ط الب خ
  ( الصدر ) .

  
ـ)  -5 ن (ه ي م در +قيس يط الص ع مح م 1رب ة         س ى نقط ال

  وارسمي خطا عاموديا على نقطة (ك). سم  17(و ) =
  
ورك + 4\1مقدار قيسي من (ج) الى (ز) -6 سم = 1محيط ال
على خط ) 1سم ثم ارسمي من (ز) خطا عمودياً الى (ز17,5 

  ثنية الذيل.
  
  

 

ة اقسام 1المسافة من (ق) الى (ل) قيسي -7 ى اربع  وتقسم ال
دور الخط1القريب من (ل الى الربع االخير 1صلي قثم   ) وي

  .ليشكل تقويرة االبط االماميةالى نقطة (و) 
 

ي -8 ى (ق)  قيس ن (ل) ال دار (م م)2.5مق ط  س دار خ أنح
ف م  الكت ين (ف، ق) ث لي ب طوص ارج الخ ى خ ط ال دي الخ   م
 ) ليمثل خط الكتف في االمام2ق) الى نقطة (1(ل ل

 مقدار التكسيم كما يأتي:   استخرجي -9
  محيط الخصر.¼ محيط الورك _ ¼ 

  سم. 2=  15.5_  17.5
 .سم لعمل البنسة1سم لخط الجانب و1يؤخذ 

م صلي سم)1(مقدار ) 1(كالى من  (ك)  قيسي -9 ) 1(ك  ث
  .بخط مستقيم لعمل خط الجانب(و) الى 
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ي -11 اف قيس ن (كالمس ى (ك) 1ة م ة (ع) ) ال ف بنقط وتنص
  .لرسم بنس االمام

  
دار خط عمودي من (ع) الى األعلى (م)  ارسمي-13 تبعد بمق

ى األسفل سم)7( د (1(م عن خط الخصر وال سم) عن 9) تبع
  .خط الخصر

  

 

عي -13 ة (ع)  2)  و (ع1(ع ض ار نقط ين ويس د )  يم وتبع
اط  (ع سم)0.5عنها بـ ( ى (م)  2(ع)  و 1ثم توصل النق )  ال

 ) في األسفل1)  الى (م2)  و (ع1في األعلى و (ع
 بخط مائل) الى (ز) 1(ك صلي -14
ي -15 ادة  اعط تان زي ذيل الفس ن (زل ى (ز )1م دار ) 2ال مق

 .على خط الوركوتوصل الى (ز)  )سم3(
 ولتعديل خط الذيل   -16

صل هذه وتو سم)0.75-1مقدار () 3) الى (ز2من(زأرتفعي 
  .د)بخط مائل  2(زلى منتصف المسافة النقطة ا

  
 . قصي القالب على الحدود الخارجية –17
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  إستمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  / خياطة تطبيقيةاالولى                                  فنون  المرحلةإسم الطالبة :                                       

  سنوات) الجانب االمامي.  6القالب االساس لفستان بناتي ( رسمإسم التمرين: 
  

  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

1-  
أ خذ القياسات بالطريقة الصحيحة بشريط القياس او من جدول 

  8  القياسات 
    

2-  
رسم خط عامودي على يسار الورقة يقطع الخطوط الرئيسية الممتدة 

  8  مين.من جهة الي
    

      5  تاشير طول الصدر ورسم خط افقي بقدر نص عرض الصدر.   -3

      5  رسم تقوير الرقبة االمامية.   -4

      6  تحديد ورسم تقوير االبط.   -5

6-  
تحديد ورسم خط جانب البدن بين االبط والخصر وانحناء الورك الى 

  8  األسفل.
    

  تعيين تكسيم الخصر ورسم الغبنة الخلفية.  -7
8  

    

 تعريض الذيل وأيصاله الى خط الورك ثم تعديل الذيل.   -8
4  

    

      4  قص النموذج بالقياسات المطلوبة على الحدود الخارجية للقالب.  -9

      4  لتنفيذ خطوات العمل. الزمن المستغرق   - 10   

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

في الفقرة                          ناجحة الطالبةتكون لى أن ع 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد  )7،6،5،2،1(

  توقيع رئيس القسم                توقيع المدرب                              توقيع المدرب  
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                     38رقم التمرين :                                             لفستان بدون كم على القالب االساس           االمام رسم قالب :اسم التمرين
 دقيقة 60صص: الزمن المخ                                                                  محطة العمل :ورشة التنفيذ              \مكان التنفيذ  

  

  

 

   كم على  رسم قالب فستان بدونتنفذ ان ى قادره عل لبةالطا ان تكون

القالب األساس. 

     ، ورق باترون، بدلة عمل، مقص ، منضدة

    سنوات ) االمام والخلف 6ادوات تاشير ، ماكنة خياطة ، مكواة بخارية لقالب االساس لفستان بناتي ( 

 

  ارسمي القالب االساس لالمام.-1

ام  -2 قيسي  اسفل تقويرة الرقبة على خط وسط االم
  وضعي نقطة (أ). سم) 8 -5مسافة من (

ي  -3 ف (قيس ة رأس الكت ن بداي م)2م ع  س وتوض
وس  ( أ ، ب )(ب) وتوصل النقطتان  نقطة  بخط مق
  قويرة رقبة االمام الجديدة.لعمل ت
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ي  -4 ف (قيس ن راس الكت م )2م ة  س ع نقط توض
   (جـ). 

ب  -5 ط الجان ى خ ط عل ويرة االب ة تق ن بداي ي م قيس
دار ( م )2مق م  س ة (د) ث ع نقط ن          وتوض لي م ص

وس ط مق ـ د ) بخ دة ( ج ط الجدي ويرة االب ل تق  لعم
دار  ـ) مق ى (ه ن (د) ال ط م د الخ م 2ويم اء س العط

  الوسع الكافي للفستان.

  

دار (-6 ورة بمق ل التن ى نقطة  )سم5-6عرضي ذي ال
ـ )(و) ثم  ان (و ،ه ب بشكل  توصل النقطت خط الجان

ى  للصدرية ن (و) ال اع م ذيل باالرتف دل خط ال م يع ث
دار ()  1(و م )1بمق ى  س ل ال ط مائ ل بخ ويوص

 .منتصف مسافة خط الذيل
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ي -7 ن (ب ،قيس ة م ول الحمال افة ( ط ـ) مس 6-ج
م)8 ا  س وس حافاته زروتق ع ال ددي موق ي  وح ف

ى  فها عل د (منتص م2,5بع م  )س دائرة ث ة ال ن حاف ع
  .يضاف الى قالب الخلفاطبعي هذا الجزء 

  

رد -8 ة الم مي بطان النزول  ارس ط ب ويرة واالب لتق

دار ( م  )2,5-3مق ى ص ث ـ ال ن ه ى س وم ن أ ال م
ط م ى ص بخ لي س ال وس ص ب ق ي قال م اطبع ث

  .البطانة لوحده

أ   -9 دة ويهي دود الجدي ى الح ب عل ي القال قص
  للفصال.
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210 

  استمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةفنون االولى                          المرحلةإسم الطالبة :                                                

رسم قالب االمام لفستان بدون كم على القالب االساس: إسم التمرين  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

      5  . رسم القالب االساس  -1

      8   توسيع حفرة الرقبة  -2

      8  تعديل حفرة االبط   -3

      8  تعريض االمام  -4

      8  حمالة وطبعهارسم قالب ال  -5

      8  رسم قالب البطانة وطبعها  -6

      10  . طبع القالب وتجهيزه  -7

  لتنفيذ خطوات العمل. الزمن المستغرق  -8
5  

    

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها   )7، 6،  5، 4، 3،  2في الفقره ( ناجحة الطالبةعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةتعيد 

  

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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:اسم التمرين  ساسفستان بدون كم على القالب االالخلف لرسم قالب                                              : 39رقم التمرين                     
 دقيقة 60صص: الزمن المخ                                                                        نفيذ   محطة العمل :ورشة الت \مكان التنفيذ  

  

  

  

   فستان بدون كم على الخلف لرسم قالب قادره على  الطالبةان تكون

القالب الخلف 

 ورق باترول، بدلة عمل، مقص ، منضدة

سنوات ) االمام  6رية لقالب االساس لفستان بناتي (، ماكنة خياطة ، مكواة بخا تأشير، ادوات 
    والخلف.

 

  رسمي القالب االساس للخلف .ا-1

قيسي  اسفل تقويرة الرقبة على خط وسط الخلف   -2
  وضعي نقطة أ . سم) 2مسافة من (

دار         -3 ف مق ى خط الكت ة عل قيسي من تقويرة الرقب
م ) 2( ان                  س لي النقطت م ص ة (ن) ث ع نقط وتوض

وس   ط مق ف (أ ب )بخ ة  الخل ويرة رقب ل تق لعم
  .الجديدة

  



212 

ف  -4 ي راس الكت م )2(قيس ـ) س ة (ج ع نقط  توض
دار  ى نقطة (د) سم )2(ومن بداية تقويرة االبط مق ال

الى نقطة هـ مقدار  ( جـ د ) بخط مقوس صلي منثم 
تان 2 افي للفس ع الك اء الوس م العط ذا  س تعمل  ه يس

 الخط  لتقويرة االبط الجديدة .

