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 المقدمة 

العرا       جمهورية  في  التربية  وزارة  من  وزيادة اهتماماً  المهني  التعليم  بتطوير  ق 

التفصيل   مهارات  يتضمن  الذي  الخياطة  تخصص  جاء   ، العمل  بمتطلبات  ارتباطه 

 والخياطة ضمن تخصصات فرع التعليم الثانوي 

خالل       من  للفتاة  سعيدة  اوقاتاً  تحقق  ان  يمكنها  كهواية  الخياطة  ان  من  الرغم  على 

جمالية لمسات  اضافة  على  بقدرتها  بها   احساسها  المحطين  وحياة  حياتها  على  وفنية  

الفرصة الحقيقية في تجربتها   نباقل التكاليف وايسر الجهد ، فان الكثيرات ربما اليجد 

على  والقدرة  بالنفس  الثقة  اكتساب  دواعي  من  هي  والتي  الفنية  باساسياتها  وااللمام 

وكذلك هادف  مشروع  الى  وتحويلها  الموهبة  وتطوير  واالبداع   بعد    االنجاز  يمكنها 

ة االساسية في  ختلفة وتلبية متطلباتها ووضع اللبن التخرج من االلتحاق بميادين العمل الم

مهنة الخياطة من المهن االساسية  حياة االسرة االقتصادية واالجتماعية والفنية كما تعد  

مظاهر الرقي في جميع المجتمعات وسمة    مظهراً منالن المالبس تعد  والمهمة الي بلد  

 سمات تطورها اسوة بالعلوم والفنون االخرى  من

المالبس          عمل  في  المستعملة  االقمشة  عن  اساسية  معلومات  الكتاب  يتضمن 

الجسم   على  القوالب  لرسم  المهمة  القياسات  أخذ  طريقة   ، علىالنسائية  او          مباشرة  

الرئيس  الخطوات  ثم  العالمية  القياسية  الجداول  واهم   ) المانيكان  االجسام  )  لرسم  ية 

ليها مرحلة رسم القوالب االساسية رسم قالب التنورة ،  ت النسائية وطريقة تصميم االزياء  

الياقات مع تنزيل مختلف الموديالت وتفصيل وخياطة بعض  من  البدن ، الكم  ، انواع  

ب  معزمنها  الفنية  الخياطة  تقنيات  ذكر  استعمال  ثم  والصور  التوضيحية  بالرسومات  زة 

 لطرائق المتبعة في تزيين المالبس النسائية  الهم ا

 

نامل ان نكون قد وفقنا في وضع مفردات هذا المنهج المقرر وتفاصيله لدفع مسيرة     

 التقدم الى االمام 

 وهللا الموفق  

 

 لجنة التأليف 

 



 Page 3 [صف ثاني]
 

 قائمة المحتويات 
 الموضوع  الصفحة

 المقدمة 2

ة اهداف الماد 6  

لمالبس النسائية مراحل تصميم االزياء ن اعماذا تعرفين ألفصل االول :  7  

نبذة عن الخياطة النسائية - 8  

 انواع النسيج 12

االقمشة النسائية - 13  

االزياء النسائية وانظمة القياس المعيارية  تصميم- 17  

طريقة اخذ القياسات  - 23  

مراحل تصميم االزياء - 26  

 - رسم الجسم البشري الخاص باالزياء 31

رسم القوالب االسياسية وتنفيذ بعض الموديالت  الثاني :  الفصل 40  

)الجزء الخلفي (  القالب االساس للتنورة االساسية رسم  - 41  

 

استمارة قائمة الفحص - 45  

القالب االساس للتنورة االساسية  )الجزء الالمامي ( رسم  - 46  

استمارة قائمة الفحص - 49  

نسائية ونقل االشارات على القماش تقنيات خياطة المالبس ال - 52  

تفصيل التنورة االسياسية - 55  

استمارة قائمة الفحص - 58  

 البطانة - 66

 ايفازيه على القالب االساس   )جرس( رسم قالب تنورة - 69

 

 استمارة قائمة الفحص 72

 تفصيل وخياطة تنورة جرس  - 73

 استمارة قائمة الفحص 75

 ربع قطع على القالب االساسرسم قالب تنورة ا - 76

 استمارة قائمة الفحص - 78

 تفصيل وخياطة تنورة ذات اربع قطع  - 79

 استمارة قائمة الفحص - 81

 رسم قالب تنورة ست قطع على القالب االساس 82

 استمارة قائمة الفحص - 85

 تفصيل وخياطة تنورة ست قطع على القالب االساس - 86



 Page 4 [صف ثاني]
 

 الفحصاستمارة قائمة  - 89

رسم القالب االساس للبدن والكم والياقات الفصل الثالث  90  

 

 جدول مقاييس السيدات في العراق 91

للبدن الكامل الفستان )الجزء العلوي ( الخلف   رسم قالب االساس  92  

 

 استمارة قائمة الفحص 95

للبدن الكامل الفستان )الجزء العلوي ( االمامرسم قالب االساس  - 96  

 استمارة قائمة الفحص 99

تحويل الغبنات- 101  

رسم القالب االساس الكامل للفستان )الخلف (- 109   

 استمارة قائمة الفحص 115

رسم القالب االساس الكامل للفستان ) االمام ( - 116  

 استمارة قائمة الفحص 121

Βcisa eveelsرسم القالب االساس للكم  122  

 استمارة قائمة الفحص 127

رسم القالب الكم الطويل )بزمة( - 127  

 استمارة قائمة الفحص 128

113 رسم قالب الكم بزم من االعلى -   

313 استمارة قائمة الفحص -   

413 رسم قالب الكم القصير-   

استمارة قائمة الفحص - 136   

713 اهم انواع الياقات  -   

رسم قالب الياقة السبورت والبسيطة وخياطتها - 140  

414  استمارة قائمة الفحص 

رسم قالب الياقة الواقفة )اليابانية ( وخياطتها- 145  

814  استمارة قائمة الفحص 

491 رسم قالب الياقة المربعة  -    

215 أستمارة قائمة الفحص -   

تفصيل وخياطة الياقة المربعة  - 153  



 Page 5 [صف ثاني]
 

أستمارة قائمة الفحص - 156  

رسم قالب ياقة الشال   - 157  

مارة قائمة الفحصاست 160  

116  تفصيل وخياطة ياقة الشال 

316  استمارة قائمة الفحص 

416  الفصل الرابع استخدام القالب في تنفيذ التصاميم 

516 رسم قالب صدرية مدرسية بدون خصر  -   

916  استمارة قائمة الفحص 

تفصيل وخياطة صدرية مدرسية بدون قصة في الخصر - 170  

317 ة الفحصاستمارة قائم -   

417 رسم قالب صدرية مدرسية بخصر   -   

817 استمارة قائمة الفحص -   

917 تفصيل وخياطة صدرية مدرسية بخصر  -   

318 استمارة قائمة الفحص -   

418 رسم قالب  فستان بقصة االميرة من الكتف وخياطتها -   

818 استمارة قائمة الفحص -   

918 ويرة االبط وخياطتها رسم قالب  فستان بقصة االميرة من تق-   

319 استمارة قائمة الفحص -   

419  تفصيل وخياطة فستان بقصة االميرة  

819 استمارة قائمة الفحص -   

تركيب وخياطة كم للفستان  - 199  

استمارة قائمة الفحص - 201  

220 رسم قالب القميص النسائي بياقة سبورت  -   

720 استمارة قائمة الفحص -   

820 اطة القميص النسائيتفصيل وخي   

321 استمارة قائمة الفحص -   

421 طراق تزيين المالبس النسائية  -   

223 االجنبية والعربية قائمة المراجع    

423 ( قائمة بالمصطلحات 1ملحق رقم )   

923 ( قائمة بتعاريف بعض المصطلحات 2ملحق رقم )   

 



 Page 6 [صف ثاني]
 

 الهداف العامة ا

 الخبرة والمهارة في وضع تصميمات متنوعة للمالبس النسائية  تساب الطالبة اك -1

منت -2 يمكنها  حتى  الجمالي  التذوق  على  الطالبة  قدرة  والوانها    انواع   اختيار  نمية  االقمشة 

 الموديالت المالئمة للمناسبات المختلفة  واختيار 

 اكتساب الطالبة المهارة والخبرة في اخذ القياسات االسياسية لرسم القوالب النسائية   -3

ال -4 القوالب  رسم  في  والمهارة  الخبرة  الطالبة  مختلف  اكتساب  وتنفيذ  االساسية  نسائية 

 الموديالت عليها 

النسائية   -5 االزياء  تصميم  مجال  في  جديد  كل  على  واالطالع  البحث  على  الطالبة  تعويد 

 سايرة التحدث فيها  م لتصميم موديالت جديدة و

 تنمية قدرة الطالبة على استخدام تقنيات الخياطة في تنفيذ وخياطة المالبس النسائية   -6

ال -7 قدرة  واختيار  تنمية  النسائية  المالبس  تزيين  في  مهارتها  ابراز  في  ومساعدتها  طالبة 

 المكمالت المناسبة لها  

وتشجيعها   -8 الطالبة  عند  الفني  الذوق  من    تربية  وتمكنها  مستواها  لرفع  مفيدة  دراسة  على 

 قضاء اوقات الفراغ بمايعود عليها بالفائدة والنفع . 
 

 -:أن   على  ي نهاية الفصل الدراسي قادرةح الطالبة فأن تصب: أألهداف المعرفية

اختيار االقمشة المالئمة لعمل مختلف موديالت المالبس النسائية .  ية تعرف كيف -1  

تعرف طريقة اخذ القياسات على الجسم مباشرة أوعلى )المانيكان (  -2  

تعرف طريقة تصميم ورسم مختلف موديالت المالبس النسائية  -3  

ع المختلفة من القوالب النسائية االساسية والمحورة تعرف طريقة رسم االنوا-4  

تقنيات الخياطة في تنفيذ وخياطة المالبس النسائية    تعرف كيفية استعمال -5  

في تزيين المالبس النسائية واختيار المكمالت المالئمة لها  الطرائق المستعملة  تعدد  -6  
 

 . -:راسي قادرة على أن أن تصبح الطالبة  في نهاية الفصل الد  :ة أألهداف المهاري

 تصميم ورسم مختلف الموديالت النسائية   .1
 ترسم انواع القوالب النسائية االساسية والمحورة .  .2
 تنفذ العمليات االساسية وأستعمال تقنيات الخياطة في عمل المالبس النسائية.  .3
 تفصيل وخياطة وكي قطع من المالبس النسائية .  .4
 تزيين المالبس النسائية  .5

 

 -:ة في نهاية الفصل الدراسي قادرة على  أن تصبح الطالب  :وجدانيةأألهداف ال

 الثقة بالنفس في انجاز العمل.  .1
 أتباع اإلرشادات والتعليمات المتعلقة بالعمل.  .2
 . التذوق الفني والجمالي .3
 التواصل مع اآلخرين.  .4
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 الفصل االول 
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 نبذة عن المالبس النسائية :-   

ــك       ــاز ذلــ ــد حــ ــا ، وقــ ــور بازيائهــ ــر العصــ ــى مــ ــات وعلــ ــت المجتمعــ ــا اهتمــ لطالمــ

ــل  ــزة لكــ ــمتها المميــ ــاص وبصــ ــا الخــ ــات طابعهــ ــك المجتمعــ ــث لتلــ ــرين حيــ ــام الكثيــ أهتمــ

عصـــر بزمانـــه ومكانـــه ولمـــا كانـــت المـــرأة جـــزءاً مهمـــا مـــن تلـــك المجتمعـــات فكـــان 

 مميز والخاص اسوة بالرجل لديها ذلك الطابع ال

ــاتزخرولح              ــنيين ومــ ــزالف الســ ــدة لــ ــة الممتــ ــارتنا العريقــ ــ ضــ ــوافر بــ ــي الــ ه الشــ

والنقــــول والتــــي  مــــن تلــــك االزيــــاء والتــــي وصــــلتنا عــــن طريــــق االثــــار والرســــومات 

ــرة الــــى االن ــا عبــــر قــــرون مــــن  مازالــــت حاضــ ــذوق الرفيــــع لمجتمعنــ ــا مــــدى الــ لترينــ

ــان  ــن االزمــ ــداءاً مــ ــزت أبتــ ــي تميــ ــة والتــ ــومرية والبابليــ ــورية والســ ــاء االشــ ــاب الزيــ بثيــ

بالــــذهب واالحجــــار ليظهــــر الثــــوب بشــــي ، مزينــــة اضــــة واكمــــام واســــعة فطويلــــة وفض

ها صـــــفوة نســـــاء تلـــــك المجتمعـــــات ومـــــرورا لبســـــت والتـــــرف، مـــــن االبهـــــة والفخامـــــة

ننــــا االبتعــــاد عــــن البــــذ  االاســــالمية ، وبــــالرغم مــــن تيكيــــد االســــالم فــــي بالعصــــور اال

ــكل كبيــــر  ــورت ازيا هــــا بشــ ــد تطــ ــوي والعباســــي قــ ــرين االمــ ــه فــــي العصــ ــد انــ نجــ

ــك  ــاً لتلـ ــاء تبعـ ــك االزيـ ــنفنا تلـ ــو صـ ــة ، ولـ ــة المختلفـ ــات االجتماعيـ ــب الطبقـ ــت بحسـ وتنوعـ

الطبقـــات نجـــد ان نســـاء الخلفـــاء وكـــذلك نســـاء الطبقـــات المترفـــة كـــن يلبســـن المالبـــس 

، فـــــي حـــــين ان المجـــــوهرات لـــــىء وبخيـــــوط مـــــن الـــــذهب والالا الحريريـــــة المطـــــرزة 

ط بـــالقطن والمطـــرز بخيـــوط قطنيـــة قـــد لبســـن الحريـــر المخلـــونســـاء الطبقـــة الوســـطى 

 .الخرز ، اما نساء الطبقة الفقيرة فقد لبسن الجلباب الصوفي البسيط ب ومزين

امــــا العــــادات الملبســــية تنتقــــل مــــن جيــــل الــــى اخــــر ومــــن مجموعــــة الــــى اخــــرى فــــي 

 ع الى أخرالمجتمع الواحد وكذلك من مجتم

انـــا مايرتديـــه الفـــرد مـــن مالبـــس يعبـــر عـــن ســـتواع االجتمـــاعي وظيفتـــه او نعـــوع      

 عمله كما ان المركز االجتماعي والوظيفي يحتم عليه مظهراً معينا 
 

ــه         ــن ذاتــ ــرد عــ ــرة الفــ ــس نكــ ــي تعكــ ــاس فهــ ــاة النــ ــي حيــ ــام فــ ــس دور هــ والمالبــ

ــ ــة وفهـ ــة وفنيـ ــر جماليـ ــيلة تعبيـ ــر وسـ ــا تعبـ ــيته كمـ ــى أوشخصـ ــاعد علـ ــوب خي تسـ ــاء عيـ فـ

 الحسد وابراز محاسنه 

ولظهـــــور الثـــــورة الصـــــناعية فـــــي مجـــــال المالبـــــس ومايصـــــاحبها مـــــن ت ييـــــرات      

تكنولوجيـــــة فـــــي انتـــــاج الماكينـــــات المتخصصـــــة والخامـــــات المســـــاعدة للمالبـــــس اثـــــر 

ــراً  ــوع نظــ ــاطة والتنــ ــز بالبســ ــبحت تتميــ ــس فيصــ ــذع المالبــ ــكل هــ ــر شــ ــي ت ييــ ــر فــ كبيــ

ــر ــاج الســ ــاف لالنتــ ــع االليــ ــا مــ ــناعية وخلفهــ ــاف الصــ ــور االليــ ــا ان ظهــ ــر كمــ يع والكبيــ

ــنخفض وادى  ــعر المــ ــل والســ ــالمظهر الجميــ ــز بــ ــور تتميــ ــى تطــ ــاً الــ ــة ادى ايضــ الطبيعيــ

 ايضاً الى تطور فن الصباغة والطباعة الى انتاج اقمشة تتميز بذوق فني جميل  
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نــــــا هــــــذا هــــــي                 ومــــــن االزيــــــاء االســــــالمية والتــــــي شــــــاع اســــــتخدامها ليوم          

ــاء  ــن نسـ ــر مـ ــازال كثيـ ــي مـ ــاءة (والتـ ــرنا )العبـ ــعصـ ــر نيلبسـ ــدوث كثيـ ــن حـ ــالرغم مـ ها بـ

ــا ــن العبــ ــدة عــ ــر مبتعــ ــد كبيــ ــى حــ ــبحت الــ ــى اصــ ــافات حتــ ــرات واالضــ ــن الت ييــ ءة مــ

ــم ــبحت تصــ ــة وأصــ ــة القديمــ ــة موالتقليديــ ــل م بحداثــ ــالي يمثــ ــكل التــ ــر والشــ ــة للعصــ اكبــ

 ميةالسالنماذج حديثة من العباءة ا
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الدشداشة   هناك  ايضا  االسالمية  االزياء  ومن 

رجاالً   هذا  ليومنا  ترتدى  مازالت  ايضاً  والتي 

كثيراً   الخارجي  بالمظهر  تختلف  ولم   ، ونساءاً 

سائدا وقتها وغالباً ماتصنع من االقمشة  كان  عما  

 القطنية وتتسم بالبساطة والراحة معاً  

 

 

 

 

 

 

بتنوعها  االزياء  امتازت  ل  كما  لموقع  تبعاً 

في   الشمالية  المنطقة  ازياء  ان  لها  الج رافي 

الوسطى   المنطقة  ازياء   عن  تختلف  العراق 

والجنوبية ، كما نجد ان ازياء المدينة قد اختلفت  

طابعها   منها  لكل  الريفية  المناطق  ازياء  عن 

ولتالئم   المحيطة   البيئة  من  المستوحى  المميز 

ال فازياء  السائد  والبيئي  االجتماعي  منطقة  الجو 

المستوحاة الشمالي الزاهية،  االلوان  ذات  من    ة 

ذات   طويل  جلباب  على  شملت  المحيطة  البيئة 

بذيلين مرتبطان  طويلين  ين  يوط خرم كمين 

شفاف   قمال  هو  المستخدم  القمال   ، طويلين 

مزخرف ومطرز بخيوط حريرية ناعمة الملمس  

يرتدى تحته قميصا وسرواالً عريضاً مصنوعان  

تكون   الحرير  شفافة  من  وغير  داكنة  الوانهما 

كما    ، الشفاف  الخارجي  الجلباب  جمال  ليعكس 

عبارة   وهو  علوي  جزء  على  الزي  هذا  يشمل 

مطرزة   تكون  اكمام  دون  قصيرة  سترة  عن 

 ولماعة وزاهية اللون 
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ومــــن االزيــــاء العراقيــــة المميــــزة فــــي 

ــذي  ــمي ( والـــــ ــوب هو)الهاشـــــ الجنـــــ

ــبات  ــي المناســــ ــدى فــــ ــازال يرتــــ مــــ

ــة  ــين ، الخاصـــ ــى قطعتـــ ــوي علـــ يحتـــ

ــوب  ــن ثــ ــارة عــ ــا عبــ ــة منهــ الخارجيــ

عـــــريض وفضـــــفاض مصـــــنوع مـــــن 

ــفاف  ــال الشـــــــ ــر او القمـــــــ الحريـــــــ

ــية  ــة او فضـــ ــوط ذهبيـــ ــرز بخيـــ المطـــ

ــة الثانيـــة فهـــو  وهـــو ال الـــب أمـــا القطعـ

عبـــارة عـــن ثـــوب طويـــل وضـــيقاً الـــى 

ــى  ــة االولـ ــت القطعـ ــبس تحـ ــا يلـ ــد مـ حـ

 وغالباً مايكون من الستان 

 

 

ــر ــاء عصـ ــن ازيـ ــا عـ ــد امـ ــالي فقـ نا الحـ

ــ  ــبح لـــ ــت واصـــ ــت وتنوعـــ دور أختفلـــ

 االزيـــــــاء العالميـــــــة اليـــــــد االولـــــــى

ــاميم ــار تصــ ــة ومتنوعــــة  الظهــ مختلفــ

ــتوحى ــها مسـ ــاء بعضـ ــاميم  جـ ــن تصـ مـ

لمجتمعـــــــات العصـــــــور المختلفـــــــة ل

ــابقة ــرية  الســ ــة عصــ ــه بطريقــ ، وظفتــ

حديثـــــة لـــــتالئم مجتمعاتنـــــا المدنيـــــة ، 

وقـــد بـــدأت تلـــك الـــدور بالمنافســـة فيمـــا 

ار الجديــــــــد مــــــــن بينهــــــــا الظهــــــــ 

ــم  ــن المواسـ ــم مـ ــل موسـ ــوديالت لكـ المـ

 بالوان واشكال وتصاميم مختلفة
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 -انواع النسيج :

بعـــد غـــزل الخيـــوط تحضـــر علـــى هيئـــة شـــاليل ثـــم تصـــنع وتلـــف علـــى بكـــرات       

ــة ــيطة او االن اتوماتيكيــ ــواع بســ ــى انــ ــج علــ ــث تنســ ــيجها حيــ ــيج  لنســ ــواع النســ ــم انــ واهــ

 -لي :ماي

وهـــــو اكثـــــر المنســـــوجات اســـــتعماالً وشـــــيوعاً النـــــه :  النسييييييج السيييييادة او البسييييييط -1

ســـهل الصـــنع يصـــنع عـــن طريـــق تكـــرار تـــداخل خيطـــين مـــن خيـــوط الســـداة مـــع خيطـــين 

ــدامور ،  ــة الــ ــذع الطريقــ ــنع بهــ ــي تصــ ــة التــ ــة االقمشــ ــن امثلــ ــة ومــ ــوط اللحمــ ــن خيــ مــ

االوركتــــــرا ، الجورجيــــــت ، الباتيســــــتا ، الفــــــوال ، الشــــــال ، الينــــــو ، البــــــوبلين ، 

 الشيفون ، التفتا 

: وهــــو اكثــــر المنســــوجات شــــيوعاً بعــــد النســــيج الســــاعة  ويتميــــز  النسيييييج المبييييردي -2

ــيج  ــطح النسـ ــى سـ ــة علـ ــوط مائلـ ــر خطـ ــث تظهـ ــاً بحيـ ــادة معـ ــة والسـ ــوط اللحمـ ــداخل خيـ بتـ

تصــــنع ابســــط انواعــــه بتكــــرار اســــتخدام ثالثــــة خيــــوط لحمــــة مــــع ثالثــــة خيــــوط ســــداة 

ــي ــه فـ ــن  ويليـ ــر مـ ــداة ويعتبـ ــوط  سـ ــة خيـ ــع اربعـ ــة مـ ــوط لحمـ ــة خيـ ــرار اربعـ ــيوع بتكـ الشـ

 امتن المنسوجات لذلك يستعمل في صناعة البطانات ومالبس العسكرية 

: بعــــد هــــذا النــــوع مشــــتقاً مــــن النســــيج المبــــردي ويتميــــز بســــطح  النسيييييج االطلسييييي -3

ــتخدام خ ــن اسـ ــتج عـ ــذي ينـ ــو الـ ــه هـ ــط انواعـ ــال ابسـ ــه القمـ ــى وجـ ــس علـ ــع املـ ــة المـ مسـ

يســــتعمل بكثــــرة فــــي اقمشــــة البطانــــات ، المفــــارل ، مالبــــس الســــهرة الالمعــــة ، خيــــوط 

 اقمشة الستائر 

ــوط :  النسيييييج الييييوبري -4 ــات او خيــ ــى بحلقــ ــه م طــ ــان وجهــ ــيج بــ ــذا النســ ــاز هــ ويمتــ

مقصوصــــة علــــى هيئــــة وبــــر وفــــي بعــــض الحــــاالت تعطــــى الحلقــــات او الــــوبر وجهــــي 

ــه علــــى امتصــــاص الرط ــد مــــن قدرتــ ــال لتزيــ ــة القمــ ــال فــــي اقمشــ ــو الحــ ــا هــ ــة كمــ وبــ

 البشاكير )الخاوليات (.