  

دار ( -5 ذيل بمق ي ال ة و )سم5-6عرض ى نقط م  ال ث
ب  ط الجان كل خ ـ ) ليش ع  (ه ة م ذ النقط ل ه توص
ى  ن (و) ال اع م ذيل باالرتف دل خط ال م يع للصدرية ث

دار  1(و م )1() بمق ل س ط مائ ل بخ ى  ويوص ال
 .منتصف مسافة خط الذيل لتعديله

ثبتي الجزء الخاص بالحمالة المطبوع من قالب -6
االمام  بمطابقة خطي الكتف للقطعة وقالب الخلف 

 لجزء المقوس الى الخارج.ويكون ا
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ط-7 ويرة واالب رة   ارسمي قالب بطانة المرد لتق وحف
افة  (كما ياتي  الرقبة ن أ  ) سم3 - 2,5قيسي مس م

اس  الى س على خط وسط الخلف ومن هـ الى ص تق
م  افة ث س المس م نف وس ث ط مق ى ص بخ لي س ال ص

  .اطبعي القالب على قطعة من الورق

  

دة   ةالخارجيالحدود  قصي قالب الخلف على-9 الجدي
  ويهيأ القطع للتفصيل.

  

ة: ف  -مالحظ ط الخل ي وس ة ف د فتح ب وج اذا تطل
ة  ت الفتح رد اذا كان ة الم رد وبطان ادة للم ى زي فتعط

ازرار او ف 3( ب ط الخل ط وس ى خ م ) ال ة س ي حال ف
  .وجود سحاب
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  استمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةفنون                           االولى         المرحلة                                            إسم الطالبة :         

رسم قالب الخلف لفستان بدون كم على القالب األساس.: إسم التمرين  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

      6  .  لفرسم القالب االساس للخ  -1

      8   توسيع تقويرة الرقبة  -2

      8  االبط  توسيع تقويرة  -3

      8  اضافة قطعة الحمالة الى قالب الخلف  -4

      7  تعريض القالب وتعديل خط الذيل  -5

      8  رسم قالب البطانة وطبعها.  -6

      10  قص القالب على الحدود الخارجية.  -7

8-  
  .لتنفبذ خطوات العمل الزمن المستغرق

5  
    

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها تعيد   ) 7،  6،  4، 3،  2في الفقره ( ناجحة الطالبةعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبة

  

  توقيع رئيس القسم              توقيع المدرب                                    توقيع المدرب  
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     40ن :رقم التمري                                                 :اسم التمرين

ساعات 4صص:الزمن المخ                                                                     محطة العمل: ورشة التنفيذ        \مكان التنفيذ   

  

  

  

  1قادره على  الطالبةان تكون 

2  

            ، بكرة خيوط بلون القماش ابرة

دبابيس ،كشتبان ، مسطرة ، شريط قياس ، منضدة ، ماكنة خياطة ، كرسي ، ادوات تأشير ، مكواة 
سم)، قماش حشو 140×100بخارية ، بدلة عمل ، قالب الفستان، قطعة قماش ذات عرضين (

  الصق نصف متر.

 

ي  -1 اش  اثن االقم انبين  طولي ن الج تعمال م ة اس ي حال ( ف
 قماش ذو عرضين )

  

عي  -2 البال ض ات  ينق ذلك البطان ف وك ام والخل ى األم عل
 .الحافة المتبقية للقماش تماما

3-  
أتي  اتركي  ا ي ب كم بة للخياطة حول القال زيادات مناس
ب و      ( سم)2سم) للتقويرات (1( -3لخطوط الجوان
 .سم) لثنية الذيل4

4-  

ة ه الحدود ويالحظ على هذ يقص ادة لحاف رك زي عدم ت
 ال تحتاج الى إضافة زيادة. اذ التقويرات بطانة

ي   -5 ق قص اش الالص الكي  قم ا ب ة  وثبيته واة  بخاري بمك
 على ظهر القماش.

  

6-  
م ف ث ل  دبسي الخطوط الجانبية لكل من االمام والخل تتك
واة  ا بمك ات بكيه تح الخياط ة وف ة الخياط ذلك بماكن وك

 بالنسبة لخطوط الجوانب للبطانة .

  

7-  

بالدبابيس قطع البطانة مع قماش الوجه للصدرية  ثبتي
سم عن 1بحيث يتقابل وجها القماش ثم تسرج على بعد 

لضمان عدم سحب القماش اثناء التكل الحافة الخارجية 
ل على خط السراجة اماكن اعملي خطا من التكثم 

للحصول على شكل  يسهل قلبهاالتحدب والتقعر لكي 
     .منتظم
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8-  

  اقلبي البطانة الى الداخل ثم تثبت وتكوى وتلقط
  من الجوانب بغرزةحافاتها مع قماش الصدرية  
 .اللقط المخفي او بالغرزة المتقاطعة 

  

9-  

ا ع ي موقعه ة ف ة الخياط وت األزرار بماكن تح بي ى تف ل
  .في حمالة االماماألزرار  وتثبتحمالة الكتف 

ة يكف الذيل اما بطريقة   -10 ة او بطريق التكل بماكنة الخياط
  .اللفق المخفي

  

11-  

  

  

ة  وب ظاهري ل جي ات او تكالت يمكن عم ل تزيين أو عم
  .ظاهرية
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  استمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةفنون                              االولى        المرحلة                         بة :                           إسم الطال

                                                 إسم التمرين :  

الرق
  الخطوات  م

الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  .ثني القماش طوليا  -1

      6  .ترتيب القالب على الحافة المثنية للقماش  -2

      6  .ترك مسافات الخياطة وقص القالب  -3

      6  .قص القماش الالصق وتثبيته على المردات وكيه  -4

      6  .خياطة الجوانب وفتحها بكيها  -5

      6  .تثبيت البطانة وخياطتها  -6

      6  .قلبها الى الداخل بطريقة اللقط وكيها  -7

8-  
  .وتثبيت االزراراألزرار  عمل بيوت

6  
    

      5  .كف الذيل  -9

      5  .عمل الجيوب او تزيين الصدرية  -10

      4  الزمن المستغرق لتنفبذ خطوات العمل.  -11

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  لتاريخ :ا

  )8،  7، 6، 4،3في الفقره ( ناجحة الطالبةعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد 

  

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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   41رقم التمرين :                                                 :اسم التمرين

دقيقة 90صص:  الزمن المخ                                                             محطة العمل :ورشة التنفيذ   \مكان التنفيذ       

  

  

 

  لألطفال( الكمرسم القالب األساسي قادره على  الطالبةان تكون(  

 ،ممحاة  ملونه،أقالم  رصاص،قلم  منضده

  .    ، ورق باترون ) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،مبراة  ،

 

1-  

  خذي القياسات على الجسم مباشرة 

 26سم للحركة =  3+ 23محيط الذراع =  35طول الكم =
سم ، ارتفاع  18سم =3سم +15، محيط الرسخ =   سم

  سم  11محيط الكم =

  

2-  

  

  

  

سم   35رسمي المستطيل ( أ,ب,جـ,د) طوله (أ ب)  =ا
  سم 26سم =3محيط الذراع + الكم . وعرضه بقدر  طول 
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 المستطيل بالخط (هـ و ) . نصفي  3-
  

  

4-  

ه  د عن ط (أ د) ويبع ا للخ ط (س ص ) موازي مي الخ ارس
دار ( م)11بمق م  س ة الك اع قم در ارتف ط   بق ع الخ ويقط

 (هـ و) في (ر).
  

 

5-  

س  ط العك دموقع خ داخلي لتحدي م ال ول الك ن  2\يقسم ط ل م ويقل
  سم طول الكم الداخلي  24=  11-35سم ) 1الناتج (

  سم  12=  2÷24
  سم  11= 12-1

افة ( س 1انزلي من (س ، ص ) مس ط العك ع خ د موق م ) لتحدي س
ا  ا كم ن تعرفيه وارسمي الخط (ك ل ) والهمية هذه الخطوط يمك

 ياتي 
 الخط األفقي من (أ د)  يمثل خط الكتف .

 يمثل خط اإلبط  .الخط األفقي من (س ص)  
 الخط األفقي من ( ك ل)   يمثل خط العكس .
 الخط األفقي من (ب جـ)   يمثل خط الرسغ.

  يالنسيج الطول الخط األفقي من(هـ و) يمثل خط وسط الكم وخط
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-6 

 

 

 

-7 

ة (أ) سم )  1-ا هـ  2/ 1(نقطة ف على بعد  ضعي عن نقط
. 

  سم 6.5=  2÷ 13
  سم 5.5=6,5-1

العمودي ف ق ليقطع الخط  (س ص) في   ثم يرسم الخط
  (ق )

د من ثم ينزل عموالمسافة (هـ د )  بالنقطة (ن )  نصفي
  ).(ن) ليقطع (س ص) في نقطة (ت

 

 

8-  

 

 

 

 

9-  

  

  

  

  

بخطين مستقيمين يساعدان في  ص)بين (س هـ)، (هـ  صلي
 ( ف     وضعي نقطة (ح ) عند تقاطع الخط  رسم قمة الكم

عند تقاطع الخط ـ ) والنقطة ( خ ) ق ) مع الخط ( س ه
   .(هـ، ص ) مع الخط (ن ص )

  

  

  

ن  قمه الكمارسمي  زول م ابتداء من (س) الى (ح) بعد الن
دار ( ف (س ح) بمق د  3/4منتص ـ ) بع ى (ه م ال م) ث س

دار ( ـ) بمق افة (ح ه ن منتصف المس م ) 1/2االرتفاع م س
ـ خ) افة ( ه ف المس ن منتص اع م د االرتف ى (خ ) بع  ثم ال

ى (ص) 1/2بمقدار ( ف  سم ) ثم ال ن منتص زول م د الن بع
   سم ) 1/2(خ ص ) مسافة (
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-10 

  رسم محيط الرسغ 

دار     ب) و(من قيسي من جانبي محيط الرسغ    -أ (جـ ) مق
  سم) وضعي (ذ )، ( م). 3(

 ، (م ص).س)صلي (ذ   - ب
من ذ الى و باالرتفاع من   محيط الرسغارسمي شكل  -ج

م) جهة األمام ثم الى (م ) بعد س0.5وسط ذ و مسافة (
  اي جهة الخلف  سم)0.5مسافة (النزول من وسط (و م) 

 

  .قصي على الحدود الخارجية للحصول على القالب 11-
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  إستمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةفنون                       الولى           ا المرحلة                          إسم الطالبة :                            

  : إسم التمرين 

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

      5   رؤوسه.أخذ القياسات ورسم المستطيل وتعيين   -1

2-  
وخط العكس وخط تنصيف المستطيل وتعيين خط الكتف خط االبط 

   .الرسغ
8  

    

      5  .(س هـ ) (هـ ص ) اللذان يساعدان في رسم قمة الكم مستقيمينرسم ال  -3

      6   رسم الخطين (ف ق) و (ن ت) اللذين يساعدان في رسم قمة الكم.   -4

      8  رسم قمة الكم.  -5

      5  تحديد النقطتين (ذ م) على خط الرسغ.  -6

      6  رسم محيط الرسغ.  -7

  .(س ذ )، (ص م )توصيل النقاط    -8
5  

    

      8  . الخارجيةقص القالب على الحدود   -9

      4  الزمن المستغرق  - 10

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

رين  از التم دنيا إلجتي ه ال ون  60 /35الدرج ى أن تك ةعل ة الطالب ره  ناجح ي الفق                   ف
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةل منها تعيد وأق  ) 9،  5، 4،  2(

  توقيع رئيس القسم            توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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  42رقم التمرين :                                                 :اسم التمرين

دقيقة 60صص:الزمن المخ           محطة العمل :ورشة التنفيذ                                                                  \مكان التنفيذ    
  

  

  قادره على  الطالبةان تكون
                                                   

     ،أقالم ملونه ، قلم رصاص منضده ،

  .    ، ورق باترون) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس ، مسطره ، مبراة ، ممحاة 

 

1-  
ارسمي القالب األساس للكم حسب القياسات الموضحة 

 .)218) ص (41في التمرين (
  

  

2-  
وتوصل سم من جانبي الكم 3حددي طول الكم بالنزول 

   النقطتان بخط مستقيم.

  

3-  
  .الحدود الخارجية للكم القصيرقصي على 

  

4-  

سط الكم على ارسمي خطين طولين على جانبي خط و
 سم. 2بعد 
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5-  

ى  ى أن تبق فل عل ى االس ى ال قصي الخطوط من االعل
ين  ادة ب ي زي فلية واعط م  الس ة الك ي نهاي لة ف متص

  سم )  2الفتحات مقدار (

  

6-  

دار  م مق ن خط الوسط الك النزول م م ب يعدل طول الك
ط  2-3( ايتي خ ى نه ي ال ط منحن مي خ ) وارس

  الجانب من الجهتين.

  على الحدود الخارجية للحصول على القالب. قصي  -7
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  إستمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة  / تطبيقيةفنون                          االولى المرحلة                              :         ةإسم الطالب

   :إسم التمرين 

الرق
  الخطوات  م

الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

      6  .  ارسمي القالب االساس  للكم  -1

      5  تحديد طول الكم   -2

      10  قص القالب حسب الطول المطلوب   -3

      10  رسم خطان طوليان على خط وسط الكم   -4

      10  قص الخطوط العطاء الوسع المطلوب من األعلى.  -5

      8  تعديل خط قمة الكم.  -6

  قصي على الحدود الخارجية للحصول على القالب.  -7
7  

    

      4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.  -8

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

رين  از التم دنيا إلجتي ه ال ون  60 /35الدرج ى أن تك ةعل ة الطالب ره  ناجح ي الفق                   ف
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد   )6،  5، 4،3(

  توقيع رئيس القسم            توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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  43رقم التمرين:                                                  :اسم التمرين

دقيقة 60صص: الزمن المخ                                                                              محطة العمل: ورشة التنفيذ  \مكان التنفيذ   

  

  

 

   قادره على  الطالبةان تكون    
                                                   

  ،أقالم ملونه  ،قلم رصاص  منضده، 

  .    ، ورق باترون) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 

 

1-  
ارسمي القالب األساس للكم حسب القياسات الموضحة 

 .) 218) ص (41في التمرين (
  

  

2-  

  

  

  

  

  

سم من جانبي الكم وتوصل 3حددي طول الكم بالنزول 
  النقطتان بخط مستقيم.
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3-  
  القصير. قصي على الحدود الخارجية للكم

  

  

4-  

م  ط الك ط وس انبي خ ى ج ولين عل ين ط مي خط ارس
 سم. 2وعلى بعد 

  

  

5-  

ى  ى أن تبق ى عل ى االعل فل ال قصي الخطوط من االس
ين الفتحات  ادة ب م  واعطي زي ة الك ي نهاي متصلة ف

  سم ). 2مقدار (

  

6-  

دار  م مق يعدل طول الكم باالرتفاع من خط الوسط الك
ي 2-3( ط منحن مي خ ط  ) وارس ايتي خ ى نه ال

  الجانب من الجهتين. 

  قصي على الحدود الخارجية للحصول على القالب.  -7
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  إستمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة  / تطبيقيةفنون                          االولى المرحلة                              :         ةإسم الطالب

   :إسم التمرين 

الرق
  الخطوات  م

الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

      6  .  ارسمي القالب االساس  للكم  -1

      5  تحديد طول الكم   -2

      8  قص القالب حسب الطول المطلوب   -3

      10  رسم خطان طوليان على خط وسط الكم   -4

      10  العطاء الوسع المطلوب من االسفل قص الخطوط  -5

      7  تعديل الخط االسفل للكم   -6

  القص على الحدود الخارجية للحصول على القالب.  -7
10  

    

      4  لتنفيذ فقرات العمل. الزمن المستغرق   -8

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

رين  از التم دنيا إلجتي ه ال ى أن  60 /35الدرج ون عل ةتك ة الطالب ره  ناجح ي الفق                   ف
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد   ) 7،5،4،3،1(

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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                 44رقم التمرين :                                         :اسم التمرين

 دقيقة 60صص: المخالزمن                محطة العمل :ورشة التنفيذ                                                                  \مكان التنفيذ  

    

  

  

       قادره على  الطالبةان تكون    
                                                   

  أقالم ملونه  ،قلم رصاص  ،منضده، 

  .    ، ورق باترون) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،اس شريط قي ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 

 

1-  

  

2-  

  .ارسمي القالب األساس للكم 
  
  

سم من جانبي الكم وتوصل 3حددي طول الكم بالنزول 
 النقطتان بخط مستقيم

  

  

3-  

  

  

  

  

  لقصيرقصي على الحدود الخارجية للكم ا
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4-  

م  ط الك ط وس انبي خ ى ج ولين عل ين ط مي خط ارس
 سم. 2وعلى بعد 

  

  

5-  
ى  ى ال ن االعل وط   م ي الخط م قص ع ث ي القط رقم

  األسفل.

6-  
ن  ودي م ام خط عم ة ويق ى ورق ي عل ارسمي خط افق
ب  ي ترتي اعد ف فل ليس ى واالس ى األعل فه ال منتص

  القطع اثناء إعطاء الزيادات للزم.

  

  

7-  

ط تلص بطن خ ة ي ى الورق ة عل ع المقصوص ق القط
ى  ياالبط عل رك  الخط االفق ادةالمرسوم وت ن     زي م

ي  2-3(  ودي ف ط العم ع الخ ع ويق ين القط م ب ) س
  منتصف المسافة الوسطية .

  

8-  
سم) الى االعلى واالسفل لخط  2-3اعطي زيادة من (

ي  م لك وسط  الكم وتدرج بخط منحني الى جانبي الك
  لكم منتفخا عند خياطته.يصبح شكل ا

  قصي على الحدود الخارجية على القالب.  -9
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  إستمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة  / تطبيقيةفنون                          االولى المرحلة                              :         ةإسم الطالب

   :لتمرين إسم ا

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

      6  .  رسم القالب االساس  للكم  -1

      5  تحديد طول الكم   -2

      7  قص القالب حسب الطول المطلوب.  -3

      8  رسم خطان طوليان على خط وسط الكم .  -4

      8  ترقيم القطع وقصها.  -5

      4  رسم خط افقي واخر عمودي في منتصفه على ورقة جديدة.  -6

      8  ترتيب القطع ولصقها على ورقة جديدة واعطاء الزيادات الالزمة.  -7

      4  تعديل الكم من االعلى واالسفل.  -8

      6  قصي على الحدود الخارجية.   -9

      4  وات العمل.لتنفيذ خط الزمن المستغرق  - 10

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

رين  از التم دنيا إلجتي ه ال ون  60 /35الدرج ى أن تك ةعل ة الطالب ره  ناجح ي الفق                   ف
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد   ) 9،7،5،4(

  توقيع رئيس القسم             درب             توقيع الم                        توقيع المدرب  
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 اسم التمرين                      : 45رقم التمرين                                                                            

 دقيقة 60صص: الزمن المخ                               محطة العمل :ورشة التنفيذ                                                  \مكان التنفيذ  

  

  

  

  قادره على  الطالبةان تكون 

          ملونه،أقالم  رصاص،قلم  نضده،م 

  .    ، قالب االمام والخلف) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،س شريط قيا ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 

 

1-  
فافة  ة ش ويرة وخط ارسمي على ورق ام وتق خط وسط االم

ام  ة االم ويرة رقب ن تق ي م م قيس ف ث دارالكت م ) 1( مق س
 وتعدل تقويرة  الرقبة

  

  

2-  
لكتف ابحيث يتطابق خطا مع قالب االمام الخلف  ثبتي قالب

دار من تقويرة الرقبة . ط بمق ويتداخالن من خط تقويرة اإلب
  . سم)1,5(

  



233 

  

  

  

  

3-  
ة اي      رض الياق در ع اوية بق اد متس د بابع اط تبع عي نق ض

ام العن تقويرة الرقبة سم )  5( ى ابتدا من خط وسط االم
  .خط وسط الخلف

  

 .ائريبخط دالنقاط  اوصلي  -4
  

  

5-  
 وسط سم) عن خط3لتعديل طرف الياقة األمامي ابتعدي (

ويرة األمام على الخط الدائري  ى تق ة ال وتوصل هذه النقط
 الرقبة بخط مستقيم.