 : نسيج التريكو )الحياكة ( -5

النســـيج منـــذ القـــدم وكـــان اســــتعماله مقصـــوراً علـــى صـــناعة االقمشـــة الخاصــــة  فرعـــا 

ــة والجـــوارب  ــي المالبـــس الداخليـ ــاع اســـتعماله فـ ــوم فقـــد شـ ــة امـــا اليـ ــالمالبس الخارجيـ بـ

والمفروشــــات وذلــــك لســــرعة انجازهــــا وقلــــة واالقمشــــة المســــتخدمة فــــي ت ليــــف االثــــاث 

ــبعض  ــها بـ ــة بعضـ ــرز مرتبطـ ــات او غـ ــن حلقـ ــو مـ ــة التريكـ ــون اقمشـ ــبياً ، تكـ ــا نسـ تكاليفهـ

 اذا ترتبط حلقات كل صف بحلقات الصف التي تسبقها
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 -االقمشة النسائية :

ــي ن     ــائية التــ ــة النســ ــي االقمشــ ــرة هــ ــيجها كثيــ ــة ، بنســ ــا اليوميــ ــي حياتنــ ــتخدمها فــ ســ

وانهـــــا ، وهــــذا التنـــــوع فيهــــا يلزمنـــــا بانتقــــاء تصـــــاميمها ، فمــــا يصـــــلح وملمســــها وال

ــميم  ــلح كتصــ ــن ومايصــ ــال خشــ ــتخدامنا لقمــ ــد اســ ــلح عنــ ــاعم اليصــ ــال نــ ــميم لقمــ كتصــ

لقمــــال ســــادة قــــد اليصــــلح لالقمشــــة المقلمــــة او المربعــــات ومايصــــلح لمالبــــس الســــهرة 

  اليصلح ان يكون لمالبس بيتية اورياضية

اصــــفاتها مــــن حيــــث نعومــــة الملمــــس والمرونــــة واالنســــدال تختلــــف االقمشــــة فــــي مو    

ــة  ــب طريقــ ــة حســ ــم االقمشــ ــث تقســ ــجها حيــ ــة نســ ــي طريقــ ــتالف فــ ــبب االخــ ــذا بســ وهــ

 نسجها الى قسمين رئيسسين :

 االقمشة غير المنسوجة -االقمشة منسوجة           ثانياً : -اوالً :

 -أوالً : االقمشة المنسوجة وتقسم الى قسمين :

الحياكـــــة او التريكـــــو وقـــــد يكـــــون  مثـــــلجة باســـــتخدام خـــــيط واحـــــد انســـــجة منســـــو -أ

 يدوياص او الياً 

 انسجة منسوجة باستخدام خيطين او اكثر وهذع تشمل  -ب 

ــا  -1 ــي زوايـ ــة فـ ــع اللحمـ ــداء مـ ــوط السـ ــداخل خيـ ــن تـ ــون مـ ــي تتكـ ــة : التـ ــة العاديـ االقمشـ

 قائمة حادة وعي اكثر االنواع انتشارا واستعماالً 

ــة الوبر -2 ــا االقمشـــ ــاكير وفيهـــ ــوردروي والبشـــ ــة ( والكـــ ــل )القديفـــ ــل المخمـــ ــة : مثـــ يـــ

ــكل  ــر بشـ ــة وتظهـ ــع اللحمـ ــداة او مـ ــع السـ ــا مـ ــافية امـ ــاً اضـ ــادة خيوطـ ــيج السـ ــل النسـ يتخلـ

 بارز على سطح النسيج اما على شكل وبرا وحلقات 

االقمشــــة الشــــيكلية حيــــث تــــدور بعــــض خيــــوط الســــداة يمنيــــاً ويســــاراً حــــول خيــــوط  -3

ــة ثقو ــاورة محدثـ ــي مجـ ــتخدم فـ ــة تسـ ــة خفيفـ ــون رقيقـ ــة تكـ ــة الناتجـ ــيج واالقمشـ ــي النسـ ــاً فـ بـ

 االربطة الطبية واالغراض الصحية وفي االقمشة المخرمة 

 -ثانياً : االقمشة غير المنسوجة :

ــاف  ــع االليــ ــن تجمــ ــل مــ ــول وعــــرض بــ ــوط طــ ــداخل خيــ ــن تــ ــنع مــ ــي التصــ ــي التــ وهــ

ــاز ــاد ، الفــ ــة اللبــ ــا : اقمشــ ــم انواعهــ ــة واهــ ــرق مختلفــ ــوط بطــ ــي والخيــ ــتخدم فــ لين المســ

ــباك  ــال الشـــ ــوات ، قمـــ ــوط الحشـــ ــة او فـــ ــة البطانـــ ــل اقمشـــ ــورة مثـــ ــة المظفـــ ، االقمشـــ

التنظيـــــف او المناديـــــل او المناشـــــف التـــــي يـــــتملص منهـــــا بعـــــد االســـــتعمال ولمالبـــــس 

 الجراحة في المستشفيات.
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 -بعض انواع االقمشة النسائية  وكيفية  معاملتها :

   -االقمشة اللماعة : -1
ــواع ــد انـ ــي احـ ــي  وهـ ــي التـ ــيج االطلسـ النسـ

ــن حـــدوث  ــس وينـــتج عـ ــز بســـطح املـ تتميـ
ــوط  ــداخل خيـــ ــي تـــ ــة فـــ ــرات منتظمـــ طفـــ

 السداة او اللحمة اما طولياً او عرضياً 
 

ــا  ــفافة وغالبــــ ــر شــــ ــة غيــــ ــي اقمشــــ وهــــ
ماتســــــتخدم فــــــي المناســــــبات الخاصــــــة 

علينـــــــا اختيـــــــار كـــــــالحرير والســـــــتان ، 
االتجــــاع المناســــب وفقــــاً النعكــــاس الضــــوء 

ــ ــد خياطتهـ ــون علي اوعنـ ــان تكـ ــاع بـ ــا االنتبـ نـ
قطـــــع البـــــاترون باتجـــــاع واحـــــد وحســـــب 

 افضليتنا لذلك االتجاع
 

ويفضـــل اختيــــار التصـــاميم البســــيطة قليلــــة 
ــن  ــواع مـــ ــذع االنـــ ــاط هـــ ــيل وتحـــ التفاصـــ
ــد  ــبياً وعنـ ــة نسـ ــة ناعمـ ــابر خياطـ ــة بـ االقمشـ
كيهــــا تســــتخدم قطعــــة مــــن القمــــال نفســــه 
ــون  ــه وان يكـ ــراد كيـ ــزء المـ ــا الجـ ــى بهـ ي طـ

 فيفة ذلك بضربات خ

 
 

  
 

 

 -:  االقمشة الشفافة -2
وهـــي نـــوع مـــن المنســـوجات الســــادة 
او البســــيطة واالكثــــر شــــيوعاً وهــــي 

الصــــــنع وتمتــــــاز بملمــــــس بســــــيطة 
ــاف  ــن اليــ ــنع مــ ــابقاتها تصــ ــاعم كســ نــ
صـــــــناعية غالبـــــــاً ســـــــهلة ل ســـــــل 
ــاء  ــتقلص اثنـــ ــا والتـــ ــت لونهـــ واليبهـــ
ــاميم  ــار التصـــ ــلها فيفضـــــل اختيـــ غســـ
ــاً  ــا وغالبــــ ــد خياطتهــــ ــيطة عنــــ البســــ

ــون ما ــوم ويكـــ ــس النـــ ــتخدم لمالبـــ تســـ
مظهرهـــــــا اجمـــــــل عنـــــــد تهـــــــذيب 

 حواشيها  
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 -أقمشة الدانتيل : -3
وهــــو قمــــال زخرفــــي يصــــنع يــــدوياً 
عـــــــن طريـــــــق العقـــــــد والتشـــــــبيك 
والعــــراوي او البــــرم النــــواع الخيــــوط 
المختلفــــة ، ويشـــــير المصــــطلح الـــــى 
نـــــوع البنـــــاء المفتـــــو  الـــــذي كـــــان 
ــتم  ــدوياً ويـــ ــل يـــ ــنع فـــــي االصـــ يصـــ

ام انـــــواع الماكنـــــات انتاجـــــه باســـــتخد
المتطـــــــــورة وباشـــــــــكال مختلفـــــــــة 
وتصــــنع بعــــض انــــواع الــــدانتيل مــــن 
ــها وطــــرز  ــزول المربعــــة وبعضــ ال ــ
فــــوق شــــبكي او فــــوق بعــــض انــــواع 

 ً  االقمشة االكثر تماسكا
تبتعــــد فــــي تصــــاميمها عــــن القصــــات 
ــد تســــتعمل  ــكلها وقــ ــوع شــ ــا تشــ النهــ
الخياطـــــة اليدويـــــة فـــــي كثيـــــر مـــــن 
 تفاصـــــيلها وخاصـــــة تلـــــك المشـــــ ولة

 بالخرز
 

 رةاالقمشة ذات الوب -4
ــة ــال الفانيلــ ــة وقمــ ــل ،  كالقطيفــ والمخمــ

ــاء  ــة اثنـــ ــة خاصـــ ــى عنايـــ ــاج الـــ تحتـــ
القــــص ، تظهــــر هــــذع االقمشــــة فاتحــــة 
ولماعــــة عنــــدما تفــــرك باتجــــاع طــــولي 
ــرك  ــدما تفــ ــة عنــ ــدو قاتمــ ــد ، وتبــ واحــ
ــي اليكـــــون  ــاع المعـــــاكس ولكـــ باالتجـــ
للثـــــوب درجتـــــان لونيتنـــــان مختلفتـــــان 

تجــــاع وبــــر القمــــال ينب ــــي ان يكــــون ا
 متشابها في كل اجزاء الباترون
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 -:االقمشة المحاكة -5
ــتخدام  ــتج باســ ــي تنــ ــوجات التــ ــي المنســ وهــ
خــــيط واحــــد يتــــداخل علــــى شــــكل حلقــــات 
ــة  ــل االقمشــ ــة مثــ ــائن خاصــ ــتخدام مكــ باســ
ــد  ــا عنـــ ــو ( علينـــ ــة       ) التريكـــ المحاكـــ
ــم  ــط المالئــ ــدار الخــ ــدد مقــ ــا ان نحــ خياطتهــ

ــل بلطــــف ا ــب للثــــوب وان يعامــ ــاء تركيــ ثنــ
ــة  ــود مالئمـــ ــط فالتعـــ ــي التمـــ ــه كـــ اجزائـــ

 والتناسب المقاس المطلوب 
ــبة  ــوط المناســــ ــار الخيــــ ــب ان تختــــ ويجــــ
للخياطــــــة والقطــــــب الخاصــــــة وكــــــذلك 
مقاســــات االبــــرة كمــــا علينــــا ان النهمــــل 

 تهذيب حواشيها بماكنة االوفر
 

 -االقمشة المطبوعة باتجاه واحد : -6
وهـــي نــــوع مــــن المنســـوجات البســــيطة التــــي 

تم طبعهـــــا بعـــــد عمليـــــة النســـــيج بنقـــــول يـــــ
ــد  ــار وعنــــ ــول االزهــــ ــل نقــــ ــة مثــــ متنوعــــ
التفصــــيل يجــــب االنتبــــاع الــــى اتجــــاع النقــــول 
ــي  ــد فـ ــاع واحـ ــون باتجـ ــب ان تكـ ــودة فيجـ الموجـ
ــى  ــى او الــ ــى االعلــ ــوب الــ ــزاء الثــ ــع اجــ جميــ

ــر ــال اكثـ ــتلزم قمـ ــا تسـ ــا انهـ ــفل كمـ ــن  االسـ مـ
 المعتاد لتلك الخصوصية 

 
 ة :االقمشة المقلمة والمربع -7

لمجموعتين   تنتج  التي  المنسوجات  من  نوع  وهي 
في   منتظمة  بطريقة  وموزعة  بااللوان  مختلفة 
خيوط السداة واللحمة او قد تنتج في عملية الطبع  

تكون  العموم  وعلى  القمال  صنع  االقمشة    بعد 
االلوان   في  ثباتا  اكثر  االول  النوع  في  المنتوجة 

اج الى  واكثر انتظاماً من االقمشة المطبوعة وتحت
ولتلك   وخياطتها  تصاميمها  عند  خاصة  عناية 
الخصوصية قد تحتاج الى المزيد من القمال عند  
تتقابل   ان  الخياطة  عند  يراعى  وان  الشراء 
والخطوط   الوسط  خط  في  بعضها  مع  الخطوط 
المنسوجات ذات  الى ان  الجانبية واالكتاف وننوع 
في   ونحافة  طوالً  الجسم  تعطي  الطولية  الخطوط 

ا  تعطي  حين  العريضة  الخطوط  ذات  االقمشة  ن 
 الجسم شي من الضخامة 
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 -تصميم المالبس النسائية وانظمة القياس المعيارية :

تصــــاميم المالبــــس ومنهــــا النســــائية علــــى الرســــم الفنــــي تعتمــــد كــــل       

ــب  ــلة ، ويعتبـــر ل ـــة مترجمـــة للقالـ ــدادع وفـــق خطـــوات متسلسـ والـــذي يـــتم اعـ

لينــــا ان نوليهــــا االهتمــــام الكبيــــر ، الن اي خطــــا بالرســــم بــــدالً مــــن الكتابــــة وع

ــي ا ــه خطـ ــم يتبعـ ــي الرسـ ــذع فـ ــاء تنفيـ ــذى  ثنـ ــل لـ ــى كـ ــامالً علـ ــون شـ ــد ان يكـ البـ

ــي ــم الفنـ ــداد الرسـ ــذ ، والعـ ــرعة التنفيـ ــة وسـ ــى دقـ ــاعد علـ ــي يسـ ــيل لكـ  ،التفاصـ

 -شمل :وتعلينا التعرف على الخطوات الرئيسية للتنفيذ  

  اخذ القياسات -1

 مقاس المطلوب فقاً للو رسم القالب  -2

رســــم الموديــــل وحســــب القالــــب المعــــد وبكــــل مايحتويــــه الموديــــل مــــن  -3

 .)قصات ، بنسات ، اكمام ... الخ (

 -كيفية أخذ القياسات العداد القالب االساس :

الدقيقــــة  ه بشــــكل ســــليم البــــد مــــن اخــــذ القياســــاتالعــــداد القالــــب ورســــم

 -ويتم ذلك باحدى الطريقتين : للجسم

 من الجسم مباشرة  ساتتعيين القيا  -أوال:

 طريق الجداول القياسية لمختلف المقاساتعن   -ثانياً :

 -تعيين قياسات الجسم :  -اوالً :

وتعتمـــد علـــى اخـــذ القياســـات مـــن الجســـم وبشـــكل مباشـــر مـــن خـــالل أســـتعمال     

ــة  ــذع الطريقــ ــر هــ ــة وتعتبــ ــم المختلفــ ــاطق الجســ ــى منــ ــرع علــ ــاس وتمريــ ــريط القيــ شــ

ــدة  ــة وجيــ ــادقيقــ ــة لالجســ ــاد وخاصــ ــا أعتمــ ــعب فيهــ ــي يصــ ــة والتــ ــر متوازنــ م ال يــ

 المقاييس المعيارية المعتمدة في الجداول القياسية

ــات  ــذ القياســ ــي اخــ ــة فــ ــوخي الدقــ ــا تــ ــتقامة  علينــ ــم باســ ــاف الجســ ــدئين اوالً بايقــ مبتــ

ــة  ــى الورقـ ــا علـ ــيتم ادراجهـ ــي سـ ــات التـ ــا ان المقاسـ ــة كمـ ــات واقعيـ ــدينا مقاسـ ــر لـ لتظهـ

ــة وبال ــم النهائيـ ــات الجسـ ــي قياسـ ــي هـ ــذ والتـ ــاء التنفيـ ــادات اثنـ ــافة الزيـ ــك باضـ ــالي عليـ تـ

ســـيتم توضـــيحها لـــك الحقـــاً وننصـــح باخـــذ القيـــاس ومـــن ثـــم اعادتـــه مـــرة ثانيـــة للتاكـــد 

ــة  ــاء عمليـ ــاك اثنـ ــن االربـ ــر مـ ــا الكثيـ ــك يجنبنـ ــل ذلـ ــدئات كـ ــة للمبتـ ــحته وخاصـ ــن صـ مـ

ــرات  ــات والكســــ ــادية لل بنــــ ــوط االرشــــ ــع الخطــــ ــذلك وضــــ ــراعين بــــ ــذ )مــــ    التنفيــــ

 ( اثناء رسم القالب والفتحات 



 Page 18 [صف ثاني]
 

 :الجزاء الجسم المختلفة  (Measurement)واليك طريقة اخذ القياسات 

 -:(Bust) قياس الصدر -1
ــي ــيمرار  عينــ ــاس بــ ــذا القيــ هــ

شـــريط القيـــاس فـــوق عظمـــي 
ــذراعين  ــتح الــ ــد فــ ــر بعــ الظهــ
ــت  ــن تحــ ــريط مــ ــرر الشــ ويمــ
ــف  ــاع منتصـــ ــذراعين بيتجـــ الـــ
ــن  ــي مـ ــاء شـ ــع أعطـ ــام مـ االمـ
الراحـــــــة تكفــــــــي للتــــــــنفس 

 ركة  والح 
 

 

   -( :Neck) قياس محيط الرقبة -2
مـــــرري شـــــريط القيـــــاس حـــــول 
اوطــــــىء جــــــزء مــــــن الرقبــــــة 
ــى قاعـــــدة  ــق ( الـــ ــم العنـــ )عظـــ

  الرقبة .