  

6-  
ة  ابتعديالياقة وإلعطاء الشكل الدائري لطرف  عن الزاوي

 .سم) وتوصل بخط دائري2مقدار (
  

  .الياقة وقصيهاطبعي قالب   -7
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  ستمارة قائمة الفحصأ

   الجهة الفاحصة 

  خياطة  / تطبيقيةفنون                          االولى المرحلة                              :         ةإسم الطالب

 :إسم التمرين  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

  قالب االمام وتعديل  خط تقويرة الرقبة.رسم   -1
10  

    

  تثبيت قالب الخلف مع قالب االمام بحيث يتداخل خط الكتف.  -2
10  

    

  تحديد المحيط الخارجي للياقة بنقاط.   -3
10  

    

      8  رسم الخط الخارجي للياقة.  -4

  تعديل طرف الياقة االمامي.  -5
8  

    

      10  طبع قالب الياقة.  -6

7-  
  لتنفيذ خطوات العمل. مستغرقالزمن ال

4  

    

    المجموع
    

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

رين ا از التم دنيا إلجتي ه ال ون  60 /35لدرج ى أن تك ةعل ة الطالب ره  ناجح ي الفق                   ف
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد   ) 6،3،2،1(

  

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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  مالحظة :

في جزء  رسم استدارةيمكن رسم قالب الياقة المستديرة المسطحة بقطعتين وذلك باعادة الخطوات اعاله ولكي يمكن 
  في منتصف الخلف لقطعة المالبس. حةفتالياقة من الخلف في االمام حيث توجد 

  -فهي كما ياتي : الياقة المستديرة خياطةاما طريقة 

سم حول القالب للخياطة 1يقص قالب الياقة من القماش وتترك مسافة -1
  .وتحدد االشارة على القماش

تماماً بدون زيادة رئيسية بكيه بمكواة  ببقدر القالقصي قماش الالصق   -2
  .ساخنة بخارية

  

ً وتكلي حول ا -3 الخارجي للياقة على بعد لخيط دبسي طبقتي الياقة معا
  سم.1
قص الخياطات حول القالب وأقلبي الياقة على الوجه وتكوى بمكواة  -4

  .بخارية

  

ثبتي الياقة على الفستان ابتداء من خط وسط االمام بأتجاه الخلف مع  -5
  .تثبيت اشارة الكتف مقابل خط الكتف وتدبس

  
  
  
   

ة كما تم شرحه في يوضع البرواز المقصوص حول تقويرة الرقب -6
) فوق الياقة وتسرج معاً حول تقويرة رقبة الفستان وتزال  29التمرين (
  .الدبابيس

اعملي خطاً من التكل فوق السراجة مع تثبيت التكل في البداية والنهاية  -7
  .بعمل غرزة عكسية

اعملي خطاً من التكل فوق السراجة مع تثبيت التكل في البداية والنهاية  -8
  .رزة عكسيةبعمل غ

  .قلصي الحافات وقصي على ابعاد متساوية من التكل ليسهل قلب الياقة -9
 

أقلبي البرواز او البطانة الى الخلف وتثبيتها بغرزة اللقط من الداخل ثم  -10
   .اكوي الياقة والفستان

  
قريب من الحافة  تزين الياقة بعمل خط من غرز التطريز بالماكنة -11

  الخارجية للياقة.
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  46رقم التمرين :                                                 :اسم التمرين

دقيقة 120صص: الزمن المخ                                                  محطة العمل :ورشة التنفيذ                \مكان التنفيذ    

 

 

 

  قادره على الطالبةان تكون1  

2                                            

    ،أقالم ملونه  ،قلم رصاص  منضده، 

  ).     4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،ة مبرا ،ممحاة 

 

فافة  -1 ة ش م خأرسمي قالب األمام على ورق فضي ث
ى  ة عل رة الرقب ى موقع نقطة حف ام ال خط وسط األم

ة ب الرغب ك حس در وذل ط الص توى خ ددي  مس وح
اً سم) 1فل نقطة (ب) ب (نقطة (د) اس وارسمي خط

 افقيا يقطع الخط المائل (أجـ) في (هـ).
  

  

ط  -2 ة لمخط ة الرقب ع نقط ف بوض ب الخل ي قال ثبت
بمحاذاة نقطة الرقبة لقالب الخلف ثم ثبتي خط األمام 

  .كتف الخلف بمحاذاة خط كتف االمام
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ف ا -3 رة الخل ن حف ي م ن (س) نزل دار (م - 10مق
ى )12 م عل ا  س مي خط ف وارس ط الخل ط وس خ

  على خط وسط الظهر.عموديا على هذه النقطة 
 
ة -4 رض الياق ددي ع دار          ح ط بمق ذا الخ ى ه عل
ن (ع)  الى (ع) ) 12- 10( ا م وارسمي خطا عمودي

  الى (ك) على خط الكتف.

  

لي -5 ة ص ى (ك) نقط ة ال ـ(نفط كل ) ج ال ش الكم
  الياقة.

  

ب ا اطبعي -6 ة ويفصل بوضع وسط اقال ف لياق لخل
اش  ة للقم ة المثني ى الحاف ل عل رتين ويفض ص م ويق

  .وضع طبقة من قماش الالصق لتقوية الياقة
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ي  دبسي طبقتي -7 داخل وتكل ه لل القماش بحيث الوج
  .سم) 1حول المحيط الخارجي للياقة على بعد (

  
ب قلصي الخياطات  -8 وقصي االركان لكي يسهل قل

  وى بمكواة بخارية.الياقة ثم تك

  

ط  -9 ط وس ن خ داء م تان ابت ع الفس ة م ي الياق ثبت
ف الخلفي تجاه وسط االمام مع  ن الكت تثبيت اشارة م

  بيس.رتمع المقابل خياطة الكتف 

ة  -10 ويرة الرقب ضعي البرواز المقصوص حول تق
ويرة  ا حول تق ة وتسرج مع وق الياق م شرحه ف كما ت

  .سرقبة الفستان ثم ازيلي الدبابي

ل  -11 ن التك واعملي خط م خط السراجة حول  قف
  الياقة.فتحة 

د  -12 ى ح ة ال ي الزاوي ات وقص ي الخياط قلص
  الخياطة.

  

ف  -31 ى الخل ة ال رواز او البطان ي الب ا اقلب وتثبيته
رزة المتقاط ط او الغ رزة اللق ة عبغ وي الياق م اك ة ث

  .والفستان
  
ةزيني  -41 ان  الياق يط القياط ى مسافةبوضع خ  عل

اتان  ريط الس تعمل ش ة او باس ة الخارجي ن الحاف م
 للتزين وتغليف الحافة الخارجية للياقة.
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  استمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  يةتطبيقاالولى                                                فنون  المرحلة        إسم الطالبة :                                  

  ارة وخياطتهاحيافة الب رسمإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  رسم قالب االمام وتخفيض حفرة الرقبة.  -1

2-  
تثبيت قالب الخلف بحيث يتطابق خط الكتف وصلي بدن نقطة الكتف وخط وسط االمام 

  6  بخط مائل

    

      6  رض ياقة الخلف.تحديد عمق وع  -3

      6  اكمال رسم الياقة.  -4

      4  طبع الياقة.  -5

      4  قص الياقة وتثبيت الحشو الالصق.  -6

  تدبيس قطعتا الياقة وتكل الخيط الخارجي.  -7
4  

    

  قلب االياقة وكيها.  -8
4  

    

  تثبيت الياقة والبطانة على تقويرة الرقبة للفستان وسراجتها.  -9
  

6      

  من التكل على خط السراجة. عمل خط  -10
  4  

    

  قص الحافة وفتح الزاوية.  -11
  

3      

      3  قلب البرواز او البطانة الى الداخل وتثبيتها بغرزة اللقط او الغرزة المتقاطعة .  -12

      3  كي الياقة والفستان.  -13

      3  الزمن المستغرق لتنفيذ فقرات العمل.  -14

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

،  5 ،4،   3،  2في الفقره  ( ناجحة الطالبةعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد   )9، 6

 توقيع المدرب                          توقيع المدرب                         توقيع رئيس القسم 
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                     47رقم التمرين :                                                      رسم قالب صدرية مدرسية على القالب االساس  :اسم التمرين
 دقيقة 180صص: الزمن المخ                                                      ة العمل :ورشة التنفيذ             محط \مكان التنفيذ  

  

 

  

  صدرية مدرسية  رسم قالبقادره على  الطالبةان تكون 

    ،أقالم ملونه  ،قلم رصاص  منضده، 

، ورق شفاف ارسم القالب  ) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 
  .    الطبيعي ، بدلة عمل ، منضدة ، كرسي بالحجم

 

المعدة االمام والخلف االساس لكل من  قالب الارسمي   -1
الن الموديل يحوي  سابقاً وذلك برسم القالب الى حد الخصر ، 

   .خياط  في وسط الخصر

   

حددي شكل الصدرية على قالب االمام بالنزول من خط  -2
ثم يرسم خط افقي ينتهي قبل  سم) 5بمقدار (تقويرة الرقبة 

   .ثم يرسم خط مقوس الى خط الجانب سم ) 2حفرة االبط بـ (
  
ابتداء من زاوية  سم)3( وعرضهاالة ميحدد موقع الح -3

الة على في االمام القريب من الحفرة وترسم الحمالقصة 
  القالب الى خط الكتف. 
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ن  سم ) 2بالنزول ( قصة الخلف  ارسمي -4 ويرةع ط  تق االب
ن على خط الجانب  ف م ى خط وسط الخل ويرسم خط افقي ال

  .تلك النقطة
افة (  -5 اف مس ط  2تض وازي بخ ط م م خ رد ويرس م) للم س

م ة ث ف للقطع ط الخل د ( وس ى بع ر عل ط اخ م خ م3يرس  )س
  لبطانة المرد.

يرسم خطان الى وسم ) 3دد موقع الحمالة وعرضها (ح -6
  خط الكتف.

  

قصي اجزاء القالب  لالمام والخلف وكذلك تقص قطعتا  -7 
خط الكتف لتصبح الحمالة لالمام والخلف وتثبت معاً بمطابقة 

     .قطعة واحدة عند التفصيل

  

  االتية:ارسمي قالب التنورة (الزم) حسب القياسات -8
  سم 40سم طول التنورة = 56=  محيط الخصر

عرض  سم 48(الزم ) =  20+28- 2÷ 56قاعدة: : 
يمثل قالب التنورة المستطيل  وبهذه االبعاد ارسمي المستطيل 

وهو يمثل  سم ) 48وعرضه (طول التنورة ) سم  40بطول (
نصف القالب اي يجب وضع الخياط وسط الخلف ثم تضاف 

سم ) 3وبعدها (خلف سم ) للمرد الى خط وسط ال2مسافة (
  .لبطانة المرد
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  ستمارة قائمة الفحصا

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةفنون                                   االولى      المرحلة                           إسم الطالبة :                      

رسم قالب صدرية مدرسية : إسم التمرين  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

      5   رسم قالب االمام والخلف الى حد الخصر  -1

      8  تحديد شكل الصدرية على قالب االمام   -2

      6  ترسم حمالة الصدر الى خط الكتف  -3

      8  تحديد قصة الخلف  -4

      5  اضافة مسافة المرد وبطانة المرد  -5

      6  الة الظهر الى خط الكتفرسم قالب حم  -6

  قص اجزاء قالب االمام والخلف والحمالة  -7
  8  

    

  رسم قالب التنورة وتهيئته  للفصال  -8
10  

    

      4  لتنفيذ خطوات العمل الزمن المستغرق  -9

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

                          الفقرةفي  ناجحة لبةالطاعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد   ) 8،7،4،2(

  

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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:اسم التمرين  يل وخياطة صدرية مدرسيةتفص                                                  : 48رقم التمرين                       
 دقيقة 240صص: الزمن المخ                                                                 محطة العمل :ورشة التنفيذ              \مكان التنفيذ  

  

  

  

  

  تنفيذ  على قادره الطالبةان تكون1-تفصيل صدرية مدرسية  

خياطة صدرية مدرسية  - 2                                                                             

  سم)  140×100قطعة قماش (  ،منضده

ذو عرضين ،  ماكنة خاطية ، بكرة خيوط بلون القماش ، مقص ، قالب الصدرية ، دبابيس ، ابرة 
  ) ، صابونة تاشير ، كشتبان ، كرسي ، بدلة عمل 3سراجة ، مكواة ، ازرار عدد (

 

    جهزي القماش واكويه -1

وتوزع قطع  وجهه الى الداخلاطوي القماش بحيث يكون  -2
ص  ث يق اش بحي ى القم ب عل االقال ام مرت ةاالم ى الطي  ن عل

وتقص  مرة على الطيةوقالب التنورة  والخلف مرتين مفتوحا
ا 8االت بعرض مكذلك قطعتين للح ب منه م 1سم بطول القال س

   ول القالبحلخياطة ل

  

ة  -3 راألونظفي حافات القطع بماكن ة   ف الغرزة المتعرج او ب
  (الزكزاك) بماكنة خياطة.

  

د معاً ثم  وتدبس حافتيهاتطوى قطعة التنورة  -4 تكلي على بع
م ) 5( ة س افة او فتح رك مس ع ت ة م ة الخارجي ن الحاف ي  م ف

ا ( ف طوله ط الخل م)10وس تح  س م يف واة ث ه بمك اط بكي الخي
  .بخارية
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ين -5 ة اليم ل لترتيب فتحة التنورة تطوى جه ة التك ع حاف م
ار  د (اما جهة اليس ى بع ل  سم ) 2فتطوى عل ن خط التك م

اش الالصق  ن استعمال القم ورة ويمك ة التن ى طول فتح عل
ين  ن الجهت دة م وت ازرار جي ى بي ول عل ة للحص ولتقوي

  الفتحة.
  

ورة تكلي-6 ل التن ة ذي م اكوي هاثني حاف ة ث ة الخياط ه بماكن

  .بمكواة بخارية

  

من غرزة الشاللة على الحافة من التنورة  اعملي خطان -7
ر لعم زم اي الخص اش ل ال زم القم ان ل حب الخيط ويس
  .بالقدرالمطلوب

  

ه -8 ون وج ث يك اً بحي دن مع ف للب ام والخل ع االم ي قط ثبت
ذلك بقطع  ه وك القماش الى الداخل وتكلي خطا الجانب للوج

ن قالخياطات  تفتحالبطانة و  طعبكيها بمكواة بخارية بكل م
  الوجه والبطانة

  

د   -9 ى بع اثني قطعتي الحمالة كل واحدة على حدة وتكلي عل
ة ثم بكيه بمكواة بخاريسم من الحافة الطولية ثم يفتح الخياط 1

   .اقلبيها على الوجه
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ا -10 تكوى بحيث يكون خط التكل في منتصقها ويمكن ترتيبه
  .ينن من التكل الظاهري على طرفيها من الجانبيبعمل خط

ا  -11 ة الصدر ثبتي الحماالت بالدبابيس في موقعه ى قطع عل
    .(الوجه )

   

ه)  -12 وي  (الوج زء العل ر الج ع خص ورة م ي التن اربط
اوي  زم بالتس ي دبسيهما معا بعد توزيع ال م سرجيهما واعمل ث

دفع  وي ب م اك راجة ث ط الس ى خ ة عل ل بالماكن ن التك ا م خط
   .األعلىعالوات الخياطة الى 

  

عي  -13 هض وق الوج وي ف زء العل ة الج ل  بطان ث يتقاب بحي
د ( وجها القماش وتدبس ثم تسرج  ة  سم1على بع ) عن الحاف

ة  حبالخارجي دم س مان ع ي  لض م تكل ل ث اء التك اش اثن القم
ي  خطبماكنة الخياطة على  االت ف ون الحم ث تك السراجة بحي

  موقعها داخل الطبقتين.
داخل   -14 ى ال ة ال ب البطان ةبعتقل ات الخياط يص حاف  د تقل

ي او  وقص الزوايا ط المخف رزة اللق ا بغ ثم تكوى وتثبت حافته
  بعمل تكل ظاهري بماكنة الخياطة.

  

  

ن  -15 ة م ا الحمال ت طرف ا يثب ي موقعه ف ف ة الخل جه
  .ثم تدرز بماكنة الخياطة  بالدبابيس

  

ا  -16 ل فيه ة وتعم ة الخياط ع حاف ين م ة اليم ة فتح تطوى جه
ة فتخات األ ن حاف ة اليسرى ع ى الجه زرار وحسب الرغبة ال

  .عليهااألزرار  ويلقط طرفا الطية وتثبتالطية 
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  استمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةن فنو                                   االولى         المرحلة                   إسم الطالبة :                             

خياطة وتفصيل صدرية مدرسيةإسم التمرين :  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  تجهيز القماش وكيه  -1

      6  القالب  اجزاء  ثني القماش وتوزيع وقص  -2

      4  األوفرتنظيف الحافات بماكنة   -3

      5  وكف ذيل التنورة ) جهيز التنورة (عمل الزم في الخصرت  -4

      4  تجهيز الحماالت  -5

      6  تجهيز الجزء العلوي لكل من الوجه والبطانة  -6

      6  ربط التنورة مع خصر الجزء العلوي  -7

8-  
  

  فوق قماش الوجه للجزء العلويتثبيت الحماالت في موقعها على البدن ووضع البطانة 
  

6  
    

      4  ط أو بماكنة الخياطةقلب البطانة وتثبيتها بغرزة اللق  -9

      3  لخلفيتثبيت طرف الحمالة بالجزء ا  - 10

  لتنورةفتحة الخلف لترتيب   - 11
  

4      

      6  وتثبيت  االزراراألزرار  عمل فتحات  - 12

      3  لتنفيذ فقرات العمل الزمن المستغرق  - 13

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

في الفقره (12،8،7،6،2) 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةمنها تعيد  وأقل