 

 :(Waist) محيط الخصر  -3
حـــــول ضـــــعي شـــــريط القيـــــاس 

ــر  ــة الخصــ ــي منطقــ ــزء فــ ادق جــ
 على ان يكون مشدودا قليال 

 

 : محيط البطن   -4
ة شــــريط الخصــــر قيســــي بمــــوازا

   سم (منه8)وعلى مسافة 
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 -:(HIP)  محيط الورك  -5
مـــــرري شـــــريط القيـــــاس حـــــول 

ــ طمن اعـــــرض  ة مـــــن القســـــم قـــ
ــفلي  مـــن الجســـم ويبعـــد عـــن السـ

الخصـــــــــــر عـــــــــــادة بـــــــــــين                     
ــاء 18-20) ــع ارخـــــ ــم مـــــ ( ســـــ

 الشريط قليال
 
 
 
 
 

 

 -طول خط الباسك : -6
ــي  ــط قيســـ ــن خـــ ــا مـــ عموديـــ

الخصــــر الــــى خــــط الــــورك 
علـــى الجانــــب ويتــــراو  بــــين 

 (سم    20  -18) 

 

ــر   -7 ــام الــــى الخصــ طــــول االمــ
(Front length:)- 

أبـــــدأي القيـــــاس مـــــن قاعـــــدة 
الرقبــــة مــــروراً بــــاعلى نقطــــة 
فـــــي الصـــــدر وصـــــوالً الـــــى 
ــريط  ــفلي لشــــ ــرف الســــ الطــــ

 الخصر

 : ارتفاع الصدر   -8
مـــن قاعـــدة الرقبـــة الـــى قيســـي 

 قمة الصدر
 -: مابين نقطتي الصدر -9

ــي  ــين نقطتــ ــافة بــ ــاس المســ تقــ
 الصدر
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 -(:Back Length)  الظهر طول  -01

ــرزة  ــن الخـــ ــاس مـــ ــدأي القيـــ ابـــ
ــى  ــق حتــــ ــن العنــــ ــى مــــ االولــــ
ــد  ــريط عنــ ــفلي للشــ ــرف الســ الطــ
ــط  ــداد خـــط وسـ ــى امتـ ــر علـ الخصـ

 الظهر  
 : (Back width)عرض الظهر -11

ــي  افقيـــــاً بوضـــــع شـــــريط قيســـ
ــاء  ــن التقــــ ــدأءاً مــــ ــاس بتــــ القيــــ
الـــــذراع اليمنـــــى بالجســـــم حتـــــى 
بدايـــــة التقـــــاء الـــــذراع اليســـــرى 

جســـــم )يقـــــاس نـــــزوالً مـــــن بال
قاعــــدة الرقبـــــة الخلفيــــة بحـــــدود 

 سم (  10)

 

 
 
 
 
 
 

 -الطول الجانبي :  -12
ــب القامــــة  ــي علــــى جانــ قيســ
ــى  ــر وحتـ ــن الخصـ ــدأءاً مـ وأبتـ
االرض )يكــــــــون البنطلــــــــون 
ــذا  ــن هــ ــل طــــوالً مــ ــادة اقــ عــ

 القياس (
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 -:  الطول الداخلي للساق -أ -13
قيســــي مــــابين الســــاقين حتــــى 

 االرض
 

 -الفخذ :قياس   -ب  
مرري الشريط حول عرض منطقة في   

 الساق 
 
 قياس ربلة الساق :   -جـ 

ــول  ــاس حـ ــريط القيـ ــرري شـ مـ
النقطـــــة االقـــــوى مـــــن ربلـــــة 

 الساق
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 -:Crotch depth)  طول السرج  -14

ــط  ــن خـ ــداءاً مـ ــي ابتـ اجلســـي وقيسـ
  الخصر حتى الكرسي
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 الكتيييييييييييييييييف طيييييييييييييييييول -15

(Shoulder Length)  :- 
ــ  قاعـــدة الرقبـــة حتـــى  ي مـــنقيسـ

 مفصل الكتف
 

 -:) Arm Holeمحيط الذراع ) -16

ضـــــعي شـــــريط القيـــــاس حـــــول 
ــى  ــن اعلـــ ــىء مـــ ــزء الممتلـــ الجـــ
الـــذراع مـــع مالحظـــة عـــدم شـــد 

 ً  الشريط لكي يكون مريحا
 
 
 
 

 

 الخييييييييارجي  طييييييييول الييييييييذراع -17

 Uper Arm length:- 

قيســــي مــــن اعلــــى الــــذراع عنــــد 
التقــــــاءع بــــــراس الكتــــــف الــــــى 

ــرو  ــر مـ ــالمرفق وتكـــون الرسـ را بـ
ــذراع بوضـــعها الطبيعـــي علـــى  الـ
الجانــــب مطويــــة قلــــيال او متهيــــية 

 للحركة  
 
 -(:Wristمحيط الرسغ )   - 18

ــول الرســـر  ــريط القيـــاس حـ ــعي شـ ضـ
 وبدون شد 
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 -الجداول القياسية :  -ثانياً :

ــ  فيهـــا  ب وفـــق جـــداول ذات انظمـــة قياســـية حـــددتويـــتم بموجبـــه اعـــداد القالـ

ــة  ــات مختلفــ ــاث مقاســ ــام االنــ ــت ناء الجســ ــتم االســ ــداول يــ ــك الجــ ــاد تلــ وباعتمــ

ــة  ــي طريقـ ــداول ، وهـ ــك الجـ ــي تلـ ــدد فـ ــي ماحـ ــنا وثبتـ ــات بانفسـ ــذ القياسـ ــن اخـ عـ

ســـــهلة وبســـــيطة وغالبـــــاً ماتعتمـــــد هـــــذع الطريقـــــة عنـــــدما تكـــــون االجســـــام 

متوازنــــة ومتناســــقة مــــع بعضــــها ، والخــــتالف جســــم المــــراة مــــن عمــــر الــــى 

ــدي طال ــين ايـ ــع بـ ــا نضـ ــر فيننـ ــاث ، اخـ ــام انـ ــة الجسـ ــاذج مختلفـ ــالث نمـ ــا ثـ باتنـ

ــاً للقيــــــاس المطلــــــوب  ــوذج المالئــــــم وفقــــ ــك اال ان تحــــــددي النمــــ فماعليــــ

 والجداول تبين أبعاد االجسام بالسنتمتر .

ــين  -شيييييابة : -1 ــا بـــ ــراو  طولهـــ يتـــ
ــم  165 ــا  168 –ســــ ــم قامتهــــ ســــ

ــة ومتناســــــ  ــاً ان متكاملــــ قة ، علمــــ
ــل  ــاس االمثـ ــد المقـ ــوذج يعـ ــذا النمـ هـ

ــيتم مقار ــذي سـ ــة الـ ــاذج نـ ــة النمـ بقيـ
ــه ــاداً عليــ ــين فــــي  اعتمــ كمــــا مبــ
 (1جدول القياسات )

 
 

 20 18 16 14 12 10 8 6 المقاس

 107 102 97 92 87 83 80 78 محيط الصدر

 87 81 76 71 67 64 61 58 محيط الخصر

 112 107 102 97 92 88 85 83 محيط االرداف

ــى  ــر حتـــــ ــول الظهـــــ طـــــ
 الخصر

5, 39 40 5,40 5,41 42 5,42 43 44 

 الشابة المراة قياسات( 1)  جدول
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-امــــــراة متوســــــطة الحجــــــم  : -2

ــين                         ــا بـــــــ ــراو  طولهـــــــ يتـــــــ

ســــــم قامــــــة 160 –ســــــم  157

ــة ــة  مكتملـ ــن قامـ ــر مـ ــن اقصـ لكـ

ــاً  ــل عرضــ ــا اقــ ــابة وكتفاهــ الشــ

ــا ــم ) منهـــــ ــدول رقـــــ ( 2والجـــــ

يوضـــــــح قياســـــــات الجســـــــم 

 للمقاسات المختلفة

 
 

 24 ,5 22 ,5 20 ,5 18 ,5 16 ,5 14 ,5 12 ,5 10 ,5 المقاسث 

 119 114 109 104 99 94 89 84 محيط الصدر

 108 102 96 89 84 79 74 69 محيط الخصر

 128 122 116 109 104 99 94 89 محيط االرداف

ــى  ــر حتـــ ــول الظهـــ طـــ
 الخصر

38 39 5, 39 40 5, 40 5, 40 41 5, 41 

 ( لقياسات امراة متوسطة الحجم 2جدول ) 
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ــرا  امييييراة -3 ــا يتــ و  طولهــ
ــين                         بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســــــــــم 168 –ســــــــــم  165

ــة  ــابهة لقامـــــ ــا مشـــــ قامتهـــــ
ــمها  ــوين جسـ ــن تكـ ــابة لكـ الشـ
ــر  ــخم واكثـــــ ــون اضـــــ يكـــــ
ــل  ــوجاً ممايجعــــــــــ نضــــــــــ
 مقاســــاتها اكبـــــر وبالتناســـــب

( 3كمـــــــا فـــــــي الجـــــــدول )

 للقياسات

 
 52 50 48 46 44 42 40 38 المقاس

 142 137 132 127 122 117 112 107 محيط الصدر

 131 124 118 112 05 99 94 89 حيط الخصرم

 147 142 137 132 127 122 117 112 محيط االرداف

ــى  ــر حتـ ــول الظهـ طـ
 الخصر

44 44 5, 44 45 45 5, 45 46 46 

ً  ( لقياسات امراة3جدول )  اكثر نضوجا  
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 تصميم االزياء : 
ل الجسم البشري عبر  ظولذا     1الزياء بيعتماد النسبة الذهبية  دراسة عن رسم الجسم البشري في ا 

جميع   توصل  وقد  االزياء  ومصمم  والفنان  المصور  من  كل  لدى  كبير  أهتمام  موضوع  التاريخ 

العلماء والفنانين الى تحديد نسبة الجسم البشري وأبعادع واعتماد طول الرأس وحدة قياس تتم على  

( النسبة  ان  ولنفرض  المراة  جسم  لرسم  ثابتة  ومعايير  نسب  تحديد  جسم    8:  1اساسه  رسم  في   )

( يدل على طول الجسم كله اما النسبة  8( يدل على طول الراس والرقم )1االنسان تعني ان الرقم )

( هي  االزياء  تصميم  ل اية  المراة  جسم  رسم  في  باالنسجام    8:    5:  1المستخدمة  تتصف  وهي   )

 والتناسق والرشاقة . 

 .  سبة الذهبية (وهي الن  8: 1مات االساسية لجسم المراة هي )يان التقس و

 -خطوات الرسم :
منتصف    يارسم -1 في  عمودي  ينخط  والذي  التوازن  خط  ليمثل  الى  الورقة  الجسم  صف 

 نصفين يمين ويسار 

ليكون  يارسم -2 افقي  ثم ضع  خط  التوازن  خط  على  القائمة  عالم  ي عمودي  الزاوية  عند  ة 

 (. 1تمثل قمة الراس كما في الشكل )

 

 
 النسبة الذهبية تعني ان جسم االنسان مقسم الى ثمانية اقسام وتعتبر وحدة الراس هي الوحدة القياسية    1
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(  8سم ( فيقسم خط التوازن الى ) 2ية ولتكون مثال )الطول االساس ةطول مسافة وحد  يحدد  -3

 سم ( 2وحدات اساسية وقياس الوحدة الواحدة هي )

كما  عب القدم  كالراس بعد المسافة الثامنة لتكون المسافة المضافة لرسم    1/3تضاف مسافة   -4

 (. 2شكل )في ال

ل خط الوسط  ( يمث4الصدر ، والخط )( يمثل خط  3الخط )سمي الخطوط االفقية بما يمثله ف -5

( )5والخط  والخط  الورك  يمثل خط   )6( والخط  الورك  يقع ضمن حدود  يمثل   7(    خط   ( 

( ال8الركبة والخط  بداية  يمثل  الربع االخير منه  القدم كما في  (  يمثل  االخير  كاحل والخط 

 (. 2شكل )ال
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الجانب االيمنسم  1خطين عمودين يبعد )  يارسم -6 التوازن في  لتشمل    ( عن خط  وااليسر 

ارسم عر ثم  والقدمين  الخصر   ، الرأس  )  يض  يبعدان  اخرين عمودين  ( من  1خطين  سم 

السابقين تشمل عر  اربعة خطوط ويبعد )  ض الخطين  لدينا  (  1الكتف والورك وتتكون  سم 

 (  3كل )كما في الشعن بعضها وخط التوازن منتصفها 
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 المربع )أ ب جـ د ( في الوحدة االولى لرسم الرأس   يارسم -7

المسافةافق  خط   ي ارسم  -8 ربع  لتمثل  الثانية  الوحدة  في  عالمة    ي  ضعي  نقطة    × ثم  تمثل 

 منتصف الرقبة. 
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لث ) هـ ز و ( ليمثل عرض الكتف كما  المث يخط افقي منقط يمثل منتصف المسافة الثانية ثم ارسمارسمي   -9

 ( 5)في الشكل 

في خط )ط ك ( كما ( والورك يمثل    1ك  1)  ط ي ك ( يمثل الخصر في )ط  ي الشكل المعينيارسم  -10

 ( . 5) في الشكل

الساقين  يارسم  -11 طول  ويمثل   ) ن  م  ل  )و  الرباعي  )ل    الشكل  هي  فيه  منطقة  ،  واعرض  ي   ،  ) ن 

 ( . 5شكل )كما في ال في ) َل َن ( واضيق منطقة 

 (.5شكل )كما في ال  المثلث )س ع ف ( ويمثل هذا المثلث القدمين  يارسم  -12

ي  يارسم -13  ) ر  ق  )هـ ص  طوالخط  مماثلمثل  خط  وارسمي  اليد  وراحة  الذراع  االخرى   ل  ااجهة  في 

 (.5شكل )يمثل بـ ) ز ، ص َ ، َق ، َر (كما في البالطريقة نفسها 

 بانحاء بسيط . ي العنق بحيث يتصالن بالكتفينشكل بيضوي داخل مربع الرأس ثم ارسم يارسم  -14

الخارجي  -15 الخطوط  الهندسية  تحول جميع  لتمثلالى خطوط    ة لجميع االشكال  الموضح في  شكل  ال  منحنية 

 (6)الشكل 

   ( في اعلى الشكل تمثل نقطة العنق وفي االسفل تمثل مركز القدم تقاطع خط االتزان مع الخط×اشارة ) -16

 .  المنقط االفقي
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 رسم الجسم البشري الخاص باالزياء وتحديد مناطق المفاصل 

اعتماد الدقة في    سم البشري )المانيكان ( من المهم بعد دراسة تطبيق االساليب المتبعة في رسم الج

تلك  خ المستفيض على رسم  التدريب  للجسم ودرجة  التشريح  الحركة في علم  الخطوط ومناطق  ط 

و الموديل  بعد  الخطوط  وحسب  الجسم  الكساء  خطوط  شكل  على  المالبس  رسم  يتم  الجسم  رسم 

 حديد مناطق الحركة . والنسيج ويمكن تحديد المفاصل على الرسم الذي تم رسمه سابقاً وت

 كيفية رسم المفاصل االساسية والتعرف على اهم مناطق الحركة في الجسم  

 يجب رسم المفاصل االساسية والتعرف على اهم مناطق الحركة في الجسم   -1

 يجب اعادة الرسم التخطيطي لجسم المرأة الذي سبق شرحه ورسمه .  -2

 حدة الثانية لتمثل مناطق الكتف . من نقطة )هـ ،ز ( نرسم دوائر تنتهي الى نهاية الو -أ

 ( نرسم دوائر لتمثل مفاصل العكس .  من نقطة )ص ، صَ  -ب 

 ( دوائر الى داخل الجسم لتمثل مفاصل الرسر . ي من نقطة )ق ، قَ ارسم -جـ

السادسة  يارسم  -د  الوحدة  نهاية  في  التوازن  خط  يمين  والثاني    على  االول  الخط  بين 

 )َل ، َن (.  فيلتمثالن مفاصل الركبة  دائرتين

اصل الكعبين كما  على يمين ويسار النقطة )س( دائرتين ص يرتين لتمثالن مف   يارسم  -هـ

 (  6موضح في الشكل )
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 رسم االنحناءات االساسية المهمة لجسم المرأة  

لقد سبق وتم تحديد مناطق الحركة في الجسم البشري في الدراسة السابقة وبعد ذلك يمكننا أن نحدد  

الخاصة في جسم المرأة وهذع االنحناءات تكون م طاة بالعضالت وكتل اللحم الذي   االنحناءات 

سم عند التصميم  ي طي العظم وهذا التكوين اساسي للجسم ويمكن تحديد االنحناءات على الر

 االزياء )الموديل ( في تصميم 

 الموديل المخصص لالزياء :  تحديد مناطق االنحناءات / وتصميم

 ليمثل الرأس .  ) أ ب جـ د (   داخل المربعشكل بيضوي  يرسمأ -1

 ( . ×خطين شبه مستقيمين تمثالن الرقبة عند العالمة )  يارسم -2

اليد وتبدأ من النقاط )هـ ، ص ، ق ، ر ( على التوالي بخطوط منتظمة وكذلك نرسم   ي ارسم -3 

 .   من النقاط ) ز ، َص ، ق َ ، َر (  نفس الخطوط بالنسبة لليد االخرى 

في دائرة الورك الى بداية   تبدأ من الصدر الى الخصر ثم ارسمي   انحناءات الجسم  يارسم -4

الركبة ثم الى نهاية القدم وتكون الخطوط المنحنية فوق الخطوط االصلية بالرسم االساسي للجسم  

 . ( 8ويتم رسم هذع الخطوط بقلم الرصاص كما في الشكل ) ( 7شكل )كما في ال
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 )المانيكان ( المخصص لالزياء رسم الموديل على الجسم 
في هذع المرحلة بعد امتالء الجسم باالنحناءات وتحديد أماكن الكتف والخصر والورك والساقين يتم رسم الموديل  

زال التخطيط عن انحناءات الجسم التي رسمت بقلم الرصاص ويظهر الموديل المخصص  على الجسم ثم يالمقرر 

 لالزياء .

ي موديل على تفاصيل الجسم )المانيكان ( حيث يمكن تحديد غبنات الكتف باالمكان تحديد رسم ا-1

 والصدر واالكمام الطويلة او القصيرة حيث يمكن ان تحتل خطوط الموديل مواقعها الصحيحة على الجسم  

باالمكان رسم تخطيطات الموديالت وأنماط مختلفة من المالبس على هذا الجسم مقتبس من مجالت  -2

حسب الرغبة ووضع خطوط الموديالت من )القميص ، التنورة ، السروال ، الفستان ، الكوستم االزياء او 

 (. 9، الجالبيات ( وغيرها وكما موضح في الشكل )
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 تحديد الجسم حسب مركز الثقل من نقطة االرتكاز  

معرفة  كذلك يجب خاصة له اهمية كبيرة في عالم االزياء  مركز الثقل في الجسم البشري ان        

نقطة االرتكاز في الجسم النها لها عالقة في تحريك الجسم وميالنه وأستناد الجسم كله على مركز  

الثقل وهو خط التوازن في الجسم وهنالك ثالث نقاط مهمة يجب معرفتها عن تحريك الجسم ومركز  

 -الثقل وهي :
 

 (  طقة االرتكازتحريك الجسم حسب مركز الثقل )من -اوالً :

الرتكاز وهو خط التوازن الذي  د االرتكاز على قدم واحدة فين الجسم يتيثر بيكمله بنقطة ا عن      

 (. 10الرقبة الى نقطة ارتكاز القدم كما في الشكل ) يتمثل من محيط 

 

 . (10يل ميالً معاكساً بالشكل )مائالً لليمين فين منطقة الوسط تم عندما يكون خط الكتف -ثانيا :

 

ى واحدة من الذراعين تكون منطقة العكس بمحاذاة الخصر وفي حالة رفع  عندما تتدل-ثالثا:

الذراعين ووضع اليد على الورك ترفع العكس الى االعلى وهذع الحركة تتميز بها عارضات  

 . (11االزياء كما في الشكل )

 

همي  رسم خط االرتكاز العمودي الورابعاً: عندما يكون مركز الثقل موزع بالتساوي على القدمين ي

 ( 12الشكل )متوسط للقدمين كما في 

 

 -خامساً عند اكساء الجسم : 

زول معظم المفاصل ويصبح الشكل متناسقاً ورشيقاً والسيقان الطويلة  عند اكساء الجسم ت      

 ( 13محببة عند رسم تصميم االزياء كما في الشكل )
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 ( 10شكل ) 
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 ( 12شكل) 

 القدمين بالتساوي ما يكون مركز الثقل موزع علىعند
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 ( 13الشكل )
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  الفصل الثاني

 رسم القوالب النسائية وتنفيذ بعض الموديالت عليها 
 

 االساسية  لتنورةاالساس ل  قالبالرسم  -

 تقنيات خياطة المالبس الطرق الصحيحة -

 التنورة االساسيةتفصيل  -

 البطانة  -

 ا وخياطته جرسال تنورة القالب الرسم  -

 اوخياطته اربع قطعت ذا تنورة قالب ال رسم  -

 اوخياطته ست قطع  قالب التنورة ذاترسم  -
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1رقم  التمرين :    اسم التمرين: رسم القالب االساس للتنورة )الجزء الخلفي (  
دقيقة  90: الزمن المخصص خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

 على رسم القالب االساس للتنورة الجزء الخلفي  ان تكون الطالبة قادرة األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 ً قلم ، رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مسطرة ، ،  منضدة : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

   ( ، مسطرة منحنية A4شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 

 ، الرسومات كمة ، معيار االداء انقاط الح خطوات العمل ،  ثالثا :

( : هي الجزء االسفل من الرداء )الفستان ( الذي يبدأ من وسط الجسم )الخصر (  skirtالتنورة )

 وينتهي عند الركبتين او فوقهما او تحتهما حسب المودة  

 الرسم الخطوات ت

خذي القياسـات االتيـة حسـب الطريقـة الموضـحة  1
ــن  ــاس او تســتخرج م ســابقاً بواســطة شــريط القي

 ياسات المعيارية ص جدول الق
 سم 70محيط الخصر = 

 سم  98محيط الورك = 

 ( سم 20-18))طول خط الباسك ( طول الجانب 

 سم  60طول التنورة = 

  4ثم قسم كل من محيط الخصر والورك على 
 ¼ محيط الخصر سم  17.5=  4 ÷ 70

 ¼ محيط الورك سم  24.5=  4 ÷ 98

 

 ارسمي المستطيل )أ ب ج د ( وفيه 2
 سم طول التنورة وعرضه 60=  أ ب 

 سم 1-الورك محيط أ د = ¼ 

 سم24. 5=    4÷ 98=      

     =5 .24 -1  
 سم23. 5=     
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بعـد ويد(أ    )ارسمي الخط )هـ و ( موازيا للمستقيم 3
مـن االجسـام   (سم طـول الباسـك  20-18بمقدار )