  توقيع رئيس القسم            توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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                     49رقم التمرين:                                           الجزء االمامي  سنوات)6(رسم القالب االساس لسروال طفل بعمر :اسم التمرين
 دقيقة 60صص: الزمن المخ                                                                      محطة العمل :ورشة التنفيذ           \مكان التنفيذ  

  

  

  

  6( رسم القالب االساس لسروال طفل بعمردره على قا الطالبةان تكون 
.سنوات ) الجزء االمامي 
  أقالم ملونه  ،قلم رصاص  ،منضده، 

،ورق باترون لرسم القالب ) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 
  .    بالحجم الطبيعي

 

ن  -1 اس او باستخراجها م تعمال شريط القي ة باس ات التالي خذي القياس
  )185المعيارية ص ( القياسات ) 2( جدول

، الطول الكلي يقاس على خط الجانب الى الطول  62محيط الخصر = 
  سم 22= سم ، طول الحجر 30المطلوب =

  4يقسم محيط الخصر على 

  محيط الخصر¼ سم 15.5=4÷62

  سم عرض مستطيل االمام19.5=15.5+4

  

  

مي -2 ه أ ب =ارس ـ د  ) طول تطيل ( أ ب ج ول               30المس م ط س
  البنطلون

   سم19.5=  4محيط الخصر +½ عرضه ا د =  
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مي -3 ط (ب ارس د )1ج  1الخ ث يبع دار (بحي ط أ د بمق ن الخ ) 22ع
  طول الحجر .

  سم).3) بمقدار (2) الى (ب1ب1يمد الخط (ج -4

سم) وتوضع 4-5مسافة (أ)   1ى الخط (بنرتفع عل أ )1من (ب  -5
  )3النقطة (ب

  ) .1أسم) الى نقطة (1يسار نقطة (أ) ( قيسي -6

  

لي   -7 اط (أص د ) 2,  ب 3, ب 1النق دوران عن ام ب رة االم م حف لرس
  ) 1زاوية (ب

  
لي الن -8 ين ص ى  ب 2( بقطت داخلي ) 1ال ول ال ل الط ل يمث ط مائ بخ

  للسروال .
  )1ونوضع نقطة (دسم) 1يمين نقطة (د) ( قيسي -91

  لعمل خط الجانببخ مائل ) الى (جـ)  1(دة طصلي النق -10
افة ضعي  -11 ف المس ي منتص ا 1د 1(أنقطة (ك) ف ) , وارسمي منه

 سم لرسم غبنة األمام8خط عمودي الى م بطول 
  

ى(ك1 قيسي  -21 ار نقطة (ك) ال ين ويس ى يم م عل م )  2(ك و) 1س ث
  م) ضلعي الغبنة. 2م) و (ك1صلي (ك

  النسيج الطولي الموازي للخط (أ ب)خط  حددي -31
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  ستمارة قائمة الفحصا

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةفنون                                             االولى  المرحلة                    إسم الطالبة :                          

سنوات ) الجزء االمامي6رسم القالب االساس لسروال طفل بعمر(: إسم التمرين  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

      5  ) 2من الجدول (أخذ القياسات   -1

      6  سم) لمعرفة عرض المستطيل 4( الخصر واضافة 4\1استخراج (  -2

      8   رسم المستطيل ( ا ب ج د )   -3

      8  .تحديد موقع  خط الحجر   -4

      7  رسم حفرة االمام والطول الداخلي للسروال  -5

      6  تحديد خط الجانب  -6

      8  سم الغبنة ر  -7

  تحديد خط التسيج الطولي  -8
8  

    

9-  
  للتنفيذ خطوات العم الزمن المستغرق

4  
    

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها   )8،7،4،3في الفقره ( ناجحة الطالبةن تكون على أ 60 /35الدرجه الدنيا إلجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةتعيد 

  توقيع رئيس القسم            توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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                     50رقم التمرين :                                        الجزء الخلفي سنوات)6( رسم القالب االساس لسروال طفل بعمر:اسم التمرين
 دقيقة 60صص: الزمن المخ                                                                    محطة العمل :ورشة التنفيذ      \مكان التنفيذ  

  

 

 

  رسم القالب االساس لسروال طفل قادره على  الطالبةان تكون

سنوات ) الجزء الخلفي6بعمر( 
    ،أقالم ملونه  ،قلم رصاص  منضده، 

  ).     4A أوراق صالحه للرسم ( ،قياس شريط  ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 

 

روال  -1 ول الس ـ و) = ط ه (ه ـ و ز ح ) طول م المستطيل(ه يرس
ـ ح= 30= ه ه م . عرض ر + 4\1س يط الخص م  7مح  15.5س
  سم.22.5=7+
  
  
  
  
  
 

  

  
  سم طول الحجر22=1ح ز -2
  
ـ ح = 2ك ز -3 ط ه وازي للخ ط م اوي   خ يط ½ ويس مح

    سم  .31=2÷62سم 2 –الخصر 
  )2سم     (ك ز29=31-2
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ة    2ز 1(ز 2 /1) = 3ز 1(ز -4 ف لزاوي ) ومنص

  سم.3.25=2÷6.5ح)و 1ز2(ز

 وارتفعي منهاسم 1 نقطة تقع يمين نقطة ح وتبعد عنها 1ضعي هـ -5
  .1سم الى ح2مسافة 

 

ف ح ز) 1هـ ( ،)1(ح صلي -6 وس ) 2(ز،) 3(ز،) 1(منتص بخط مق
  .ليمثل تقويرة الحجر

  (هـ ح) ليشكل خط الخصر صلي -7

د  -8 در زي م ون ز ر بق ث يك ى (ر) بحي م=2- 2ز 1(و ز) ال   س
  سم 4.5=  2- 6.5

  ليشكل ميل الرجل الداخلي للسروالر )  2(زصلي  -9

افة (ح 1/3) على بعد 1نقطة (ك ضعي -01 ن (ح1المس م يرس) 1) ع
   سم) لرسم غبنة او بنسة الظهر.8-10منها خط عمودي بطول (

  

ة (ك -11 ار نقط ين ويس اس يم دار (1يق م) 1) مق رض س د ع لتحدي
  م)   ضلعي البنسة. 2م)  و(م 1ل (م)ثم نوص2),(م1البنسة الى (م

ف الخط ك ز -21 ي ينص ف الك ي ينص ط الك د خ مو 2لتحدي  خط يرس
  .لنسيج الطولي وخط الكيعمودي من نقطة المنتصف ليمثل خط ا

 
ب سم) وتوصل الى (هـ) 1من (و) مسافة ( ادخلي -31 ليمثل خط الجان

 للسروال.
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  ستمارة قائمة الفحصا

   الجهة الفاحصة 

  خياطة  / تطبيقيةفنون                           االولى المرحلة                              :         ةإسم الطالب

سنوات ) الجزء الخلفي6طفل بعمر( رسم القالب االساس لسروال :التمرين إسم  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  المالحظات  األداء

      5  تحديد طول وعرض المستطيل   -1

      6   رسم المستطيل ( ا ب ج د )   -2

      8  تحديد موقع  خط الحجر  -3

      8  رسم حفرة الخلف وميل الرجل الداخلي  -4

      7  االرتفاع عن خط الخصر وتعديل خط الخصر  -5

      8  تحديد موقع البنسة  -6

  سم البنسة وتحديد خط النسيج العدل ر  -7
  

8      

      5  تعديل خط الجانب   -8

      5  لتنفيذ خطوات العمل الزمن المستغرق  -9

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها  ) 8،6،4،3،2في الفقره ( ناجحة الطالبةن تكون على أ 60 /35رين الدرجه الدنيا إلجتياز التم
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةتعيد 

  

  توقيع رئيس القسم            توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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 طرائق تزين مالبس االطفال. 11- 5

ث تلعب ويقصد بها كل تجديد ا ن صورة . حي و اضافة من شانها ان تظهر المالبس في احس
وان  ع ال ق م ث تتواف افات بحي ارف واالض ار الزخ ذا نخت ال له س االطف ي مالب ا ف وان دورا هام االل
المالبس وتزيدها جماال لذا يجب االخذ بالحسبان عند شراء قطعة المالبس للتفصيل شراء ما يلزم من 

  نه في معظم االحيان يتم تركيبها في اثناء الخياطة .مواد للمكمالت المتصلة ال

  

  :األطفالين مالبس اهم  طرائق تز

ا -1 را م دانتيل والشرائط . كثي تزين المالبس بال
تالف  ى اخ رطة عل تخدام االش ى اس اء ال نلج
ا  انواعها ومنها الدانتيل والسوتاجات المطرزة الي

  .وبعض اشرطة البليسيهات الجاهزة .......الخ

  يقة التركيبطر

ة  ا الخياط ر واهمه رق كثي داننتيل ط ب ال لتركي
العادية بواسطة ماكنه الخياطة ( الزكزاك ) وتتم 

ة  ل ثني ها (بعم ة عرض م ) 2\1عادي ا س تقريب
 ً دويا ق ( ي رزة اللف رزة   )  ويثبت طرفها بغ أو بغ

   ( الزكزاك ) بالماكنة.
  