 المثالية
والهمية هذع الخطوط الرقميـة يمكـن تعريـف كـل 

 -ها كما ياتي :من
 الخط االفقي )أ د ( يمثل خط الخصر

 الخط االفقي ) هـ و ( يمثل خط الورك
 الخط االفقي ) ب جـ( يمثل خط ثنية الذيل

 الخط الرئيسي )أ ب ( يمثل خط وسط الخلف
 الخط الرئيسي )د جـ( يمثل خط الجانب للتنورة

 

 
 كسمي الخصر في الخلف كما هو مبين في ادناع 4

 الخصرمحيط ¼  –لورك م = ¼ محيط االتكسي
         ( =5 .24 – 1  )– (5 .17 – 1 ) 
 سم 16. 5  - 23. 5=          

 سم 7=          

ــة ول ــل ال بن ــافة لعم ــذع المس ــم ه ــط تقس ــيم خ  تكس
 الجانب 

ــة بــين ) (ســم حســب  3-2ويتــراو  عــرض ال بن

 طولها
 سم ماي خذ من خط الجانب 4= 7-3

 (من نقطة )د اء سم ابتد 4قيسي دس =  -

صلي بخط منحني من )س( الى )و( ثم ارتفعـي   -
 سم لتعديل خط الخصر الى نقطة )ص(1بمقدار 

مائل الى منتصـف مسـافة   صلي نقطة ص بخط  -
 قطة )ع( )س أ( في ن
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-12)       من نقطة ع يرسم خط عمودي بطول  5

سم ( الى نقطة م يقاس يمين ويسـار نقطـة ع   15

ــى   ســم ( 1. 5)مســافة  ــة ال ــد عــرض ال بن لتحدي

بخــط  ( ثــم توصــل  هاتــان النقطتــان  2، ع 1)ع

 الى )م( لعمل ال بنةمائل 
 
 

 
ــن  6 ــورة م ــذيل التن ــى ل ــدار            تعط ــى ل بمق ـــ( ال )ج

( سم ثم صلي هـذع النقطـة الـى نقطـة     3.5   -3)

 )و(
لتعديل خط الذيل ارتفعي من )ل( الى )ك( مقـدار 

من )ك( الى منتصف   لئسم ( ثم صلي بخط ما1)

 )ل جـ(
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ــاط )أ( ، )ص( قصـــي قا 7 لـــب الخلـــف علـــى النقـ
 ،،)ك(، )ب( 

  -مالحظة :
ــي خــط وســط  -1 يفضــل وضــع الســحاب ف

ــف ــى خــط النســيج  الخل ــص عل ــه يق لكون
ــه اســهل عــن خــط  العــدل وتكــون خياطت
الجانـــب المائـــل االفـــي حـــاالت خاصـــة 

 يقتضيها الموديل
ة لـذا القالب اليحتوي على زيادات الخياط -2

ــيتي  ــب وكماي ــول القال ــافات ح ــرك مس تت
ســم ( لخــط 2ســم ( لخــط الخصــر ، )1)

سم ( لخط ثنية الذيل حسب 4-3الجانب ،)

 ذيل التنورة  نوع ثنية
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 الفحص  قائمة استمارة  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 االساسي للتنورة الجزء الخلفيرسم القالب  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

   10 اخذ القياسات 1

سم   60رسم المستطيل أ ب جي د بطول  2

 سم  23. 5وبعرض 

10   

   8 تحديد خط الورك   3

تكسيم الخصر ورسم خط الجانب   4
 وتعديل الخصر  

10   

   10 مها تحديد موقع الغبنة ورس  5

   8 تعريض الذيل وتعديله  6

   4 الزمن المستغرق لتنفيذ العمل 7

   60 المجموع 

 التوقيع:  :اسم الفاحص

 التاريخ

 

(   5،  4، 2، 1على ان تكون الطالبة ناجحة في الفقرات )  35/60الدرجة الدنيا الجتياز التمرين 

 واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها  

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  قيع المدرب تو
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2رقم  التمرين :    اسم التمرين: رسم القالب االساس للتنورة )الجزء االمامي(  
دقيقة  90: الزمن المخصص خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

 االساس للتنورة الجزء االمامي الب  ان تكون الطالبة قادرة على رسم الق األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 ً قلم ، رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مسطرة ، ،  منضدة : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

 ، ورق  مناسب للتنفيذ  ( ، مسطرة منحنية A4شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 

 الداء ، الرسومات كمة ، معيار اانقاط الح خطوات العمل ،  ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

 ارسمي المستطيل )أ ب ج د ( وفيه 1
 سم طول التنورة وعرضه 60أ ب = 

 سم1الورك +محيط د أ = ¼ 

 سم24. 5 =   4÷ 98=     

 سم 1+  24. 5=     

 سم25. 5=     

 

 
                     ارسمي الخط )هـ و ( موازيا للمستقيم 2

(سم طول الجانب   20-18ار )ويبعد بمقد (    د  ) أ

 في االجسام المثالية 
والهمية هذع الخطوط الرقمية يمكن تعريف كل  

 -منها كما ياتي :
 الخط االفقي )أ د ( يمثل خط الخصر 

 الخط االفقي ) هـ و ( يمثل خط الورك 
 الخط االفقي ) ب جـ( يمثل خط ثنية الذيل 

 الرئيسي )أ ب ( يمثل خط وسط االمام الخط 
 رئيسي )د جـ( يمثل خط الجانب للتنورة الخط ال
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 كسمي الخصر في االمام كما هو مبين في ادناع  3
 الخصر محيط ¼  –الورك  محيط التكسيم = ¼ 

         ( =5 .24 +1  )– (5 .17  +1  ) 
 سم  18. 5  - 25. 5=          

 سم  7=          

 خط الجانب تقسم هذع المسافة لعمل ال بنة و 
 طولها  و(سم   3-2ال بنة بين ) ويتراو  عرض 

 (سم   8-10)

 ماي خذ من خط الجانب   سم  4=  7-3

وضعي نقطة   ( د )من سم ابتداء  4قيسي دس =  -

 )س(
صلي بخط منحني من )س( الى )و( ثم ارتفعي   -

سم لتعديل خط الخصر الى  1الى االعلى بمقدار 

 نقطة )ص( 
صلي نقطة ص بخط مائل الى ثلث مسافة      -

 ( 2تقطة )ع ( في  )س أ

 

  ســم ( الــى نقطــة 3قيســي مســافة )مــن نقطــة) ع(  4

المسافة   في منتصف    (  2)ع( وضعي نقطة    1)ع

ــم (  1ع )ع ــولثــ ــودي بطــ ــط عمــ ــي خــ               نزلــ

م ( و     سم ( الـى نقطـة )م( ثـم صـلي )ع  8-10)

 غبنة االماملتشكل م (  1)ع
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نقطة )جـ( الى )ل(  من   لذيل التنورة  اعطي زيادة  5
  ى ( سم ثم صلي هذع النقطة ال 3.5  - 3مقدار )

 نقطة )و( 
لتعديل خط الذيل ارتفعي من نقطة )ل( مقدار  

ثم صلي بخط مائل من  سم ( الى نقطة )ك(  1)

 جـ( ب )ك( الى منتصف )

 
، )ل(  قصي قالب االمام على النقاط )أ( ، )ص(  6

 ، )ب (  
 -مالحظة :

لى خط الطية الطولي  ضعي خط وسط االمام ع
للقمال عند التفصيل وضعي زيادات للخياطة  

سم ( لخط الخصر  1حول القالب وكماياتي )

سم ( لخط ثنية   4-3سم ( لخط الجانب و)2و)

 ذيل التنورة  الذيل حسب نوع ثنية 
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 اطة  فنون تطبيقية /خي المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 رسم القالب االساسي للتنورة الجزء االمامي  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

   10 اخذ القياسات 1

  60رسم المستطيل أ ب جي د بطول  2

 سم  25. 5سم وبعرض 

10   

   8 تحديد خط الورك   3

تكسيم الخصر ورسم خط الجانب   4
 صر  وتعديل الخ

10   

   10 تحديد موقع الغبنة ورسمها  5

   8 تعريض الذيل وتعديله  6

المستغرق في تنفيذ خطوات  الزمن  7
 العمل

4   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

 

(   5،  4، 2، 1على ان تكون الطالبة ناجحة في الفقرات )  35/60الدرجة الدنيا الجتياز التمرين 

 تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها   واقل منها

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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 مالحظات هامة  

سم ( تعمل غبنة في الخلف   30 – 28اذا كان الفرق بين محيط الخصر ومحيط الورك من )  -1

 وغبنة في االمام كما في الشكل

 

سم ( نعمل غبنتان في الخلف وغبنة في  33-30ن )اذا كان الفرق بين محيط الخصر والورك م -2

 االمام كما في الشكل 

 

نعمل غبنتان في االمام  فيكثر سم (  33اذا كان الفرق بين محيط الخصر ومحيط الورك من ) -3

 وفي هذع الحالة :  وغبنتان في الخلف  
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 سم (  4-3يكون عرض غبنة الجانب على الخصر ) -أ

سم ( في الثلث الثاني القريب  2ي الثلث االول من خط الوسط و)( ف 4-2عرض غبنة الخلف ) -ب 

 من خط الجانب  

سم ( في الثلث االولى بالقرب من خط   3.5-3اماعرض غبنة االمام االولى فتكون من ) -جـ 

 سم من ال بنة االولى. 3( على بعد  2,5  – 1,5الجانب بينما ال بنة الثانية فيكون عرضها من )

سم ( لقالب االمام   33ة ذات التوسيع االعتيادي فيراعى دائماً بين اليزيد عن )اماعرض ذيل التنور 

 ولقالب الخلف 
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 تقنيات خياطة المالبس النسائية 

 الطرق الصحيحة لتنفيذ المالبس

 تحديد الوجه الصحيح للنسيج  -

انا اليكـون هـذا االمـر قبل قيامك بالقص ووضع القمال البد ان تالحظي وجه القمال وظهرع واحي

ستعمل ظهـر كالبوبلين واالوركاندي واحيانا ي ليس لها وجه وظهرالتي  بعض االقمشة  بالنسبة لهاماً  

رمـادي وظهـرع اخضـر  كاسـتعمال جرسـيه وجهـه   "  نظرنـا"القمال اذا كان افضل من وجهه في  

 من وجهه مثالً فقمنا بتنفيذ الظهر النه يروق لنا أكثر 

حاشية القمـال فهـو اهـم مكـان مالحظة هذا من  ة في تحديد وجه القمال فيمكنكعوبواذا وجدت ص

  فيه الفرق لتتبيني 

 تقدير كمية القماش : -

 يجري اختبار الموديل المراد تنفيذع -1

 يحور القالب االساس العداد الموديل المنتخب  -2

 الثنيات ومسافة لقالب الطولية مضافاً اليها عالوات الخياطة تقاس جميع اجزاء ا -3

 بهذا القياس يمكن تحديد عدد االمتار الالزمة بحسب عرض القمال المختار -4

ومن المالحظات ان هناك اقمشة عريضة واخرى ذات عرض واحد فاذا كنت غير متاكدة من عـدد 

االمتار المطلوبة ليسهل عليكي تحديدها عنـد عمـل قالـب للتصـميم المطلـوب ومـن معرفـة عـرض 

 سوف يستعمل تنفيذع  القمال الذي

 وفيما ياتي فكرة عن عرض بعض االقمشة:

سـم ( وتوجـد اقمشـة قطنيـة   80-70سم ( والنادر منها )  95االقمشة القطنية بصفة عامة عرضها )

 سم ( . 140- 130عرضها )

سـم (  90، واالقمشة الصوفية فيوجد منهـا بعـرض ) سم (90اما االقمشة الحريرية عرضها غالبا )

 سم ( 130 -120سم ( والنادر منها ) 140ها بعرض ) ويوجد من

 والبد قبل شراء القمال قياس اطوال وابعاد قطع الباترون لتحديد عدد االمتار لتنفيذ التصميم 

 : طريقة ثني القماش

 هناك عدة طرائق لثني القمال 

ثني القمال طولياً   -1

من منتصـفه كمـا فـي 

 (1) الشكل

 

 
 ( 1شكل )
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ثنــــــي القمــــــال -2

رضيا بحيث تتطابق ع

الحافتين علـى جـانبي 

 القمال كما في الشكل

(2) 

    
 (2شكل)

ثني القمال طوليا   -3

ــدى  ــد احـ ــث تبعـ بحيـ

الحواشي مسافة معينة 

تقـــدر بعـــرض اكبـــر 

جــــزء مــــن اجــــزاء 

 القالب كما في الشـكل

(3) 

 
 

 ( 3شكل )

ــال -4 ثبتــــــي القمــــ

عرضــــيا كمــــا فــــي 

( وتســتعمل 4) الشــكل

هذع الطريقة في حالـة 

االقمشـــــــــــــــة ذات 

المواصــفات الخاصــة 

 او بزخرفة عرضية 

 
 

 ( 4شكل )
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ثنــــــي القمــــــال -5

ــب  ــيا حســــ عرضــــ

العــــرض المطلــــوب 

كمـا   ليس من منتصفه

 (5في الشكل )

 

 
 (5الشكل )

ــن  -6 ــال م ــي القم ثن

الجهتين بحيث تتطابق 

 الحاشتين عند منتصفه

 (6كما في الشكل )

 

 
 ( 6شكل )

 

جهه للداخل حتى يظـل نظيفـا ولكـي يسـهل اخـذ العالمـات علـى وعند ثني القمال يجب ان يكون و

ظهر القمال لسهولة التنفيذ وعند ضبط نسيج القمال عند الثني حسب العـرض المطلـوب البـد مـن 

قياس االبعاد عن حاشية القمال من مكان الخر وبذلك نضمن ان يكون النسيج مسـتقيما وثـم دبسـي 

  طرق الحاشية على القمال 

ض االقمشة التي تحتاج الى معاملة خاصة عند وضع الباترون كاالقمشة التي لهـا وبـر كما هناك بع

 )يجب وضع جميع اجزاء الباترون  في اتجاع واحد ( .

في وضـع القالـب للحصـول علـى التصـميم  واالقمشة ذات النقول في اتجاع واحد يجب مراعاة ذلك 

 وان تكون الر وس الى االعلى 

لنوع المقلم او المربعات فالبد من مالحظة مقابلـة الخطـوط وعـدم اختالفهـا وفي حالة االقمشة من ا

عند خط الوسط والجوانب وعند خط الكتف كما يمكن قص بعـض االجـزاء علـى الـورب كالياقـات 

 والبزمة تكون الخطوط مائلة متناسقة .
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3رقم  التمرين :   القماش التنورة االساسية ونقل االشارات على تفصيلاسم التمرين:    
دقيقة  135:  الزمن المخصص خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

 ونقل االشارات على القماشالتنورة  تفصيل : ن تكون الطالبة قادرة على  ا األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 ً رة ذو عرضين ، قالب تنورة  متر قماش للتنو1،  منضدة : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

 اساسية ، مقص ، صابون خياطة او العجلة والكربون ، مكواة ، قماش الصق الكمر

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الح خطوات العمل ،  ثالثا :

 الرسم الخطوات  ت

على   1 الحاشية  تتطابق  بحيث  طولياً  القمال  اثني 
لقمال ذا  جانبي القمال كما في الشكل اذا كان ا

الداخل   الى  القمال  وجه  يكون  بحيث  عرضين 
لكي يسهل اخذ العالمات ولكي التترك اثراً على  

 وجه القمال . 

 

   
 

                      اكــــوي اجـــــزاء القالــــب بـــــالمكواة العاديـــــة  2
بخـــار ( علـــى درجـــة حـــرارة منخفضـــة )دون 

 اسب الورقة وذلك ليسهل وضعه على القمال تن

 

اء القالب بحيث تتناسب وطريقة ثني  وزعي اجز 3
مرا )ثنية القمال  مثل  المكتوبة  التعليمات  ،    عية 

ومر  ) النسيجامفتو   خط  اتجاع    الطولي   عية 
 بحيث يكون موازيا للحاشية . 

 

تكون    ثبتي  4 بحيث  بالدبابيس  القمال  طبقتي 
ضعي   ثم  الحاشية  مع  متعامد  بشكل  الدبابيس 

ا اجزاء  جميع  حول  الخياطة  لقالب  مسافات 
( مسافة  ترك  الخلف    (سم3مراعية  وسط  لخط 

(، االمامي  2للسحاب  الجانب  لخط   ) سم 

سم ( لثنية    5-4لخط الخصر و)  ( سم  1والخلفي)

  سم ( حول الكمر 1الذيل و)
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على حدود   اجزاء القالب قصي القمال حسب  5
، امسكي المقص بيدك وضعي   عالوة الخياطة

القص ،  االخرى على القالب اثناء عملية  يدك
 مراعية عدم رفع القمال اثناء القص  

 
انقلي عالمات الخياطة مـن القالـب الـورقي الـى  6

 القمال مستخدمة الطرائق االتية :
 استخدام صابون التيشير ومسطرة التيشير -أ

ثبتــي م شــرة المســطرة حســب المســافة  -
 المحددة

ال ثبتي حافة المسطرة علـى حافـة القمـ -
  عنها المقصوصة بعد رفع القالب 

 حددي العالمات بواسطة قرص التيشير -
ــن  - ــدا م ــددي مزي ــطرة وح ــي المس حرك

 .العالمات المتقاربة
كــرري الخطــوات الــى أن تنقلــي جميــع  -

 العالمات 
والعجلة استخدمي ورق كربون الخياطة    -ب 

 المسننة 
ــة  - ــى الطاول ــون عل ــة الكرب ضــعي قطع

 وجهها نحو االعلى 
ضعي قطعة القمال بحيث يكون القالـب  -

 ى االعلىال
مرري العجلة علـى الخطـوط المطلـوب  -

ســــطرة منقلهـــا ويمكــــن االســــتعانة بال
ــوط  ــع الخط ــل جمي ــل لنق ــرري العم وك

 المطلوبة
ارفعي الدبابيس تدريجيا ثم اعيدي ثنيهـا  -

في مسافة الخياطة لتمسك ظفتي القمال 
ــن  ــة احــدها ع ــة عــدم ازاح ــا مراعي مع
االخــرى وينــزع اخــر دبــوس يــتم رفــع 

 عن القمال القالب الورقي 
ون ضعي القمال مرة اخرى فوق الكربـ -

التيشير   والوجه المرسوم الى االعلى ليتم
 على خطوطه
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جـ ـ انقلي عالمات البنسات باستخدام غرزة  
الخياط   كواك  غرزة  نفذي  الخياط  كواك 
والقالب   القمال  طبقتي  فوق  مزدوج  بخيط 

 ً  معا
القمال   - طبقتي  وافتحي  القالب  ارفعي 

بعضهما البعض ثم قصي  وابعديهما عن  
الحذر   اخذ  مع  بينهما  الموجودة  الخيوط 

 من فقدان بعضهما 
 
 

ساوية  غرزة السراجة غير المتاستخدمي  -د 
واحدة من   في حالة وضع القالب على طبقة 

 القمال
 قمال واحدة   ثبتي القالب على طبقة -
مع   نفذي غرزة السراجة غير المتساوية  -

 ارخاء الخيط 
صف ثم ارفعي  قصي السراجة عن المنت -

  القالب 
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 تفصيل التنورة االساسية ونقل االشارات على القماش  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

تتطابق   1 بحيث  طولياً  القماش  ثبتي 
حاشيتا القماش ويكون وجه القماش  

 للداخل 
 

8   

القماش   2 على  القالب  اجزاء  توزيع 
 وتثبيتها بالدبابيس 

 

16   

للخياطةحول   3 مناسبة  مسافات  ترك 
 القالب ثم قص القماش

 

16   

القماش 4 ظهر  على  االشارات    نقل 
اشارات الغبنات والوسط على جهتي  

 الب الق
 

16   

خطوات   5 تنفيذ  في  المستغرق  الزمن 
 العمل

 

4   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

 

(  4،  3،  1،2بة ناجحة في الفقرات ) على ان تكون الطال 35/60الدرجة الدنيا الجتياز التمرين 

 واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها  

 

 توقيع رئيس القسم  المدرب توقيع  توقيع المدرب 
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4رقم  التمرين : خياطة التنورة االساسية  اسم التمرين:    
دقيقة  135:  الزمن المخصص الخياطةورشة /مكان التنفيذ / محطة العمل     

    

 ساسية  الخياطة تنورة ان تكون الطالبة قادرة على ا األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 ً مقصوصة  أجزاء التنورة االساسية )االمام والخلف والكمر (  : (  ة ه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز التسهيالت التعليمي :  ثانيا

على القماش مع وضع االشارات العرضية قطعة قماش الصق للكمر ، منضدة ، ماكنة خياطة ، مقص ، مسطرة ،  

 زر اوكالب ابرة ، دبابيس ، مكواة ، منضدة ، كرسي للجلوس ، بكرة خيوط بلون القماش ، سحاب ، 

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل ،  ثالثا :

  الرسم  الخطوات ت

 -كاالتي :خيطي ال بنات  1
ــي  -أ ــه الخلف ــى الوج ــة عل ــي ال بن اثن

للقمال بحيث ينطبق خطا ال بنـة معـا 
 وثبتي القطعة بالدبابيس كما في الشكل 

 ي ثم ادرزي غبنات التنـورةسرج  -ب 
من الجهة العريضـة الـى راس   مبتدئة

عمل غـرزة تثبيـت مالحظة ال بنة مع  
 ال بنة بداية  في
 
 
 
 
 
اسـتعملي طريقــة الترجيــع للتقويــة  -ج

اتركــي فــي نهايــة الطــرف المــدبب او 
ســـم ( تقريبـــا مـــن خيطـــا 4مســـافة )