  

   
  بماكنة الخياطة -ب      يدوياتركيب الدانتيل  -أ                        



254 

ون  إضافة ملحقات للمالبس مثل -2 ( الياقة ) واألساور بل
   .كنوع من الزخرفةاألزرار  أخر ويمكن استخدام

  

  

  

  

يص  -3 تان او القم ي الفس ون ف ن ل ر م ال أكث ن إدخ يمك
  الواحد إلعطاء تأثيرات مختلفة.

  

  

  

. 

ي تصنع من الزخارف ا -:( الخرط) الزم الكشكشة  -4 لت
ال  وذجين الشكل أثناء خياطة مالبس األطف يوضح نم

ة  راكش طريق رط والك ة الخ ه بطريق تانين مزين لفس
   .عمل
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ن الزخارف  (عش النمل ) او طريقة عمل السموك  -5 م
والشكل يوضح  على القماش  التي تصنع يدويا وتطبق
  طؤيقة عمل عش النمل.

  

غل  -6 يه اي ش تخدم الكروش ي ايس ز ف نارة والتطري لس
ان اتين والقمص ل الفس ع  تجمي ة م اكن مختلف ي ام ف

مراعاه نوع وسمك الخيوط بالنسبة لالقمشة كما يمكن 
ة ه اليدوي ز بطريقت ذ. التطري ة .  تنف د اوالميكانيكي وبع

س من افضل انواع المكمالت المتصلة بالتطريز  مالب
 االطفال ويمكن استعمال مختلف انواع الخيوط القطنية

تخدام  ة ويجب اس ة او الصوفية او المعدني او الحريري
ا  ز النه رز التطري ذ غ ي تنفي ناع ) ف ار ( القص االط

اش تحكم بالقم ى ال اعد عل د  تس ذي ق د ال ب الش لتجن
  .التطريز يحدث في غرز
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  بعض انواع غرز التطريز الي تستخدم في تزيين مالبس االطفال: يأتي وفيما

 atin StitchS غرزة الحشو المستقيمة .1
ابداي بعمل الغرزة من 

) ثم ادخلي الخيط في 1النقطة (
) على أن تخرج من 2النقطة (
) المجاورة تماما للنقطة 3النقطة (

) كرري الخطوات الى أن تمآل 1(
  ريزها المساحة المرغوب في تط

    

  

  Satin Stitchيوضح طريقة ملئ ورقة نباتية بغرزة الحشو  الشكل الثاني

  يوضح نموذج مطرز بالغرزة نفسهاالشكل االول  إما

             

 غرزة البذور الموضحة في الشكل -2

اعملي غرزتين مستقيمة وقصيرة من غرزة    
  ان.حشو على أن تكون غرزتين متوازيتال

  

.   
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يج ( الزنجبي-3 رزة الت                      ) لغ
)em stitchSt(  

رف -أ ت ط غيرتين يثب رزتين ص ل غ يط بعم الخ
  أحداهما فوق األخرى .

م تخرج -ب ار ث ى اليس ين ال ن اليم رة م رز اإلب تغ
ا  ا ودخوله ين نقطة خروجه في منتصف المسافة ب

ملم ) من القماش تقريبا وذلك  3 -2( إي على بعد 
ث  تعمل بحي اش المس وع القم تبعا لسمك الخيط ون

  هايته.  نيكون الخيط أسفل اإلبرة . ثم يشد الى 

  

ابقة  -ج افة الس ل المس د يماث تغرز اإلبرة على بع
ع  ةثم يخرج من الثقب الناتج من الغرز السابقة م

   .مراعاة أن يكون الخيط أسفل اإلبرة أيضا 

  

  

افات -د والي وبالمس ى الت رز عل نفسها  تكرر الغ
ب الغ ن ثق رة م روج اإلب ون خ ث يك رزة بحي

رز  ون شكل الغ رة ويك السابقة والخيط أسفل اإلب
من الخلف شبيه بغرزة تكل الماكنة باليد والشكل 

   .يوضح نموذج مطرز بغرزة التيج
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 ) titchShain Cغرزة السلسلة ( -4

       

 ) ثم ادخلي اإلبرة بجانب النقطة1ابدي من النقطة ( 
ملفوفا في  ) على أن يكون الخيط2) الى النقطة (1(

 أسفل اإلبرة.

كرري الخطوات حتى تحصلين على غرزة      
  السلسلة.

الغرزة في تنفيذ  ميوضح استخداكما أن  الشكل 
  .النموذج
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  )French knotغرزة العقدة الفرنسية (-5

(أ) ثم لفي الخيط مرتين  ابدئي من النقطة -أ
حول اإلبرة الى أسفل ثم شدي الخيط حول 

  اإلبرة.

ادخلي االبرة في نقطة قريبة من النقطة  -ب
  (ا).

كرري الخطوات للحصول على عدة عقد  -ج
   .كما هو موضح في الشكل

  

  

  

  )Cross Stitchغرزة العد (-6

اعملي غرزا مستقيمة مائلة ثم غرزا    
يوضح رز األولى والشكل مائلة بعكس الغ

  نماذج مطرزة بغرزة العد.

  

 
  ا
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شكلبن في التطريز كما هو موضح في الHerring bone stitch ) الغرزة المتقاطعة (استخدام  -7
 ادناه

  

  

 في التطريز  )Blanket Stitchاستخدام غرزة البطانية (-8
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  الطريقة العامة لكي األقمشة المطرزة .

 يرش ماء على الجهة الخلفية من القماش . -1
قطعة قماش بيضاء اللون يوضع القماش يوضع قماش سميك على منضدة الكي ثم يغطي ب -2

المطرز فوق األخير على ان يكون ظهره الى األعلى ويضغط عليه بالمكواة بلطف الى األمام 
 ثم على الجانبين 

  

  يمكن االستعانة بمكواة بخارية عوضا عن الرش بالماء . مالحظة :

  

ائر او ك ) برسوم مختلفيمن مالبس االطفال باضافة (االبل كثير تجملو -3 د تتخذ شكل ط ة ق
زاك وقد لعبة او زهور  رزة الزك ه الخياطة بغ ا بماكن دويا او الي ن تطريز ي واع م اك عدة ان وهن

ة ياالبل ة الجمالي ب الناحي ى جان ات ال زات االبلكي او ك الجاهز يثبت على االقمشة بالكي ومن ممي
دد وب مح اء عي ة او اخف ل القطع ي تطوي تخدامها ف ة بعض اجزاء الوظيفية اذ يمكن اس ة او تقوي

   والحيوية على االقمشة السادة  المالبس او اضفاء الجمال 
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   -: االتي ويراعى عند اختيار الزخارف واالبليكات
  .ان يتناسب حجمها مع نوعية المالبس -1
   وتاج مع لون الفستان او القميص.مراعات توافق الوان الخيوط او الدانتيالت او القيراج او الس -2
  ان توضع في المكان المناسب على الرداء .-3
   .ة وان تكون ثابته اللونة في التطريز من نوع مناسب لالقمشان تكون الخيوط المستعمل -4
  

ز  والشكل يوضح طريقة عمل وتثبيت ثالث نماذج من التصميمات تجهز يدويا وتستعمل غرز التطري
ي،  غرزةفي تثبيتها على المالبس والغرز المستخدمة  ط،  غرزةاللقط المخف ة،  غرزةاللق ة البطان حاف

  الغرزة المتعرجة.
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  ) نماذج من مالبس األطفال مع مكمالتها1لحق (م
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  مزينة بطرق مختلفةاألطفال فساتين ) نماذج من 2ملحق (  
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 نماذج من مالبس األطفال )3(ملحق 
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 ) نماذج من مالبس األطفال4( ملحق
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  االمصطلحات) قائمة 5ملحق (

  اإلبرة

  اتجاه النسيج

   اتجاه الورب

  االتجاه الطولي للقماش

  االتجاه العرضي للقماش

  التنورة ( الجزء السفلي)

  الخصر

  عجلو التأشير

  الغرزة الراجعة

  الغرزة المسحورة

  الغطاء المنزلق

  القالب األساسي

   القدم الضاغط

  ماكنة  االفر

  آلة الخياطة

  أدوات التأشير

  طةأدوات الخيا

  أدوات القص

  أدوات القياس

  أدوات الكي

  

Needle                      

  Grain line  

Bias 

Lengthwise grain 

Crosswise grain 

Skirt 

Waist 

Tracing wheel 

Back stitch 

Slip basting 

Slide Plate 

Basic Pattern 

Presser Foot 

Over Lock Machine 

Sewing Machine 

marking tools 

Sewing Tools 

Shears & Scissors 

Measuring Tools 

Pressing Tools 
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 أسورة الكم 

   أقمشة غير منسوجة

  أقمشة محبوكة

  أقمشة منسوجة

   ألياف

  ألياف صناعية

  ألياف طبيعية

  إبرة خياطة يدوية

  إبرة مزدوجة

  إزالة البقع

   بطانة التدفئة

  بطانة داخلية

   بطانة عادية

 بنسة

 تثليم

  تدريج

   تصميم

   تطريز

  تقوية

 تكسير

  يطتمش

   تنوره بقصات طولية

Cuff 

Felting 

Knitted Fabric 

Woven Fabric 

Fiber 

Synthetic Fiber 

Natural Fibers 

Hand Needle 

Twin Needle 

Stain Removal 

Later Lining 

Under Lining 

Lining 

Dart 

Notching 

Grading 

Design 

Embroidery 

Reinforced 

Breaking 

Combing 

Gored Skirt 
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  تنوره دائرية (دبل كلوش )