الخياطة ، اربطـي طرفيهـا معـاً علـى 
الوجه الخلفي للقمـال بعمـل عقـدة ثـم 

من العقدة كما سم (  1قصي على بعد )

في الشكل ثم اكوي ال بنة باتجـاع خـط 
  الوسط
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نظفي حواف القمال بعمـل االوفـر او  3
ــة  ــة بماكن ــرزة المتعرج ــتعمال ال  باس

 الخياطة 

 
ثبتي قطعتي الخلف معا بالخياطة عنـد  4

مسـافة وحـددي  خط منتصـف الخلـف  
) وذلــك ســم ( لتركيــب الســحاب  20)

ــى طــول  ــل عل ــم )بالتك ( 4غــرزة رق

ســـم ( مـــن ثنيـــة الـــذيل الـــى  20و)(

االعلى في حالة عمـل فتحـة فـي خـط 
 وسط الخلف

 

 
ــحاب  5 ــة السـ ــحاب بطريقـ ــي السـ ركبـ

 لمخفيا
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ثبتــي خــط الجانــب االمــامي مــع خــط  6
الجانب الخلفي لكلتا الجهتـين مراعيـة 

 تطابق عالمات االتزان

 

ــات  7 ــي الخياطـ ــة وافتحـ ــوي القطعـ اكـ
 ويفصل الكي على ظهر القمال 

 -كما يليجهزي الكمر وركبيه  8
 
ــورق  -أ ــى ال ــاس الكمــر عل حــددي قي

ــدر ــه بقــ ــون طولــ ــث يكــ              اوالً بحيــ
ــيط الخصــر + ) ــم 6مح وعرضــه (س

بقــدر ضــعف عــرض الكمــر النهــائي 
ــيذا  ــة ف ــافات الخياط ــه مس ــافاً الي مض
         كـــــان قيــــــاس محــــــيط الخصــــــر 

كمــــــر ســــــم (وعــــــرض ال70)  =

ــائي = ــم3 )  النهـ ــول  (سـ فيكـــون طـ

                               القطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 سم(8 ) وعرضها(سم  76 )=

ــن ــر مــ ــي الكمــ ــم قصــ ــال  ثــ القمــ
 الطولياتجاع النسيج  مراعية

ــالكي  -ب  ــا بـ ــوة وثبيتهـ ــي الحشـ قصـ
 على الوجه الخلفي للكمر

حــددي عالمــات االتــزان لكــل  -جـــ
 مر وخط الخصركمن ال

ــط منت -د  ــددي خــ ــر حــ صــــف الكمــ
 بالسراجة
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ـــ ــط خصــر  -ه ــى خ ــر عل ــي الكم ثبت

ــ ــان التنــ ــون الوجهــ ــث يكــ ورة بحيــ
ــحيحان للكمــــــر والتنــــــورة              الصــــ

وتتــرك زيــادة للخياطــة ، (متقــابالن  )
الى الطرف الى الجهة العليـا للسـحاب 

سـم ( 3اما الجهة الثانية فتترك زيادة )

مطابقة عالمـات   وة الخياطة  مع مساف
ــا بم ــم تكليه ــزان ث ــة االت ــة الخياط اكن

 كما في الشكل واكويها
 

    

   
 

درجي عـالوات الخياطـة كمـا فـي   -و 
 الشكل

 

 

  
 
المنتصف    -ز خط  على  الكمر  اثني 

و للداخل  الوجه  يكون  ادرزي    بحيث 

الخياطة  خط  على  الكمر  كما    طرفي 

 في الشكل
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 الوجه الصحيحالكمر على  ياقلب -  
 

ط ـ ثبتي الجهة االخـرى للكمـر علـى 
الوجــه الخلفــي للقمــال بحيــث ينطبــق 
خط ثني حافة الكمر على خط خياطـة 

ويتكــل بماكنــة الخياطــة او  الخصــر
 ب رزة اللقط يدوياً.

ــزر -ي ــي الـ ــروة وثبتـ ــذي العـ او  نفـ
  كما في الشكل استعملي الكالب 

 
طول التنورة المطلوب  حددي 9

 كما في الشكل   لعمل الثنية   بالدبابيس 

   
الى الداخل على طول   اطوي الثنية  10

 خط التاشير وتثبيت بطريقة اللقط  
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تكوى التنورة بعد االنتهاء من   11

 خياطتها 
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 خياطة التنورة االساسية  -: اسم التمرين 

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

خياطة الغبنات لالمام والخلف ثم   1
 كيها باتجاه خط الوسط

 

8   

 تنظيف حافات القماش بعمل االوفر  2
 

6   

خياطة وسط للظهر وتحديد فتحة   3
 السحاب 

 

5   

 ترتيب السحاب 4
 

8   

 وانب وكيها خياطة الج 5
 

5   

   8 تهيئة الكمر  6

   8 تثبيت الكمر وقلبه الى الداخل 7

   8 كف الذيل وكيه   8

الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات   9
 العمل

4   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

 

(  7،8، 4،6، 1) بة ناجحة في الفقرات على ان تكون الطال 35/60الدرجة الدنيا الجتياز التمرين 

 واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها  

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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 البطانة 

ة كمــا فــي حالــة التدفئــ تبطن المالبس الغــراض مختلفــة منهــا مــاتبطن ل ــرض           

على التمــزق  منها ماتبطن ل رض تقوية اقمشتها وتقليل قابليتها  الكوستمات والمعاطف ،

، وهناك بعض المالبس التي تتطلب تصاميمها التبطين لتوقيف اقمشتها وأكســابها شــكالً 

صلبا منحنيا وتبطن االقمشة المتهدلة والمالبس التي تحتوي على قصات غيــر اعتياديــة 

ل رض تقليل قابليتها على التهدل وتثبيت اقمشــتها حتــى اليت يــر شــكلها بعــد االســتعمال 

يكون القمال غير متماسك الحياكة كما تــبطن االقمشــة الشــفافة كالشــيفون خاصة عندما  

 واالقمشة المخرمة كالتول والدانتيل في االجزاء التي اليمكن ان تترك فيها على حالتها

وقد تستعمل البطانة ل رض الزينة ويكون لونها في هذع الحالة م ايرا للون الــرداء       

 ندسية جذابة  وتحتوي على تصاميم او اشكال ه

والريون المحــاك  بطريقــة حياكــة   بطانة المتعارف عليها فهي االستيتاما اقمشة ال      

كالتفــا او المحــاك بطريقــة الحياكــة المائلــة )الســتان ( كــذلك تســتعمل االقمشــة  Ribالـــ 

د خالفــاً ســ والبنطلــون عــادة بالج   تلتصق بطانة التنورةالقطنية الرقيقة في حاالت خاصة  

ت السترة والمعطف قد يكون ليس بعض االقمشة المصنوعة من الرايون والقطــن لبطانا

او خليط القطن مريحة اكثر من تلك المصنوعة من البولستر واليــاف صــناعية متشــابهة 

 في المنا  الحار او الرطب 

 ارشادات لتبطين التنانير

ــع  -1 ــن قط ــة م قصــي البطان

ــة  ــة والخلفيــ ــب االماميــ القالــ

ـــ  ير جميـــع الرئيســـية بعـــد تيش

التفاصيل من غبنات وخطــوط 

جانبية بحيث تكون اقصر مــن 

 سم (  3 –  2.5التنورة من  )
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ــة  -2 ــة الخياطـ ــي طريقـ اتبعـ

نفسها المتبعة لخياطــة التنــورة 

ــافة  ــية مـــع تـــرك مسـ االساسـ

الســــحاب مفتوحــــة والفتحــــة 

ــات  ــوى ال بنـ ــم تكـ ــة ثـ الخلفيـ

باتجاع معاكس ل بنات التنــورة 

 تخفيفا للضخامة 

 

تلبس التنورة الظهر مقابــل   -3

الظهـــر وتســـرج مـــع خـــط 

الخصر مــع مطابقــة الخطــوط 

 الجانبية وال بنات

 

ــي -3 ــو  اثن ــة نح ــة البطان حاف

االسفل الظهار خلف الســحاب 

وتسهيل فتحــه وغلقــه وتثبيتهــا 

ب ــرزة اللقــط المخفــي وكــذلك 

ــة  ــى فتحـ ــة علـ ــت البطانـ تثبـ

التنـــورة فتكـــف حافـــة الـــذيل 

 اطة وتكوىللبطانة بماكنة الخي 
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اعملي حلقتان بقص شريط   -4

مــوروب بطــول مناســب ثــم 

ــة  ــا ويــدرز بماكن يطــوى طولي

الخياطة على الظهــر ثــم يقلــب 

علــى الوجــه وتثبــت بعــد ذلــك 

علــى الخيــاط الجــانبي للتنــورة 

 وتستخدم ل رض التعليق

 

 

 

 

 

 ثم تيتي مرحلة خياطة الكمــر مــع خصــر التنــورة والبطانــة كقطعــة واحــدة كمــا فــي

 (62-60( صفحة )    8( الفقرة )    4التمرين )  
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5رقم  التمرين :    على القالب االساس )أيفازية ( اسم التمرين: رسم قالب تنورة جرس  
دقيقة 90:الزمن المخصص خياطةالعمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

 تحوير القالب االساس   -1ان تكون الطالبة قادرة على  األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 رسم قالب تنورة ايفازية )جرس (   -2                                                                

 ً قلم ، رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مسطرة ، ،  منضدة : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

، اوراق مناسبة للتنفيذ على  ،قالب تنورة اساسية  ( ، مسطرة منحنية A4م )شريط قياس ، اوراق صالحة للرس

 الحجم الطبيعي  

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الح خطوات العمل ،  ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

      ارسمي موديل قالب تنورة الجرس 1
 ) أيفازية ( كما في الشكل 

 
 ساسية ارسمي قالب االمام للتنورة اال 2
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سـم( مـن 3يعرض خـط الـذيل مقـدار ) 3

جهة خـط الجانـب وتصـل هـذع النقطـة 
الى نقطة الورك بخط مستقيم ثـم يعـدل 

سم( مـن النقطـة 1خط الذيل باالرتفاع )

ــى  ــل الـ ــط مائـ ــل بخـ ــدة وتوصـ الجديـ
 منتصف المسافة كما في الشكل 

 

ارسمي خط عمودي من راس ال بنة   4
قص  الى خط الذيل وضعي اشارة الم

 كما في الشكل
 

 

 

 

 

ل بنة  قصي من خط الذيل ول اية راس ا 5

صف ال بنة العطاء الوسع  ثم أغلقي ن

 الكافي لذيل التنورة كما في الشكل 

 

 

 اطبعي القالب وجهزيه للتفصيل   6
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ارسمي قالب الخلف للتنورة االساسية   7

 ( في التنفيذ 6-5-4-3اتبعي الفقرات )

 

 

 

 

 

 

 

 

  

قالب بعد اجراء الت ييرات كما  اطبعي ال  8

 في الشكل
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 قالب تنورة جرس على القالب االساس )ايفازية (  رسم  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

 سم موديل تنورة الجرس ر 1
 

4   

رسم قالب االمام وتعريض الذيل   2
 وتعديله 

 

10   

 رسم خط من رأس الغبنة الى الذيل  3
 

6   

قص الخط وتعريض الذيل بعد غلق   4
 نصف الغبنة 

 

12   

 قص القالب وتجهيزه  5
 

6   

اتباع الخطوات نفسها في تحوير   6

 قالب الخلف

12   

   6 قص القالب وتجهيزه  7

الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات   8
 العمل

 

4   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

 

                               علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات 35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها  (6،  4، 2)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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6رقم  التمرين :     جرس )أيفازية (: تفصيل وخياطة تنورة اسم التمرين:  
دقيقة   270:الزمن المخصص خياطةالعمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

 الجرس  تفصيل تنورة   -1 -:ان تكون الطالبة قادرة على  األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 خياطتها           -2                                                                    

   ً ،   قالب تنورة الجرس، شريط قياس ، ماكنة خياطة، منضدة  : (    ةالتسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

بلون القماش نفسه ،صابونة تاشير ، شريط رة خيوطسم ( بك 20بطول )متر قماشمناسب لتفصيل ، سحاب   1.5، 

 قياس ، مسطرة منحية ، دبابيس ، مكواة ، قماش الصق للكمر ، زر او كالب

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحال خطوات العمل ،  ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

اثنــي القمــال بحيــث تتطــابق حاشــيتي  1
القمـــال فـــي منتصـــفه ويكـــون وجـــه 

ــداخل لكــي يســهل اخــذ الق مــال الــى ال
العالمات لكي التترك اثـراً علـى وجـه 

  القمال

ضعي قالب االمام والخلف علـى الطيـة  2
اذ يفضــل وضــع الســحاب فــي الخيــاط 

 الجانبي في هذا الموديل

 
( 3نفذي باقي الخطـوات فـي التمـرين ) 3

 ( 58-55فحة )من ص

 

( لخطــوات  3،  2، 1نفــذي الفقــرات ) 4

 (59صفحة ) (4ة في التمرين )الخياط

 

ــامي مــع خــط  5 ــب االم ــي خــط الجان ثبت
الجانب الخلفـي لكلتـا الجهتـين مراعيـة 
ــد  ــع تحدي ــزان م ــات االت ــابق عالم تط

ســم ( فــي جهــة اليســار  20مســافة )

لوضــع الســحاب ثــم افتحــي الخياطــات 
 بكيها
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ــانبي  6 ــاط الج ــي الخي ــحاب ف ــي الس ركب
 بطريقة خياطة السحاب المخفي

 
نفذي خطوات تثبيت الكمر وكـف ثنيـة  7

ــرين ) ــي التم ــا ف ــذيل كم ــفحة4ال    ( ص

 ( ثم تكوى التنورة 59)
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 تفصيل وخياطة تنورة الجرس  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 ياسيةالق

 المالحظات درجة االداء 

وضع القالب على القماش وأخذ   1
 االشارات

7   

تنظيف الجوانب وفتحها الغبنات   2
 وكيها  

6   

خياطة الجوانب وفتحها بكيها مع   3
 ترك مسافة مناسبة للسحاب

8   

   8 تركيب السحاب 4

   8 تهيئة الكمر  5

   8 تثبيت الكمر  6

   5 لزر او الكالبعمل  العروة وتثبيت ا 7

   6 كف الذيل وكي التنورة  8

الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات   9
 العمل

4   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

 

                    علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات            35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 ل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها واق(6،8،  5، 3،4)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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7رقم  التمرين :  قالب االساس ذات اربع قطع على القالب الاسم التمرين: رسم قالب تنورة    
 90-:الزمن المخصص

 دقيقة 
الخياطةالعمل/ورشة  مكان التنفيذ / محطة  

    

 لعمل قالب تنورة ذات اربع قطع  تحوير القالب االساس ان تكون الطالبة قادرة على  هداف التعليميه  : األ  : أوالً 

 ً قلم ، رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مسطرة ، ،  منضدة : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

، ، اوراق للطبع والتنفيذ ، لب تنورة اساسية ،قا ( ، مسطرة منحنية A4شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 قماش للتفصيل )مربعات او مقلم (

 

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الح خطوات العمل ،  ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

ارسمي موديل تنورة ذات اربع   1
 قطع

 
( مــن 5-4-3-2عــي الخطــوات )اتب 2

( صــفحة 6رقــم ) التمــرين الســابق

قي ال بنة كاملة وحوليها واغل  (71)

مـن   الى الذيل كما فـي الشـكل لكـل
 فاالمام والخل
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3 

 
حددي موقع خط النسيج الطولي  

وذلك برسم خط منتصف للزاوية  

 العليا كما في الرسم 
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 ية /خياطة فنون تطبيق المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 قالب تنورة ذات اربع قطع على القالب االساس  رسم  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

 رسم موديل تنورة ذات اربع قطع  1
 

7   

  وتعريض الذيل  رسم قالب االمام 2
 تعديله و

 

10   

 رسم خط من رأس الغبنة الى الذيل  3
 

6   

لخط وتعريض الذيل بعد غلق  قص ا 4
 الغبنة  

 

12   

 قص القالب وتجهيزه  5
 

6   

رسم قالب الخلف وأتباع الخطوات   6

 نفسها في تحوير قالب االمام  

12   

   6 قص قالب الخلف وتجهيزه   7

الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات   8
 العمل

4   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                                35/60الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين  الدرجييية

 ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها 2،4،8)

 

 

 

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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8رقم  التمرين :  قطع  عاسم التمرين: تفصيل وخياطة تنورة ذات ارب   
  180-:الزمن المخصص

 دقيقة 
خياطةالعمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة  

    

 تفصيل تنورة ذات اربع قطع  -1ان تكون الطالبة قادرة على  األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 ً ات ( ذو  متر ، قماش مناسب )مقلم أو مربع2،  منضدة : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

صابونة تأشير او عجلة وكاربون ، مسطرة ،  –دبابيس  –عرضين ، قالب تنورة ذات اربع قطع ، شريط قياس 

 مقص ، بكرة خيوط ، بلون القماش نفسه ، قماش الصق للكمر

 

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الح خطوات العمل ،  ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

على منضدة ضعي القمال مفتوحاً   1
كبيرة او على االرض ووجهه الـى 

 االعلى 

 

 )لالمــام والخلــف (  القالــب  وزعــي 2

كما في الشكل ويفصـل فـي بعـض 

االحيان قص كل قطعـة علـى حـدة 

للتاكد من مطابقة الخطوط الطوليـة 

ودبسـيها ثـم   والعريضة مع بعضها

 قصي 

 

 

الحافـــات بعمـــل االوفـــر  نظفـــي 3
لماكنة  وبيستعمال ال رزة المتعرجة

 الخياطة
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ثبتي قطعتي االمـام معـاً بالـدبابيس  4
اوالً ثم سرجي معـاً علـى اشـارات 
ــة الخياطــة  ــدرز بماكن ــم ت ــب ث القال
ويرفع خيط السراجة ثم تفتح بكيها 

 بخاريةوبيستعمال مكواة 

 

دبســي قطعتــا االمــام مــع قطعتــا  5
الخلف لخياطة الجوانـب وسـريجها 

ــة  ــا بماكن ــم ادرزيه الخياطــة بعــد ث
ــافة ) ــرك مسـ ــع 20تـ ــم ( لوضـ سـ

ــي  ــعه فـ ــل وضـ ــحاب ويفضـ السـ
ي الخياطات الجانب االيسر ثم افتح

 بكيها بمكواة بخارية

ــط الج 6 ــي خ ــحاب ف ــي الس ــب  اثبت ن
ثـم بطريقة خياطة السحاب المخفي  

 اكوي القطعة

 

ــب  7 ــى قال ــة عل قصــي قمــال البطان
التنـــورة نفســـه ويخـــيط بالطريقـــة 

ــبس الت ــم تل ــورة وتطــوى نفســها ث ن
فتحة السحاب وثبيتها بطريقة اللقط 
المخفي على السحاب ثم كفي الذيل 

 بماكنة الخياطة
 

ــي  8 ــا ف ــتقيم كم ــر المس ــزي الكم جه
ــ ــورة االساسـ ــرين )التنـ ( 4ية التمـ

وثبتيه على خـط   (60-59صفحة )

  الخصر

 

 نفذي العروة وثبتي الزر 9

اثني ذيل التنورة وادرزيه بالماكنـة  10

 تيه بطريقة اللقط المخفياوثب

 من الخلفاكوي التنورة كياً نهائياً  11
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 خياطة تنورة اربع قطع تفصيل  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات    لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

القماش مفتوحاً على منضدة كبيرة  وضع  1
 ووجهه الى االعلى 

 

4   

 توزيع القالب على القماش وقصه 2
 

8   

تنظيف الحافات بماكنة االوفر أو الغرزة   3
 المتعرجة 

 

4   

 خياطة خطوط الوسط لالمام والخلف وكيه 4
  

6   

خياطة الجوانب مع ترك مسافة السحاب  5
 من جهة اليسار وكيها 

 

6   

   4 تثبيت السحاب  6

قص قماش البطانة وخياطتها بالطريقة  7

 نفسها 

4   

تثبيت التنورة بالدبابيس مع لقط البطانة  8

 على السحاب 

8   

   8 تهيئة الكمر وتثبيته على التنورة  9

   6 كف ذيل التنورة والكي النهائي 10

 الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات العمل 11
 

2   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                                35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها  9، 8، 2،4،5)

 

 
 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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9ين : رقم  التمر قطع على القالب االساس  ذات ستاسم التمرين: رسم قالب تنورة    
  90: الزمن المخصص

 دقيقة 
لخياطةورشة ا العمل/ مكان التنفيذ / محطة  

    

 قطع  االساس لعمل قالب تنورة ذات ست القالب  تحويران تكون الطالبة قادرة على  األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 ً رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مسطرة ،  قلم ،  منضدة : (  ة التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز التسهيالت  :  ثانيا

،قالب تنورة اساسية ، ، اوراق للطبع والتنفيذ ،  ( ، مسطرة منحنية A4شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 قماش للتفصيل )مربعات او مقلم (

 

 

 ، معيار االداء ، الرسومات كمة انقاط الحالخطوات العمل ،  ثالثا :

 الرسم الخطوات  ت 

 ارسمي موديل تنورة ذات ست قطع  1

 
   ارسمي القالب االساس لالمام 2

 

ــافة              3 ــام مسـ ــط االمـ ــط وسـ ــن خـ ــي مـ قيسـ

( ســم وارســمي خــط مــوازي لخــط 9-12)

  وسط االمام

حولي غبنة الخصر الى  بالنسبة لالمام  4
ة القديمة وارسمي  الخط الجديد فتل ى ال بن

سم ( والعرض  9نفسه )غبنة جديدة بالطول 

سم ( على جانبي   1. 5نفسه ايضا اي  )

 الخط الجديد 

( Notches)العرضـــية ضـــعي االشـــارات  5

 علــى خــط القصــة كمــا فــي الشــكل ورقمــي
 القطع وضعي اشارة المقص 
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(  2ثبتي خط النسيج الطولي في القطعة ) 6

 مام يرسم خط موازي لخط وسط اال
 

 

ارسمي القالب االساس للخلف وانزلي خط   7

عامودي من راس ال بنة الى الذيل كرري  

 ( كما في قالب االمام  5،6النقطة )

 
وقصي القطع    اطبعي قالبي االمام والخلف 8

 كما في الشكل

 
 الخـــلــــــف              االمــــــام     

ارسمي خط طولي واخر افقي على بعد   9
م( من بداية الخط العمود ثم ثبتي  س20)

قطع القالب بحيث يقع خط الورك للقطع  
لكل من االمام والخلف  على الخط االفقي 

مع ترك مسافات مناسبة لتعريض القطع  
 من خط الذيل 
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   عرضي خط الذيل لكل قطعة باعطاء   10
سم ( لخطوط القصة ولخط الجانب  3)

وتوصل بخط مستقيم الى خط الورك كما  
لشكل ثم عدلي خط الذيل باالرتفاع  في ا

سم ( ورسم خط مائل من هذع القطعة  1)

 الى منتصف القطعة كما في الشكل
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 ساس للتنورة قالب تنورة ذات ست قطع على القالب االرسم  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

 رسم موديل تنورة ذات ست قطع  1
 

4   

 رسم القالب االساس لالمام والخلف 2
 

6   

يحيييدد مكيييان القصييية فيييي قيييالبي االميييام  3
 والخلف

 

8   

وضع االشارات العرضية على القصيية فييي  4
 االمام والخلف وترقيم القطع

 

8   

رسيييم خيييط النسييييج الطيييولي ميييع القطيييع  5
 الجانبية لالمام والخلف

 

8   

   8 طبع القالب وقص القطع   6

رسييم خييط طييولي واخيير عرضييي وتثبيييت  7

 القطع على الخط االفقي

6   

   8 تعريض الذيل وتعديله 8

 الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات العمل 9
 

4   

   60 المجموع 

 : التوقيع اسم الفاحص:

 التاريخ

 

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                                35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها 8، 6،  5، 4،  3)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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10رقم  التمرين :   تفصيل وخياطة تنورة ذات ست قطع ن: اسم التمري   
دقيقة 225الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

                                                                                                                                                                                                               تفصيل تنورة ذات ست قطع                                                                             -1ان تكون الطالبة قادرة على  األهداف التعليميه  :   : أوالً 

  خياطتها -                                                            2

 ً في   منضدة للفصال ، قالب تنورة ذات ست قطع المعد : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

ماكنة خياطة ،  ةمتر ( ذو عرضين ، مقص ، شريط قياس ، دبابيس ، ابر 1,5، قماش للتفصيل )التمرين السابق 

بطول   وسحاب خيوط بلون القماش تاشير او عجلة مسننة وكاربون ، بكرة  ، صابونة  ، مكواة ، منضدة كي كرسي

 او زر ، كالب بلون نفسه سم (  20)

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحال خطوات العمل ،  ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

بل اثني القمال طولياً بحيث تتقا 1
ــيتاع  ــيحاش ــك  ف المنتصــف وذل

فقـد   على عـرض القمـال  يعتمد 
تحتاج الى طـول واحـد اذا كـان 
القمال ذو عرضـين او الـى او 
ــان  ــاعف اذا ك ــول مض ــى ط ال
القمال ذو عرض واحد كما في 

 الشكل 

 

ــب  2 ــب حسـ ــع القالـ ــي قطـ وزعـ
البيانــات مراعيــة االقتصــاد فــي 
توزيـــع القالـــب علـــى القمـــال 
بحيــث تقــع القطعتــان الوســطية 

ــا ــة القم ــى طي ــان عل ل والقطعت
ــيج  ــط النس ــاع خ ــان باتج الجابيت

 الطولي للقمال 

 

 
     ترك مسافة مناسبة للخياطة   3

            سم ( عند خطوط القصات و  1.5)

 سم ( لخطوط الجوانب  2)
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قصي القمال بالطريقـة الصـحيحة  4
والتنســـي قـــص قطعـــة مســـتطيلة 

 للكمر 

 
 ت الخياطـة وعالمـات انقلي عالمـا 5

االتزان( باسـتعمال احـدى   التقابل )
ــع  ــم يرف ــات ث ــل العالم ــق نق طرائ

 القالب 

 

نظفي حافات القطع بماكنـة االوفـر  6
ــة  ــة لماكنــ ــال رزة المتعرجــ او بــ
الخياطــة واذا كــان القمــال بســمك 
مناسب تنظف طبقتـا للقصـات معـاً 

 بعد التكل 

 
ــع  7 ــامي م ــب االم ــط الجن ادرزي خ

ع مراعاة عالمات التقابـل الخلفي م
ــافة ) ــرك مس ــع ت ــي  20م ــم ( ف س

ــب  ــورة لتركي ــة اليســرى  للتن الجه
ــات  ــي الخياط ــحاب ويفضــل ك الس
ــا  ــات الجوانـــب بكيهـ ــتح خياطـ وفـ

 مفتوحة 
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ثبتي السحاب في موقعـه فـي جهـة  8
ثـم   اليسار بطريقة السحاب المخفي

 اكوي القطعة 

 
وثبتيه على  جهزي الكمر المستقيم   9

( الفقرة  4كما في التمرين )ة  التنور

   (60 -59)  فحة( ص8)

 

بعد تحديد الطول  اثني الذيل   10
المطلوب وثبتيه بطريقة اللقط  

 المخفي ثم اكوي التنورة  
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 ياطة تنورة ذات ست قطع تفصيل وخ -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

بحييييث تتقابيييل تحضيييير القمييياش وطييييه  1
 حاشيتاه في المنتصف

4   

توزيع اجزاء القالب على القماش بطريقيية  2
 اقتصادية

6   

   4 ترك مسافة مناسبة للخياطة   3

قص اجزاء القطع ووضع االشييارات حييول  4
 قالبال

5   

   4 تنظيف الحافات باالوفر 5

خياطيية القصييات الطولييية لالمييام والخلييف  6

 وكيها

6   

خياطة خط الجانب لقطعتي االمام والخلييف  7

ميييع تيييرك مسيييافة للسيييحاب فيييي الجهييية 

 اليسرى

6   

   6 تركيب السحاب بطريقة السحاب المخفي  8

   5 تهيئة الكمر 9

   6 ترتيب الكمر ووضع الكالب 10

   5 ثني الذيل وتثبيته بطريقة اللقط المخفي 11

   3 الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات العمل 12

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                                35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها 10، 8،  7، 2،6)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
 

 



 Page 90 [صف ثاني]
 

 

 الفصل الثالث 

 رسم القالب االساس للبدن والكم والياقة 
 

 ( االمام والخلف) لبدن الجزء العلوي لقالب الرسم  -

 تحويل الغبنات -

 رسم القالب االساس للفستان الكامل   -

 م االساس رسم قالب الك -

 ببزمة  ويلرسم قالب الكم الط  -

 رسم قالب الكم بزم من االعلى   -

 رسم قالب الكم القصير -

 رسم قالب الياقات نماذج متنوعة الياقة الواقفة وخياطتها  -

 وخياطتها   (البسيطةرسم قالب ياقة السبورت ) -
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56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 
 

محيط البدن  -1 74 78 82 88 92 96 100 104 108 112 116 124 130  

محيط الخصر  -2 58 60 62 61 70 75 80 84 88 92 96 110 116  

محيط الورك -3 86 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132 140 148  

طول الجانب  -4 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21  

طول الصدر  -5 31.5 32.5 33 34.5 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 49 40.5  

ارتفاع الصدر  -6 17.5 18 18.5 19.5 12.5 20 20.5 21 22 22 23 23.5 24  

طول الظهر  -7 33.5 34.5 35 36.5 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41 42 42.5  

طول التنورة -8 58 60 62 63 64 66 68 69 70 70 70 70 70  

عرض نصف  -9 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 21

 الظهر 

نصف عرض -10 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23

 االمام 

محيط الذراع -11 25 26 27 28 29 31 33 35 37 39 40 41 42  

محيط الرسغ -12 16 17 17 18 18 18 18.5 19 19 19 20 20 20  

طول الذراع  -13 58 58 58 58 58 59 59 60 60 60 60 61 61  

 

لسيدات في العراقمقاييس ا (4) جدول  

(   11، ص13)  
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11رقم  التمرين : رسم القالب االساس للبدن )الجزء العلوي (الخلفاسم التمرين:    
دقيقة  90الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

 جزء العلوي (الخلف )الللبدن  رسم القالب االساسان تكون الطالبة قادرة على األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 ً قلم ، رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مسطرة ، ،  منضدة : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

 ،مبراة( A4مسطر منحنبة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

 القالب االساس للبدن )الجزء العلوي (  1
القياسات المطلوبة وت خذ على الجسم فوق المالبس  

اهو موضح  كم الخفيفة باستعمال شريط القياس و
سابقا او باستعمال البيانات المتوفرة في الجداول  

 القياسية 
سم )للحركة ( =   3+ 93محيط البدن )الصدر ( = 

 سم  96

 سم  72محيط الخصر =
 سم  43طول االمام )من الكتف الى الخصر ( = 

 سم  41طول الخلف )من الكتف الى الخصر ( =

= )عرض الظهر (         في الظهر   عرض مابين الكتفين
 سم  38

=   )عرض الصدر (        في الصدر عرض مابين الكتفين
 سم  36

 سم  26ارتفاع الصدر = 

 سم  20المسافة بين نقطتي الصدر =

 سم   14طول الكتف = 

 سم  35محيط  الرقبة = 

ثم يقلل   4قسمي كل من محيط الصدر ومحيط الخصر على 

 سم لقالب الخلف يضاف الى االمام1من ¼ القالب 

 سم ¼ محيط البدن أو الصدر  24=   4÷ 96

 سم سم عرض مستطيل الخلف 23=  24-1

 سم عرض مستطيل االمام 25= 24+1

 سم ¼ محيط الخصر  18=  4 ÷ 72

 م قياس الخلف س  17=  18-1

 سم قياس االمام 19=  18+1

 وفيه   ارسمي المستطيل  ) أ ب جـ د ( 
 سم طول المستطيل 41أب = 

 سم 23سم =  1-أ د = ¼ محيط البدن 
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ارسمي الخط هـ و على بعد                             2
 سم 2½ طول الخلف +

 طول الخلف  ½  سم    20.5= 2÷ 41

 كل من أ هـ ، دو سم طول 22.5=  2+ 20½ 

 
 

 

 و  ¼ هـ  قيسي من و الى ز مسافة   3
سم مسافة و ز ثم ارسمي الخط   5.75=  4÷ 23

 ) (  العامودي ز   الذي يقطع أ د في

 حفرة الرقبة وخط الكتف   لتحديد  4
   5قاعدة = يقسم محيط الرقبة على 

 سم عرض حفرة رقبة الخلف7=  5 ÷ 35

عن   سم ( سم  7ضعي نقطة ط على بعد  ) -

على الخط أ د وضعي نقطة )ي( على     أ
 سم (عن نقطة أ  1.5بعد )

صلي ي ط بخط منحني يشكل تقويرة رقبة   -
 الخلف كما في الشكل 

        سم  4قيسي من   الى ك مقدار  -

 )انحدار الكتف ( 
صلي ط ك ومديه الى ل ليشكل خط الكتف   -

 سم (  14ويكون طوله )

 

 لتحديد حفرة االبط  5
وضعي نقطة ن    نقطة م  ب الخط ك ز  نصفي  -

 يسارها على بعد ½ سم 
م ز  بنقطة س وضعي نقطة ع   نصفي   -

 سم 2يسارها على بعد 
صلي النقاط )ل ، ن ، ع ، و ( ليشكل   -

 تقويرة االبط الخلفي كما في الشكل
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 لتحديد تكسيم الخلف  6
 القاعدة 

 = مقدار التكسيم محيط الخص  ¼  –البدن محيط  ¼ 

 مقدار التكسيم   سم 6=  23-17

قسمي هذع المسافة بين خط الجانب وال بنة   -
لل بنة والباقي لخط    سم (  3. 5-3ويترك عادة من )

 الجانب 
 ولتحديد موقع ال بنة نصفي هـ ز بنقطة ص   -
انزلي خط عمودي من )ص ( الى )ظ( على خط   -

 الخصر )ب ، جـ( 
سم من ص لتحديد  5حددي نقطة غ على بعد  -

 راس ال بنة  
سم ( يمين   1. 5على بعد ) 2، ظ 1ضعي نقطة ظ

 ويسار نقطة ظ 
 

 

ليشكال ضلعا  (  غ    2غ ( و )ظ  1ظصلي بين )  7

  سم من 3نقطة )ف ( على بعد   غبنة الخصر ضعي

م الى  ½ س   نقطة )جـ( صلي بين )و ف ( ومديه  
خط الجانب كما   ليشكل  2نقطة )ق( صلي بين ق ط

 ( 2ط  )و(ق  )في الشكل ثم صلي بين 

 
 الحدود الخارجية كما في الشكل   قصي القالب على  8
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 الجزء االمامي رسم القالب االساسي للبدن  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

حيحة  بالطريقة الص اخذ القياسات 1
بشريط القياس او من جدول  
 القياسات وأجراء التقسيمات

9   

  43رسم المستطيل أ ب جي د بطول  2

 سم  23سم وبعرض 

7   

تحديد خط البدن هي و والخط   3
 العمودي ح ز 

7   

تحديد تقويرة الرقبة وخط الكتف   4
 ورسمها

8   

   8 تحديد تقويرة االبط ورسمها  5

وقع غبنة  كسيم الخلف وتحديد م ت 6
 الخصر

7   

 رسم الغبنة وخط الجانب 7
 

8   

   3 قص القالب على الحدود الخارجية  8

الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات   9
 العمل

3   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

 

(   7، 5، 4، 1في الفقرات ) على ان تكون الطالبة ناجحة  35/60الدرجة الدنيا الجتياز التمرين 

 واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها  

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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21رقم  التمرين :   )الجزء العلوي (االمامرسم القالب االساس للبدن اسم التمرين:    
دقيقة  90الزمن المخصص: خياطةورشة ال العمل/  مكان التنفيذ / محطة   

    

 مام)الجزء العلوي (اال للبدن رسم القالب االساسان تكون الطالبة قادرة على ألهداف التعليميه  : ا   : أوالً 

 ً قلم ، رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مسطرة ، ،  منضدة : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

 ( ،مبراةA4مسطر منحنبة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل  ، ال ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

 ارسمي المستطيل  ) أ ب جـ د ( وفيه   1
 سم طول الخلف  41أب = 

 سم 25سم =  1أ د = ¼ محيط البدن +

سم ( وهو  2ارتفعي من )د( الى )هـ( ) -

 الفرق بين طول االمام والخلف
افقي عمودي  ارسمي من نقطة )هـ( خط  -

 على هـ جـ وموازي للخط أ د واقصر منه  

 
) و ز ( وموازي للخط أ د ويبعد  ارسمي الخط   2

 سم ( 2طول الخلف +  2/ 1عنه بمقدار )

 سم ½ طول الخلف  20.   5=  2  41

 سم  22. 5=  2سم + 20.5

ز ويبعد عنها  ضعي )  ( يمين نقطة  -
 لصدر سم ( ½ مابين نقطتي ا10بمقدار )

ارسمي خط عمودي من نقطة   الى ط   -
 كما في الشكل
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 لرسم تقويرة الرقبة   3
قيسي من )د( الى )ع( على الخط )أ د( والى   -

محيط   1/5سم اي 7)غ( على الخط د جـ مسافة  

 الرقبة  
 سم 7=  5 ÷35

ارسمي خطاً منحياً من )غ( الى )ع( ومديه الى   -
)هـ( في   االعلى ليقطع الخط االفقي المحدود من 

 )س(

 
 لرسم غبنة الصدر 4

 ص مقدار   قيسي من ط الى االعلى اعلى نقطة 
 ارتفاع الصدر –طول االمام 

 سم طول )ط ص (  17=  26 – 43

سم اي ارتفاع   26صلي )س ص ( وطوله =  -

 الصدر وهو الضلع االول لل بنة 
مقدار ثلث ربع محيط   )ف(قيسي من )ع( الى  -

 البدن )الصدر (  
 سم  24= 4÷96

 عمق ال بنة  سم 8= 3 ÷24

 سم 8=  ع ف 

 
 سم   26ومدي الخط الى ق =   صلي )ص ف(

 ( ان يتطابق ضلعا ال بنة  )يجب  
بة ويمثل  محيط الرق  1/5( قيسي مقدار أ  )من  -

 ( ك ق)ثم صلي  ( ك  )انحدار الكتف الى نقطة 
مقدار طول  ( ق ك )على الخط    (ق  )قيسي من -

 ( ل )سم الى  14الكتف اي 
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 د تقويرة االبط في االمام لتحدي 5
مقدار ربع ربع محيط   ( ي)الى  ( و  )قيسي من -

 البدن
 سم  24= 4÷96

 قياس )و ي ( سم 6= 4 ÷24

سم ايضاً  6خط عمودي طوله ( ي   ) ارسمي من -

 ) م ي ( بنقطة )ن(  ثم نصفي  ( م)الى نقطة  
صلي )ل ، م ، ن ، و ( بخط منحني لتحديد   -

 تقويرة االبط االمامية 
 

 
 سم تكسيم وبنسة الخصر لر 6

 قاعدة
الخصر   ¼ محيط –¼ دوران البدن )الصدر(   

 = مقدار التكسيم 
 سم   6=  19- 25

خط الجانب وغبنة    وزعي هذع المسافة بين -
سم ( لل بنة   3. 5-3الخصر ويترك عادة من )

 والباقي لخط الجانب  
 سم من نقطة ب 3على بعد   )ت(نقطة  ضعي  -

ليمثل خط   )ث(الى ومديه ½ سم   )و ت (صلي  -
 الجانب 

سم لتحديد  3مقدار ( ظ )الى  ( ص )قيسي من  -

 راس غبنة الخصر  
( على بعد            2ط ) و( 1ط)ضعي نقطة  -

لتحديد عمق  ( ط )سم ( يمين ويسار نقطة  1. 5)

 ال بنة 
بنة  ( لتحديد ضلعا غ ظ  2ط)و (  ظ 1ط)صلي  -

 الخصر كما في الشكل  
بخط منحني    (ظ 2ط) و (ظ  1طمن ) صلي كل -

 لعمل التكسيم المناسب للصدر كما في الشكل 
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 قصي القالب على الحدود الخارجية كما في الشكل   7
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 استمارة قائمة الفحص

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 (االمام)الجزء العلوي  رسم القالب االساس للبدن -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

اخذ القياسات بالطريقة الصحيحة   1
بشريط القياس او من جدول  
 القياسات وأجراء التقسيمات

9   

  43رسم المستطيل أ ب جي د بطول  2

 سم  23سم وبعرض 

7   

تحديد خط البدن هي و والخط   3
 العمودي ح ز 

7   

   8 قويرة االبط ورسمها تحديد ت  4

   8 تحديد تقويرة االبط ورسمها  5

تكسيم الخلف وتحديد موقع غبنة   6
 الخصر

7   

 رسم الغبنة وخط الجانب 7
 

8   

   3 قص القالب على الحدود الخارجية  8

الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات   9
 العمل

3   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

 

(   7، 5، 4، 1على ان تكون الطالبة ناجحة في الفقرات )  35/60لدرجة الدنيا الجتياز التمرين ا

 واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها  

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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 تحويل الغبنات  

 الى اماكن مختلفة في القالب وهي أساسية  يمكن تحويل غبنة الكتف

 منتصف غبنة الكتف  -1
 خط الجانب         -2

 خط وسط االمام  -3

 خط الخصر  -4

 خط حفرة الرقبة   -5

موقعها الرئيسي بحيث تشكل كل  في داخل القصات شرط ان تبقى نقطة الصدر ثابتة  -6

 -طريقة التنفيذ :تحويلة تصميم الفستان يختلف عن االخر وفيماياتي 

بين رأس ال بنة االصلية والمكان  عيني موقع ال بنة الجديدة برسم خط مستقيم يصل   -ا

 المطلوب تحويل ال بنة اليه . 

 قصي الخط المرسوم حتى نهايته اي الى نقطة ارتفاع الصدر تماماً   -2

 اغلقي ال بنة القديمة من بدايتها الى نهايتها فعندئذ تفتح ال بنة الجديدة بالمقدار نفسه -3

                    طــة الصــدر مقــدار معــين مــنرســم ضــلعي ال بنــة الجديــدة بعــد االبتعــاد عــن نق -4

 ( سم بحيث يصبح شكلها منتظم وغير مدبب عند نقطة الصدر.3. 5 - 2. 5)

الشكل يوضح النقاط التي يمكن   -اوالً :

 تحويل غبنة الصدر والخصر اليها 
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عند تنفيذ  ال بنة االساسية في القالب االساس في منتصف خط الكتف يمكن االستفادة منها   -1

 تصاميم المعاطف والمالبس الثقيلة ويجوز تحويل هذع ال بنة الى كسرات ولتحديد موقعها 

 صلي نقطة )أ( برأس ال بنة االصلية اي نقطة الصدر.  -أ

 قصي من )أ( الى راس ال بنة.  -ب 

اغلقي ال بنة االصلية فتتحول ال بنة الى الموقع الجديد وعند أستعمالها غبنة يقلل   -جـ 

( سم للتخفيف من حدة ال بنة على الصدر ويتم ذلك   3.  5 – 3بمقدار ) من طولها 

من نقطة ارتفاع الصدر اي رأس ال بنة ثم  سم (  3.  5 – 3بقياس مسافة قدرها )

 ارسمي ضلعي ال بنة الجديدة كما هو موضح في الشكل . 