  تنوره على شكل مخروط

  تنوره مستقيمة

  توزيع المخطط على القماش

 جيب

  حاشية

  حافظة المكوك

   حرير

  حشوات

     خط الثني

  خط حفرة الرقبة

  خياطات

   خياطة زوايا

  خياطة فرنسية

  منبسطة -ةخياطة مزدوج

  خياطة مستقيمة

  خياطة منحنية

   طخيو

  خيوط الطول ( السداة)

 خيوط  العرض

   خيوط سراجه

  خيوط نسيج

Circular Start 

Alone Skirt 

Straight Skirt 

Lay Out Payyem 

Pocket 

Selvage 

Bobbin Case 

Silk 

Inter Facing 

Fold Line 

Neek Line 

Seams 

Comered Seam 

French Seam 

Flat Felled Seam 

Straight Seam 

Curved Seam 

Thread 

Weft 

Warp 

Basting Threads 

Yarn 
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  دبوس

  دليل الخيط

   تقويرة اإلبط

  ذراع

  ذيل

  رافع الخيط

  رافع وخافض القدم الضاغطة

  زر

  زم

   سحاب

   شريط القياس

  صدر

   صوف

  العجلة اليدوية ( الروليت)

   عرض الصدر

  عرض الظهر

  عالمات االتزان

 عمود البكرة

  غرزة

  اصةالب غرزة

  غرزة البطانية 

  غرزة السراجة

Pin 

Thread Guide  

Arm Hole 

Arm 

Hem 

Take up Leve               Presser 
Foot  

Button 

Gathering 

Zipper 

Tape Measurin 

   Bust   

 Wool                

Hand whe  

                  CrossFront 

  Cross Back 

Spool pin 

Balance Markers 

Stitch 

Tailor’s 

Blanker Stitch 

Basing Stitch 
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          غرزة السراجة المائلة

    السراجة المتساوية

     غرزة السراجة غير المتساوية

      غرزة السلسلة ( الزنجيل)

  الشاللة غرزة

  غرزة العروة

  طغرزة اللق

  العادية طغرزة اللق

  المخفية ةغرزة اللقط

  السمكة ةغرزة عظم

  ةغرزة متعرج

  ةمغرزة مستقي

  غسيل

   فتاحة عراوي

   فستان

   فقسة

  قاعدة آلة الخياط

  قالب

  قدم العروة المستقيمة

   قدم الغرزة المتعرجة

  قدم تركيب الّسحاب العادي

  قرص التأشير

Diagonal Stitch 

Even S. 

  Un evin Stitch 

    Chain Stitch 

Running Stitch.  

Button Hole Stitch 

overcastting Stitch  

hemming   

Blind Hemming            
 catch Stitch. 

Zigzag Stitch. 

straight Stitch 

Washing 

Seam Ripper 

Dress 

Box Pleat 

Base Plate 

Pattern 

Straight Stitch Foot 

  Zigzag Foot 

Zipper Foot 

tracing chalk 
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  حافاتلارص ق

  قصقصة

  قطن

  تقماش كاروها

  قماش مقلم

  كأمة

  كباس

  كتان

  كتف

  ورق طبع

  كسرات

  كشتبان

   كشكش

  كم

  كمر

   كالب

  كي

  لوحة اإلبرة

  لوحة الكي

  ة كي األكماملوح

   مالئ المكوك

  مثبتات

  مربط تثبيت اإلبرة

  مسافة الخياط

Clipping 

Cotton 

Gingham 

Strip 

Cam 

Snap 

Linen 

Shoulder 

Tracing paper 

Pleats 

Thimble 

Flare 

Sleeve 

Waist Band 

Hooks &Eyes 

Pressing 

Needle Plate 

Board 

Sleeve Board 

Bobbin Winding Assembly 

Fasteneners 

Needle Champ 

scam allowance 
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  مسطرة
  مشط التغذية

  مشغل الحركة العكسية

  مقص تفصيل

   مقص تنظيف

 مقص خياطة
  مكوك

  مكواة

  منتصف اإلمام

  منحني فرنسي

  منظم السرعة ( الدعسة)

  منظم شد الخيط العلوي

  منظم شد الخيط المكوك

  القدم الضاغطة طمنظم ضغ

  الغرزة لمنظم طو
  منظم عرض الغرزة
  موجه وضع اإلبرة
  وجه خلفي للقماش

  وجه صحيح للقماش
    ورق رسم القوالب

   ورك

  وسادة دبابيس

  ياقة

  ظهر القماش

  عرض القماش

  ورق كاربون

  ورك

  الدنابيس

T T square 

Feed Dog 

Reverse Stitching 

Dress Makers Shers 

Sewing Shears 

Sewing Scissors 

Bobbin 

Iron 

French Curve 

Foot pedal 

Tension Dises  

Bobbin Winding Tension Dise 

Pressure Regulator 

Stitch Lengh Regulator 

Center Front 

Stitch Width Regulator 

Needle Position Selector 

Wrong Side 

Wright side 

Tracing Paper 

Hip 

Pin Cushion  

Coller  
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  قائمة المصادر و المراجع العربية

ة :  الربيعي , خالدة عبد الحسين . 1 ال للفئ س األطف زيين مالب ي ت ة ف ف قصاصات األقمش توظي
ر منشورة، سنوات )  9- 4العمرية من ( تير غي ي  رسالة ماجس م االقتصاد المنزل ة  -قس كلي
 م 2001- جامعة بغداد  التربية للبنات

ة  ينناصر حس,  بيعيرلا . 2 دار ال -:خواص وتقنيات النسيج ألياف غزول أقمش ب ال ة كت للطباع
 م . 1991الموصل  جامعةوالنشر 

يل . طالز . 3 ة والتفص ي الخياط رة ف وعة الميس ود :الموس دي , خل ة . 1بي ورات دار دجل . منش
 م.2007المملكة األردنية الهاشمية. عمان 

 م.1999رة . بيروت لبنان أكاديميا انترناشنال : سنجر موسوعة الخياطة المصو . 4
للجاكيت والمعطف . الدار  ةأكاديميا انترناشنال   :سنجر دليل سنجر للخياطة , الخياطة الراقي . 5

 م1998بيروت . لبنان.  1العربية للعلوم ,ط
 م.1998أكاديميا انترناشنال :سنجر مبادئ الخياطة بيروت . لبنان .  . 6
ان: دراس . 7 د فرح ة احم طفى وفوقي ة مص ال فتحي ة الش س. مكتب ناع المالب يج وص ي النس ات ف

 م.1985المعرفة الجامعية / الكويت 
ت               , ب  . 8 دى الكوي ة اله الشال , فتحية مصطفى :أساسيات المالبس والنسيج . مكتب

 .ت.
 الكفراوي , بثينه : فن التفصيل والخياطة , الجزء الثاني . القاهرة . ب.ت. . 9

ول ا . 10 ي أص ات : تعلم دي ، عناي ر المه نا. مص ن س ة اب يل . مكتب ة والتفص لخياط
 م.1995

 م.1990النجار , أمل إيليا: المنسوجات . مطبعة دار الطباعة والنشر . الموصل  . 11
ث   . 12 الي البح يم الع يل . وزارة التعل ة والتفص رون : الخياط ا  وآخ ل إيلي ار ، أم النج

 م.1970العلمي . المؤسسة العامة للصحافة والطباعة 
 م.1985ع: التفصيل والخياطة لألطفال . دار مكتبة الحياة بيروت خير الدين , زيل . 13
 م.1995شعبان . عبد الفتاح : مالبس األطفال . ط ذ. . 14
 م.1995. دار الفكر العربي . القاهرة  1عابدين علية : موسوعة فن التفصيل .ط . 15
ذها.ط . 16 رق تنفي ال وط س األطف ي مالب ات ف ة دراس دين علي ي  1عاب ان العرب دار البي

 م.1986والتوزيع  رة والنشللطباع
 

ة  . 17 ة . جامع ب للطباع ائية . دار الكت ب النس ميم القوال ور : تص د الن دة عب ير، مفي قص
 م.1992الموصل 

الي .  . 18 يم الع ة التعل ة مطبع يل . مديري ميم والتفص ن التص ور :ف د الن دة عب ير، مفي قص
 م.1983بغداد 

 م.1977ة محمد سلطان : األلياف النسيجية , دار المعارف اإلسكندري . 19
 م.1983نخبة من االختصاصين : فن التفصيل والخياطة . مكتبة النهضة، بغداد .  . 20
ة  . 21 ون التطبيقي رع الفن ص لف تمارات الفح ة  واس ارين العملي ات التم ة  ،بطاق  –الخياط

ف االول  ير \الص ب خض دين وزين ان ال امين بره دي ومي د المه اس عب ار عب داد انتص  -اع
 قسم التدريب واالستثمار  \لعامة للتعليم المهني المديرية ا\وزارة التربية \
  



 

  المراجع األجنبية  ةقائم

1. Mary Books Pichen -Singer Sewing Book-McGraw .Hill Book 
Company .lnc .Copy Right USA.1953. 

2. Mary Thomas‘s Dictionary of Embroidery Stitches. Marshall 
Cavendish .London. First printed 1976. 

3. Mc Call’s  Sewing in Color-Home Dress Making. Tallor ing. 
Mending. Soft Furnishings Hamlyn. London. 

4. Mc Calls’s Home Dress Making Talaring mending soft 
Furnishings. Hanlyn Publishing Group Limited 1964 

5. Pam Dawson –A complete Guide to EMBROIDARY Marshal 
Cavendish London First Printed 1976. 

6. The Anchor Book of Feer-Style Embroidery- Stitches. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