             

 

ل ال بنـة هـذع ال بنـة يـتحو  تحويل غبنة الكتف الى رأس الكتف نتبع الطريقـة نفسـها فـي-2 

مفيدة للبدينات او عندما يكون محيط البدن كبيراً ومن الممكن عمل ال بنة على شكل كسرات 

 ص يرة من االعلى
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ات نفسـها فـي رسـم موقـع ( تتبـع الخطـو3تقويرة االبط موقـع )  تحويل غبنة الكتف االساسية الى-3

 ال بنة الجديدة وتحويلها كما موضح في الشكل

 وتستعمل للبدينات ومن الممكن تحويلها الى قصة االميرة )البرنسيس (

          

تحويل غبنة الكتف االساسية الى خط الجانب تحت االبط وهذع ال بنة تستعمل لمعظم المالبس  -4 

 النسائية . 

خـط سم من زاوية خط تقـويرة االبـط ويرسـم  5عيني موقع ال بنة على خط الجانب بالنزول مقدار  -أ

 ال بنة عن خط الجانب الى نقطة ارتفاع الصدر 

 يقص الخط المرسوم ثم يفتح ضلعاع بعد سد غبنة الصدر القديمة كما في الشكل-ب 

 سم ( الى نهاية الجانبين كما في الشكل  3. 5يقصر من طول ال بنة الجديدة مقدار )  -جـ
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الخصر اتبع الخطوات نفسها في تعيين موقع ال بنة   خط    الصدر االساسية الى نهاية تحويل غبنة -5

  سم ( 4الجديدة مقدار )تقصير طول ال بنة   نة االساسية الى الموقع الجديد معالجديدة وتحويل ال ب 

 الجديدة كما في الشكل . 

   

 تحويل غبنة الصدر االساسية الى منتصف الخصر -6

ا وتحويل ال بنة االساسية الى الموقع الجديـد واجعلـي اتبعي الخطوات السابقة نفسها في تعيين موقعه

 خطي غبنة الخصر يصالن الى راس غبنة الكتف لكي يسهل تحويل غبنة الكتف الى غبنة الخصر

 غبنات  يمكن ان تكون ال بنة التي تحولت الى منتصف الخصر على شكل كسرات ص يـرة او     

 النحيفة   ويفضل استعمالها لالجسامص يرة ذات طرف مدبب واحيانا تقسم الى غبنتين 
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فضـل بدايـة خـط وسـط الخصـر فـي االمـام وي تحويل غبنة الصدر الرئيسية وغبنـة الخصـر الـى-7

وتتبع الطريقة نفسها وذلك بعد جعل رأس غبنة الخصر يلتقي ب بنة الكتف   م النحيفةاستعمالها لالجسا

 لموقع الجديد كما في الشكل لتسهل عملية تحويل ال بنتان الى ا

 يوصل خط في بداية خط وسط الخصر الى رأس غبنة الصدر -أ

 يقص على الخط الجديد ل اية راس غبنة الصدر والخصر -ب 

 تتحوالن الى الموقع الجديد فت لق ال بنتان   -جـ

سم ( من جهتها المدببة ثم يرسم ضلعا ال بنة الجديدة كما في 4يقصر طول ال بنة الجديدة بمقدار )  -د 

 الرسم 

  
 

يتطلــب عمــل خيــاط وســط البــدن ويمكــن ان تكــون هــذع ال بنــات التــي تحولــت الــى منتصــف  -8

 االمام على شكل كسرات ص يرة او زم )خرط( او غبنتان ص يرة مدببة االطراف
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 الى خط وسط االمامتحويل غبنة الكتف  -9

وتحويــل ال بنــات الالزمــة كمــا فــي اتبعــي الخطــوات نفســها فــي تحديــد موقــع ال بنــة الجديــدة 

ســم ( وترســـم ال بنــة الجديــدة وكـــذلك 2.  5الشــكل ثــم يقصـــر مــن طــول ال بنـــة مقــدار )

 يتطلب عمل خياط في خط وسط االمام عند التنفيذ على القمال .

 

   
 

ــة -10 ــة الرقب ــى منطق ــف الرئيســية ال ــة الكت ــل غبن ــد  تحوي ــي تحدي ــها ف ــي الخطــوات نفس اتبع

 جديدة موقع ال بنة ال

      

 ويمكن ايضاً تقسيم ال بنة الى غبنات عديدة او كسرات ص يرة في منطقة الرقبة او زم      

 )خرط ( ويفضل تحويل ال بنة الى محيط الرقبة عندما يكون محيط البدن ص يراً  
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ــيس  -11 ــرة ( البرنســ ــة االميــ ــة )قصــ ــات مختلفــ ــى قصــ ــدن الــ ــة البــ ــل غبنــ                    تحويــ

 من خط الكتفتنفيذ قصة االميرة )البرنسيس (  -: نموذج االولال
 

ــي ان  ــاء ف ــي تســاعد مصصــم االزي ــواع الخطــوط الت ــوع مــن ان ــة هــي ن القصــات الطولي

ــم  ــر الجس ــفل فيظه ــى اس ــى ال ــن اعل ــط م ــاظر الخ ــابع الن ــث يت ــداع البصــر حي ــة خ عملي

 يرة ايضا االجسام الممتلئة والقصالقصات الطولية  اطول وانحف لذا تناسب هذع

 

  ولتنفيذ هذه القصة

حــددي  نقطــة منتصــف الكتــف وصــلي بخــط الــى نقطــة ارتفــاع الصــدر ثــم الــى خــط  -1

 وسط غبنة الخصر.

خــط النســيج الطــولي فــي منتصــف القطعــة الجانبيــة برســم خــط مــوازي لخــط  حــددي -2

 وسط االمام كما في الشكل

رقم القطــع ( علــى موقــع القصــة الطوليــة وتــNotchesاشــارات عرضــية ) ضــعي-3

 كما في الشكل .

ــة الكتــف االساســية وقصــي-4 ــد مــن الكتــف حتــى الخصــر  اغلقــي غبن علــى الخــط الجدي

 مع قص غبنة الخصر.

 الخط الخارجي للقصة الجانبية كما هو موضح بالشكل.عدلي  -5
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 تغيير موقع قصة االميرة )البرنسيس (الى حفرة االيط

البط بخط دائري يمر برأس غبنة الكتف ثم الى رأس غبنة  ارسمي الحفرة من منتصف حفرة ا  -1

 الخصر. 

 ارسمي خط النسيج الطولي بموازاة خط وسط االمام في  القطعة الجانبية   -2

 وترقم القطع  ( Notches)  ضعي االشارات العرضية   -3

 اغلقي غبنة الكتف ويقص على الخط الجديد من حفرة االبط الى الخصر مع قص غبنة الخصر   -4

 ادناع خط الخارجي للقصة بتدويرع كماهو موضح في الشكل.عدلي ال -5

 

 
 -الخطوات التالية : اتبعي  وفي حالة عدم مرور خط القصة براس غبنة الصدر االساسية كما في الشكل

 سم ( من حفرة االبط 5ارسمي موقع ال بنة الجانبية بالنزول )-1

 صلي هذع النقطة برأس ال بنة االساسية   -2

 صة الدائرية من حفرة االبط ل اية خط الخصر كمافي الشكل  ارسمي الق  -3

  حولي غبنة الخصر الى موقع القصة وبالطول نفسه وال ي ال بنة القديمةكما في الشكل -4

   على خط القصة كما في الشكل( Notches)  ضعي االشارات العرضية   -5

 القصة الجانبية  في حددي موقع خط النسيج الطولي -6

القصة ابتداءاً من تقويرة االبط ل اية خط الخصر مع قص ال بنة الجديدة من   قصي على خط  -7

 القطعة الجانبية 
اغلقي غبنة الكتف وقصي الخط القصير الذي يبدأ من القصة وحتى رأس ال بنة فنحول ال بنة   -8

 ادناع  الى خط القصة كما هو موضح في الشكل 

 

 
 ت القطع في موقعها عند الخياطة تساعد االشارات العرضية في تثبي -:مالحظة
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31رقم  التمرين :   رسم القالب االساس الكامل )الفستان/الخلف( اسم التمرين:    

دقيقة  09الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   
    

 تان/الخلف(لقالب االساس الكامل )الفسارسم ان تكون الطالبة قادرة على األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 ً قلم  رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مسطرة ، ،  منضدة : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا
 ( ،مبراةA4مسطر منحنبة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحال -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

علــى الجســم فــوق المالبــس   خذي القياسات المطلوبة وتقــاس 1
وضــح ســابقاً او كما هو مالخفيفة وباستعال شريط القياسات و

او  باستعمال البيانات المتوفرة في الجــداول القياســية العالميــة
( جــــدول قياســــات النســــاء العراقيــــات                4مــــن الجــــدول )

 (91صفحة )
 سم   96سم للحركة =3سم + 93محيط البدن )الصدر ( = 

 سم       72محيط الخصر = 

 سم   100محيط الورك =

 سم   43طول االمام )من الكتف الى الخصر ( =

 سم  41طول الخلف )من الكتف الى الخصر ( = 

في الظهر =   عرض مابين الكتفين )عرض الظهر(  
 سم   38

 سم   26المسافة بين نقطتي الصدر = 

 م س  26ارتفاع نقطة الصدر = 
 سم  14طول الكتف =

 سم   35محيط الرقبة = 

 سم ،   20=   الباسكطول الجانب او طول 

 أو حسب الطول المطلوب سم  60= ةطول التنور

ــن محــيط الصــدر  ومحــيط الخصــر  ــل م قســمي ك

ثم يقلل من ¼ محيط الصدر   4ومحيط الورك على  

ســم لقيــاس قالــب الخلــف ويضــاف الــى قالــب ¼ 1

 -وكماياتي:مام سم  لقالب اال1محيط الصدر 
 سم ¼ محيط البدن 24=   4÷ 96

 سم قياس بدن قالب الخلف  23=  24-1

 سم عرض قياس بدن االمام  25=  24+1

 سم  ¼ محيط الخصر 18= 4÷ 72

 سم ¼ محيط خصر الخلف  17= 18-1

 سم ¼ محيط خصر االمام 19= 18+1

 سم ¼ محيط الورك 25= 4÷  100

 سم عرض مسافة ورك الخلف  24= 25-1

 سم عرض مسافة ورك االمام 26= 25+1
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2 

 

 )الخلف (  طريقة رسم قالب الفستان
ارسمي الخط أ د من جانب اليمين من حافة الورقة  

 وثبتي عليه االطوال التالية 
 سم طول الخلف من الكتف ال الخصر  41أ ب = 

 سم طول الجانب )طول الباسك (  20ب جـ = 

 سم طول التنورة   60ب د = 

 سم  2أ ب + نقطة )هـ( = ½ 

 سم ½ طول الظهر   20. 5=  2÷ 41

 سم مسافة أ هـ  22. 5=  20+2. 5

 

3  
د من هذع النقاط والخطوط االفقية التالية الى  تم

 الجهة الثانية من الورقة 
 الخط من أ يمثل خط تقويرة الرقبة في الخلف -1

 الخط االفقي من هـ يمثل خط االبط  -2

 صر الخط االفقي من ب يمثل خط الخ-3
 يمثل خط الورك   جـ الخط االفقي من  -4

 الخط االفقي من د يمثل خط ثنية الذيل  -5

هذع الخطوط لرسم قالب   علىضعي القياسات التالية   4
 الخلف

سـم وارسـمي 1-البـدن  محـيط  سم ¼    23=  (و  أ  )-

ويقطع خط (  ز    )على خط الخصر في  اعمودي  اخط
 ( )البدن في نقطة 

 
                                      سم 24=( جـ ط ) -

  ا عمودي ا سم (وانزلي خط1-محيط الورك  1/4)

 على خط ثنية الذيل في نقطة )ي( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Page 111 [صف ثاني]
 

اتبعــي الطريقــة  لتحديــد حفــرة الرقبــة وخــط الكتــف 5
 سم الجزء العلوي للبدن نفسها لر

ــم 7= 5÷ 35اي  ــل  1/5سـ ــة وتمثـ ــيط  الرقبـ محـ

 عرض حفرة الخلف
ــة - ــعي نقطـ ــد (م  ) ضـ ــى بعـ ــن7علـ ــم مـ               (أ )سـ

 محيط الرقبة ( 1/5)

 سم اسفل نقطة )ا( ليمثل عمق الحفرة2قيسي  -

بشـكل تقـويرة  رقبـة لبخط منحني  (  ن م   )صلي    -
 الخلف كما في الشكل 

      مسـافة ¼ ¼ البـدن اي  (ك)الـى    ( )قيسي مـن    -
ــى 6=  4 ÷ 24 ــة ال ــذع النقط ــن ه ــمي م ســم وارس

 ( ك ل ) ودياالعلى الخط العم
 سم انحدار الكتف 4 )س(الى  ( ل)قيسي من  -

 (ص )الى  (  س  )ومديه يسار نقطة  (  م س    )صلي  -
 سم ( 14بمقدار قياس خط الكتف )
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 لتحديد تقويرة االبط 6
 
  وضـعي نقطـة( ع )نقطـة ( بس ك )نصفي الخط   -
 يسارها على بعد ½ سم (غ )
 
        وضــــعي نقطــــة ( ن )بنقطــــة ( ع ك ) نصــــفي -
 سم يسارها2على بعد (ق )

 
ــاط  - ــلي النق ــكل خــط ( ص ، غ ، ق ،   )ص لتش

 تقويرة االبط الخلفي في الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لتحديد تكسيم الخلف  7
اتبعي القاعدة نفسها فـي رسـم قالـب الجـزء العلـوي 

 للخلف 
 سم مقدار التكسيم 6=  23-17

ك قسمي هذع المسافة بين خط الجانب وال بنة وتتر  -
سم ( لل بنة والبـاقي يتـرك لخـط  3.  5-3عادة بين )

 الجانب 
 سم لخط الجانب 3= 6-3

      بنقطـــة (هــــ ك )ولتحديـــد موقـــع ال بنـــة نصـــفي  -
على خـط   ياعمود خطاً  وأنزلي من هذع النقطة  (ل  )

 ويقطع خط الخصر من نقطة )ظ()ث ( الورك في 
علـى بعـد (ت  )ولتحديد راسي ال بنة ضعي نقطة    -
سم( عن 5على بعد )(ذ    )  نقطة  و(ل    )  من  سم(5)

 (ث )
ســم (  1. 5علــى بعــد )( 2ظ 1ظ )ضــعي نقطتــي -

 لتحديد عمق ال بنة (ظ)يمين ويسار نقطة 
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ليشـكال ظلعـي ال بنـة (  ت    2ظ)و  (ت    1ظ  )  صلي 8

ــوي و ــزء العل ــي الج ــكال  (ث  2ظ)و (ث  1ظ)ف ليش

 ضلعي ال بنة في الجزء االسفل )التنورة (
 نب لرسم خط الجا

 
  (ز)سم يمين نقطة3على بعد (ر  ) ضعي نقطة -

بخــط منحنــي (ط  ر )ثــم صــلي  ( ر  )صــلي ثــم 
 ليشكال الخط الجانبي لقالب الخلف للفستان

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

واذا رغبتي بعمل تكسيم في خط وسـط الخلـف مـن  9
ر على خط الخص(ب )خط الخصر ادخلي من نقطة 

فـي االعلـى   سم وصلي هذع النقطة الى نقطة )هـ(1

 على خط الورك( جـ )والى نقطة 
 

وفي حالة اعطاء وسع لذيل التنورة قيسي الى يمـين 
 ثـم صـلي( 1ي )سـم ( الـى 3.  5  –  3مسافة )(ي  )

ــى نقطــة ــذيل ( ط  )هــذع النقطــة ال ــديل خــط ال ولتع
سـم وصـلي بخـط 1(    2ي)الى  (1ي)ارتفعي من  

 (د ي) منتصف مسافة  مائل الى
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 على الحدود الخارجية كما في الشكل قصي القالب  10
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 لقالب االساس الكامل )الفستان/الخلف( ارسم  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

   5 سات وعمل التقسيماتاخذ القيا 1

رسم خط وسط الخلف وتحديد   2
 االطوال عليه 

5   

   5 رسم الخطوط االفقية الرئيسية  3

تحديد قياسات الخطوط االفقية   4
 الرئيسية 

7   

   7 تحديد حفرة الرقبة وخط الكتف  5

   7 تحديد حفرة االبط  6

تحديد تكسيم الخلف وتحديد موقع   7
 ة الغبن

7   

   7 الغبنة وخط الجانب لرسم 8

تكسيم وسط الخلف وتعريض ذيل   9
 الفستان وتعديله 

5   

   3 قص القالب على الحدود الخارجية  10

الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات   11
 العمل

2   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

 

ة ناجحيييية فييييي الفقييييرات                           علييييى ان تكيييون الطالبيييي 35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها  7،8، 6، 5، 4)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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41رقم  التمرين :   رسم القالب االساس الكامل )الفستان/االمام( اسم التمرين:    
دقيقة  90الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال التنفيذ / محطة مكان   

    

 رسم القالب االساس الكامل )الفستان/االمام(ان تكون الطالبة قادرة على األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 ً قلم  رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مبراة، ،  منضدة : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

 ( ،مبراة A4مسطرة ، مسطر منحنبة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحال ، خطوات العمل  ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

1 
 

 
 

ــودي ــط العم ــمي الخ ــع  ( أ د  ) ارس ــذي يقط ال
ــين ــة اليم ــن جه ــدة م ــاالتي  الخطــوط الممت وك

خــط البــدن فــي )هـــ( ، خــط الخصــر ،   -:
وخـط الـورك فـي )جــ( وخـط ثنيـة الـذيل فــي 

 )د( كما في الشكل 
 
  مقـــــدار ( و  ) الـــــى( ا  ) ارتفعـــــي مـــــن -
ــام والخلــف 2) ــول االم ــين ط ــرق ب ــم ( الف س

   وارســـمي خـــط افقـــي عمـــودي علـــى الخـــط
 (أ ) في( أ د )
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2 

 لتحديد عرض القالب 
محــيط البــدن  1/4 مقــدارالــى س (أ  )قيســي -

ا علـى عمودي  اسم وانزلي خط  25سم   =  1+

                         على خط الخصر اي (  ص  )الى     خط الخصر
ســم ويقطــع خــط البــدن  25أ س = ب ص = 

أ س = ب                           اي    (   )في
 (  ) في نسم  ويقطع خط البد  25ص =

 

¼ محـــيط الـــورك بقـــدر ( جــــ ل  ) قيســـي -
ك )سم وانزلي خط عمـودي الـى 26سم =  1+

 على خط ثنية الذيل(

 
 -: لتحديد حفرة الرقبة 3

ــن ــى ( أ  ) قيســي م ــدار (ر )ال محــيط  1/5مق

 (ز )الى  ( أ ) الرقبة وكذلك من
 سم 7=  5 ÷ 35

ــى( زر )صــلي  ــط ال ــدي الخ ــى ( ط  ) وم عل
 (و  ) الخط االفقي المحدود من

  بنة الصدرولتحديد مواقع غ -
ــي  - ــابين نقطت ــدار ½ م ـــ( مق ــن )ه ــي م قيس

 (طة )ظالصدر الى نق
 (هـ ظ)سم قياس  10=  2÷ 20

 (ع)الــى  (ظ)ثــم انزلــي خــط عمــودي مــن  -
ليمثــل خــط وســط غبنــة الخصــر ويقطــع خــط 

 (ن  ) الخصر في نقطة
طـول       مقـدار(    1ظ)الـى  (  ن  )قيسي مـن    -

 ارتفاع الصدر -الصدر
  (1ن ظ )سم طول  17= 26- 43
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بخط مستقيم ليمثل أحد اضالع (  1ط ظ)صلي   4

 سم  26غبنة الصدر وطوله =

 (ر)لتحديد عمـق غبنـة  الصـدر قيسـي مـن    -
 مقدار ثلث ربع محيط البدن(  ف)الى 

 سم 24= 4 ÷ 96 

 سم عمق ال بنة = رف 8=  3 ÷ 24

ف ( ومــدي الخــط الــى االعلــى  1صــلي )ظ -

هــ( فـي نقطـة ليقطع الخط االفقي الممتد مـن )
ق (              1بحيــــــث يصــــــبح الخــــــط )ظ )ق (

 ط ( ليمثال ضلعا غبنة الصدر 1=  )ظ

مــن ومــدي الخــط الــى االعلــى ( 1ظ)صــلي  -

على نقطة   (هـ)يقطع الخط االفقي الممدود من  
ــط ط ظ ــون الخـ ــب ان يكـ ق  1= ظ 1ق ويجـ

 سم ضلعا غبنة الصدر  26=

ــدار  (س)مــن  - ــة  1/5قيســي مق محــيط الرقب

 ( 1س)يمثل انحذار الكتف الى نقطة و
 ( 1صلي )ق س -
 14قيسي مقدار طول الكتف  (ق)ومن نقطة    -

 ( 1ق)نقطة  ( وضعي 1على الخط )ق سسم 

 

 تقويرة االبط لرسم 5
مقـــدار ¼ ¼ ( م  ) الـــى(   )وفيســـي مـــن  

 محيط البدن
 سم ¼ محيط البدن 24=  4÷96

 (  م  ) سم مقدار6=  4 ÷24

مــن )م( الــى االعلــى  اموديــع اارمســي خطــ -
 (ي)سم ايضا ً الى نقطة 6طوله 

 (ت )نصفي ) ي م ( بنقطة  -
ثـم   (ي)الى  (    1ق  )منحني من    خطارسمي    -

ــى  (ت ) ــدور ال ــم ي ــويرة (   )ث ــل خــط تق ليمث
 االمام  االبط في
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 لرسم تكسيم وبنسة الخصر  6
 قاعدة 

ــدر (  ــدن )الصــ ــيط  –¼ دوران البــ ¼ محــ
 دار التكسيمالخصر = مق

 سم 6= 24-19

هذع المسافة بـين خـط الجانـب   وزعي -
 وغبنة الخصر 
سـم ( لل بنـة   3.  5  -3ويترك عـادة مـن )  

 لخط الجانب  والباقي
عن   مس3بحيث تبعد    (ث )ضعي نقطة   -

 ( لتمثل راس ال بنة  1نقطة )ظ
مســافة  (1ع)الــى (ع )ارتفعــي مــن  -

 سم لتمثل راس ال بنة من االسفل 5
علـى بعـد ( 2، ن   1  ن)ضعي نقطتي   -

 (ن)ســم ( يمــين ويســار نقطــة  1. 5)

 لتحديد عمق ال بنة 
ــي  (ث )بنقطــة (  2، ن 1ن )صــلي  - ف

      الـــى نقطـــة( 2، ن 1ن ) االعلـــى و

مـــن االســـفل لتمثـــل غبنـــة (  1ع )

 الخصر في قالب االمام 

 

    ( مســـافة 1قيســـي مـــن ص الـــى نقطـــة )ص  7

 سم (3)

مــا فــي   ( بخــط مســتقيم ك  1صــلي )ص   -

 الشكل 
ل ( بخط مقوس كما في الشكل   1صلي )ص   -

 ليمثال خط الجانب 

 



 Page 120 [صف ثاني]
 

 العطاء وسع لذيل تنورة الفستان 8
                  مقـــــدار( 1ك)الـــــى  (ك)قيســـــي مـــــن  -

ــين 3 - 3.5) ــل ب ــط مائ ــلي بخ ــم ص ــم ( ث         س

 ( 1ل ك) 
 
سـم ( الـى 1ولتعديل خط ثنية الذيل ارتفعي )  -

لـى منتصـف ( ا 2)كي من ثم صل(    2ك)نقطة

 كما في الشكل ( د ك )الخط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

قصي القالب علـى الحـدود الخارجيـة كمـا فـي  9
 الشكل 
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 استمارة قائمة الفحص

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 لقالب االساس الكامل )الفستان/االمام(ارسم  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

رسم خط وسط االمام يمين يقطع   1
 الخطوط الممتدة من قالب الخلف

5   

تحديد قياسات الخطوط االفقية   2
 الرئيسية 

5   

رسم تقويرة الرقبة وتحديد راس   3
 غبنة الصدر 

8   

   8 رسم غبنة الصدر وخط الكتف  4

   8 بط رسم تقويرة اال  5

   8 رسم غبنة الخصر في االمام 6

   6 تكسيم ورسم خط الجانب  7

   5 تعريض خط الذيل وتعديله  8

   4 قص القالب على الحدود الخارجية  9

الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات   10
 العمل

3   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

 

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                            35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها 7، 6، 5، 3،4)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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15رقم  التمرين :  Basic sleeve للكم االساسرسم القالب االساس اسم التمرين:    
دقيقة  60زمن المخصص:ال خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

  رسم القالب االساس للكم االساسان تكون الطالبة قادرة على األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 ً ة ، قلم ، رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مسطر،  منضدة : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

 ( ،مبراةA4مسطر منحنبة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

باستعمال   1 مباشرة  الجسم  على  االتية  القياسات  خذي 
 شريط القياس ويمكن االستعانة بجدول القياسات 

  = الذراع  وتضا  29محيط  للحركة  سم  زيادة  ف 

 سم    32سم  ليصبح 3مقدارها 

 سم  60= ) طول الذراع الخارجي (طول الكم

 سم  18محيط الرسر = 

 سم  14ارتفاع قمة الكم = 

الكلي   الطول   = للكم  الداخلي  قمة    –الطول  ارتفاع 
 الكم

  =60-14   

 سم  46=  

 

ــث  2 ـــ د ( بحيــــ ــتطيل ) أ ب جــــ ــمي المســــ ارســــ
م ســــــــم طــــــــول الكــــــــ 60= (أ ب  ) طولــــــــه

                          ســـــــــــــــــــم 32= ( أ د  )  وعرضـــــــــــــــــــه

 سم ( كما في الشكل3) محيط الذراع + 
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ــا  3 ــالخط ) س ، ص ( كمـــ ــتطيل بـــ ــفي المســـ نصـــ
 في الشكل 

 
ســـــم  14مقـــــدار انزلـــــي مـــــن نقطتـــــي )أ ، د (  4

نقطتــــي ) هـــــ ، و(  ارتفــــاع قمــــة الكــــم وضــــعي
ــط  ــمي الخـ ــم ارسـ ـــ، و( ثـ ــط )هـ ــمي الخـ ــم ارسـ ثـ

ـــ و(  ــتقيم ) س ص ( ) هـــ ــع المســـ ــث يقطـــ بحيـــ
 في نقطة )م( 

 



 Page 124 [صف ثاني]
 

حـــــددي موقـــــع خـــــط العكـــــس بـــــالنزول مـــــن  5
                           نقطتــــــــــــــي )هـــــــــــــــ(  ، )و( مقــــــــــــــدار

 كمايأتي: سم 2-طول الكم الداخلي 1/2

ــم   23=  2 ÷ 46 ــداخلي   1/2ســــ ــول الــــ الطــــ

 للكم
 سم 21= 2 -23

ــعي  ــليوضـــــ ــم صـــــ ــي ) ك( و)ل( ثـــــ                نقطتـــــ
ــي  ) ــط المنتصـــــف فـــ ــع خـــ ــث يقطـــ ك ل( بحيـــ

 نقطة )ن( كما في الشكل
ــية اليــــــك  والهميــــــة هــــــذع الخطــــــوط الرئيســــ

 تعريف كل منها
 الخط االفقي ) أ د ( يمثل خط الكتف 
 الخط االفقي ) هـ و( يمثل خط االبط

 الخط االفقي )ك ل ( يمثل خط العكس
ــر  ــط الرســ ــل خــ ـــ( يمثــ ــي ) ب جــ ــط االفقــ الخــ

 )المعصم ( 
ــو ــط العمـــ ــط رأس الخـــ ــل خـــ دي )س ص ( يمثـــ

 قمة الكم وخط النسيج الطولي

 

 لرسم قمة الكم  6
 
ــار  -أ ــين ويســ ــى يمــ ــاط )ع( و)غ( الــ ــي النقــ ثبتــ

 )أ د ( 1/8نقطة )س( وتبعد عنها بمقدار 

ــن ) س ع ( و 4=  8÷32 ــل مـــ ــاس كـــ ــم قيـــ ســـ

 )س غ ( 
ــدار  -ب  ــة  )و( بمقــــ ــين نقطــــ ــي )ز( يمــــ عينــــ
 (م و  )   1/8

 ز (سم قياس )و 2=  8 ÷ 16

ـــ ــافة  -جــ ــة بمســ ــار نقطــ ــة )ر( يســ ــعي نقطــ ضــ
 سم 4اي  )أ د ( 1/8

صــــــــــــــلي )ر ع ( و )ز غ ( بخطــــــــــــــوط  -د 
 مستقيمة
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نصـــــــفي الخـــــــط ) ز غ ( بنقطـــــــة )ط(  -هــــــــ
( ســـــــــم  0.75 -0.5وارتفعـــــــــي بمقـــــــــدار )

 للمساعدة في رسم راس الكم 
ــد ) -و م و (  1/8ضـــــعي نقطـــــة )ظ( علـــــى بعـــ

 سم من نقطة )ز(2اي 

م و (  1/8)ق( علـــــى بعـــــد ) ضـــــعي نقطـــــة -ز

 سم عن نقطة )غ(2اي 

ــة -  ــط )رع ( بنقطــــــــــ ــفي الخــــــــــ              نصــــــــــ
ــن (  ) ــين مــ ــى اليمــ ــط الــ ــن الخــ ــدي عــ وأبتعــ
 سم (   - 3/4)

ــد  -ط ــى بعـــــــ ــة )ف( علـــــــ ــعي نقطـــــــ                  ضـــــــ
 هـ و ( في نقطة )ع( 1/8)

ــمي  -ي ــم ارســ ــة ق ثــ ــة )س( بنقطــ ــلي نقطــ صــ
¾ (  – 1/2خطـــــاً منحنيـــــاً باالرتفـــــاع بـــــين )

( 2نقطـــــة )ط( ثـــــم الـــــى نقطـــــة )ظ ســـــم عـــــن

ــة  ــى نقطـ ــدور الـ ــط ( و )ويـ ــم خـ ــداي برسـ ــم أبـ ثـ
متــــد ( ثــــم يف )منحنــــي مــــن )س( الــــى نقطــــة 

ثــــم (   )(ســــم يمــــين نقطــــة  1 – 0.75)   مــــن

ــة  ــى نقطــ ــة ( ي )الــ ــى نقطــ ــدور الــ ـــ )ويــ ( هــ
ــد  ــث يبتعـ ــة 1بحيـ ــن نقطـ ــم عـ ــتم ( ر )سـ ــذا يـ وبهـ

 رسم راس الكم كما في الشكل

 

 -:ي غبنة العكس بالطريقة االتيةارسم  7
ــ -أ ــد نقطتـــي العكـــس قللـ ــم عنـ ي عـــرض الكـ

)ك( و)ل( الـــــــــى الـــــــــداخل بمقـــــــــدار                
    ســــــــم الــــــــى نقطــــــــة2ك ن( اي  1/8)

 كما في الشكل 1ونقطة ل ( 1ك )
مقــــدار  (1ل ) قيســـي طـــول ال بنـــة مـــن -ب 

ــة 7) ــعي نقطــ ــة وضــ ــول ال بنــ ــم ( طــ ســ

ــة  2ل ــي جهــ ــا فــ ــون موقعهــ ــي يكــ والتــ

 ف من الكمالخل
ـــ ــون  -جـــ ــس يكـــ ــة العكـــ ــرض غبنـــ عـــ

ــدار ) ــة  2.5بمقــ ــن نقطــ ــاس مــ ــم ( يقــ ســ

     ثـــــم صــــــلي( 3ل)نقطـــــة  ( الـــــى 1)ل

ــتقيم بحيــــــث (  3ل)و( 2ل ) بخــــــط مســــ

 يكون ضلعا ال بنة متساويين
موقـــع ال بنـــة يحـــدد الجهـــة  -مالحظـــة :
 الخلفية للكم
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 -ارسمي محيط الرسغ بالطريقة االتية : 8
ى محيييييط الرسييييغ سييييم( اليييي 2تضيييياف مسييييافة ) -أ

 سم20سم =2+ 18
 ثم يقسم محيط الرسغ الى جزئين -ب
 سم ½ محيط الرسغ 10=  2÷ 20

 سم قياس مسافة رسغ الخلف8سم = 10-2     

 سم قياس مسافة رسغ االمام 12= 2+  10    

سييييم( ميييين نقطيييية )ص( الييييى  12قيسييييي مقييييدار ) -جييييي

( لتعيييييين رسييييغ االمييييام 1جهيييية اليمييييين الييييى نقطيييية )ب

ص الييييى جهيييية اليسييييار الييييى نقطيييية  كييييذلك قيسييييي ميييين
سيييييم ( وهيييييو محييييييط رسيييييغ الخليييييف 8مقيييييدار ) 1جيييييي

سييييم(  2.5(مقييييدار ) 2( الييييى )جييييي1وازلييييي ميييين )جييييي

وهييييو عييييرض غبنيييية العكييييس الييييى االسييييفل وضييييعي 
 ( 2نقطة )جي

(ونقطيييية  1( الييييى نقطيييية )ب 1ثييييم صييييلي نقطيييية ) ك -د

لرسييييم الخطييييوط الجانبييييية للكييييم  2(الييييى نقطيييية جييييي 3)ل

 كما في الشكل 
رسيييم خييييط الرسيييغ ارسيييمي خييييط مائيييل أبتييييدأء ول -هيييي

سييييم ( عيييين منتصييييف الخييييط   1.5(ويبتعييييد ) 2ميييين )جييييي

سيييييييييييييييم (عييييييييييييييين )ص( و            1(  و) 1)ص جيييييييييييييييي

( ثييييم الييييى  1سييييم ( ميييين منتصييييف الخييييط )ص ب 1/2)

 ( كما في الشكل  1نقطة )ب

يقييييص القالييييب علييييى الخطييييوط الخارجييييية كمييييا فييييي  -و
 الشكل

 

 

 

العكيييس اليييى خيييط الرسيييغ مييين الممكييين تحوييييل غبنييية  9
فيييي جهييية الخليييف كميييافي الشيييكل وذليييك بعيييد رسيييم خيييط 
فييييي راس الغبنيييية الييييى منتصييييف المسييييافة ميييين خييييط 
وسييييط الكييييم وخييييط الجانييييب ثييييم اغلقييييي غبنيييية العكييييس 
وافتحيييييي بيييييالمقص مييييين خيييييط الرسيييييغ لغايييييية راس 

 الغبنة فتتحول الغبنة الى خط الرسغ
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  ةاسم الطالب

 لب االساس للكم لقاارسم  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

ورسم المستطيل  اخذ القياسات  1
 وتعيين رؤوسه  

5   

   5 تنصيف المستطيل  2

–رسم الخطوط االفقية / خط االبط  3
 خط العكس

6   

   5 خط حفرة االبط رسم  4

رسم الخطوط المساعدة في رسم   5
 قمة الكم  

7   

   8 رسم قمة الكم  6

   6 رسم غبنة العكس الجانبية  7

   5 رسم محيط الرسغ  8

   4 قص القالب على الحدود الخارجية  9

   5 تحويل غبنة العكس الى خط الرسغ   10

الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات   11
 العمل

4   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

 

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                            35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها  7،10، 6 ،5)

 

 سم توقيع رئيس الق توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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61م  التمرين :  رق (بزمة) رسم القالب الكم الطويلاسم التمرين:    
دقيقة  90الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

زمة( باستعمال القالب االساس برسم القالب الكم الطويل )بان تكون الطالبة قادرة على األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 للكم 

 ً قلم  رصاص ، اقالم ملونة ،  ،  منضدة، القالب االساس للكم : (  ة الت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز التسهي :  ثانيا

 ( ،مبراةA4ممحاة ، مسطرة ، مسطر منحنبة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 

 ، الرسومات  كمة ، معيار االداء انقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

ــة  يرســم 1 القالــب االســاس للكــم ذو ال بن
 المرسومة من خط الرسر

 

يقصــر مــن طــول الكــم حســب عــرض  2
ــة مــن جميــع الخطــوط  البزمــة المطلوب
ــة الكــم  فيرســم خــط مــوازي لخــط حاف

 كما في الشكل 

تعــرض الجوانــب بمــد الخــط الجديــد  3
 سم من كل جانب 3

توصــل هــذع النقــاط الــى االعلــى بخــط  4
 في الشكلمستقيم ثم يقص كما 

ــي منتصــف 5 ــم ف ــع فتحــة الك  يحــدد موق
ــلية ــة االصــ ــل زم  البنســ ــن عمــ   يمكــ
ســم وعنــد التنفيــذ  10)خــرط ( طولهــا 

ط ( او ترتيـــب  ريمكـــن عمـــل زم )خـــ
ــرات صــ يرة  ــكل كس ــى ش ــادة عل الزي
علـــى جـــانبي فتحـــة الكـــم تبعـــد عـــن 

 سم كما في الشكل2االخرى 
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 :تستعمل احدى انواع البزم التالية 6
والتي يكون  بزمة القميص البسيطة  -1

سـم امـا 6طولها بقـدر محـيط الرسـر +

 سم ( 5-3ارتفاعها فيكون بين )

 البزمة العريضة -2

ارسمي مسـتطيل بطـول محـيط الرسـر 
كبــري ســم 7ســم ويكــون عرضــها 6+

في البزمة على الكم  الذي يركب    القسم  
ــال1 ــن ك ــم م ــى  س ــن االعل ــين م الجهت

السـفل ثـم اوتوصل الى زاويتي الجزء  
كمـا فـي   ثبتي مواقع االزرار وفتحاتها  

 الشكل 
 البزمة التي تقلب -3

سـم (  24ارسمي مستطيل عرضـه )  -أ

 سم (14وارتفاعه )

ارســمي خــط افقــي فــي منتصــف  –ب 
 المستطيل كما في الشكل 

ثبتــي امــاكن العــرى فــي كــل مــن  -جـــ
سم عن الحافة فـي 1القطعتين على بعد  

 وسط كل قطعة 
ــي ا -د  ــوب لاعطـ ــكل المرغـ ــزء لشـ جـ

البزمة الذي يقلب الـى االعلـى اذا كـان 
 كما في الشكل مدببا او مدوراً 
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 ة( زمبرسم القالب الكم الطويل )ب -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات ة االداء درج

   4 رسم القالب االساس للكم 1

رسم خط من راس غبنة العكس الى  2
 االعلى

6   

رسم خط في الجهة الثانية مين خيط  3
 وسط الكم على نفس البعد

6   

   5 طبع القالب بجميع الخطوط 4

غلق الغبنة الجانبية وفيتح الخطيوط  5
مييين االعليييى ولغايييية خيييط الرسيييغ 

االول والثياني ولغايية   بالنسبة للخط
 راس الغبنة بالنسبة للخط الثالث

7   

رسييم خيييط عميييودي فيييي منتصيييف  6
 الصفحة ليعمل خط وسط الكم الجديد

8   

تثبيييت القالييب بابعيياد متسيياوية عيين  7
خييط وسييط الكييم الجديييد ومتسيياوية 

 للمسافات االخرى

8   

اضافة مسافة خط وسط الكم وتعديل  8
 راس الكم

8   

   4 الب على الحدود الخارجيةقص الق 9

الزمن المستغرق في تنفييذ خطيوات  10
 العمل

4   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

 

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                            35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 الخطوات التي رسبت فيها ( واقل منها تعيد الطالبة 7،8، 6، 5، 4)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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71رقم  التمرين :   بزم من االعلى  رسم القالب الكم اسم التمرين:    
دقيقة  90الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

الطويل بزم من االعلى ضيقه من االسفل  رسم القالب الكم ان تكون الطالبة قادرة على األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 باستعمال القالب االساس

 ً قلم  رصاص ، اقالم ملونة ،  ،  منضدة، القالب االساس للكم : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

 اة( ،مبرA4ممحاة ، مسطرة ، مسطر منحنبة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل ،ال ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

(  15ارسمي القياسات الموضحة في التمرين ) 1

 (  123-119صفحة )

 

صلي خط من راس ال بنة الجانبية الى   2
 االعلى كما في الشكل 

ارسمي خط على الجهة الثانية من خط  وسط  3
عــد نفســه عنــه وضــع اشــارة الكــم ويبعــد بالب

 المقص عليها كما في الشكل 

 

اغلقـي ال بنــة الجانبيــة وقصـي الخطــوط مــن  4
ــزم االول  ــالزم لل ــع ال ــاء الوس ــى العط االعل
والثاني ل اية خط الرسر والثالـث ل ايـة راس 

 ال بنة
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ارســمي خــط عمــودي يمثــل خــط وســط الكــم  5
وأبدئي بتثبيت القطـع مسـافات متسـاوية عنـه 

حظـة ان ال بنـة الجانبيـة تحـدد مسـافة مع مال
الزيادة او الفتحـة مـن االعلـى وعليهـا تعتمـد 
ــث تكــون  االضــافة مــن الجهــة االخــرى بحي

 متساوية لها كما في الشكل

 

 

تضاف مسافة من خط وسط الكم الى االعلـى  6
( سم العطاء االرتفـاع الـالزم للكـم 4-3من )

 بعد عمل الزم الخرط وتثبيته مع البدن

  يقص القالب على الحدود الخارجية  7
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 كم الطويل بزم من االعلى )خرط من االعلى (رسم القالب ال  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

   4 القالب االساس للكمرسم  1

رسم خط من راس غبنة العكس الى  2
 االعلى 

6   

رسم خط في الجهة الثانية مين خيط  3
 وسط الكم على نفس البعد

6   

   7 جميع الخطوطالب بطبع الق 4

غلق الغبنة الجانبية وفيتح الخطيوط  5
مييين االعليييى ولغايييية خيييط الرسيييغ 
بالنسبة للخط االول والثياني ولغايية 

 الغبنة بالنسبة للخط الثالث راس

8   

رسييم خيييط عميييودي فيييي منتصيييف  6
 الصفحة ليمثل خط وسط الكم الجديد

5   

تثبيييت القالييب بابعيياد متسيياوية عيين  7
خيييط وسيييط االميييام الكيييم الجدييييد 

 ومساوية للمسافات االخرى

8   

اضافة مسافة خط وسط الكم وتعديل  8

 راس الكم

8   

   4 رجيةقص القالب على الحدود الخا 9

خطوات الالزمن المستغرق في تنفيذ   10
 العمل

4   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                            35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 فيها ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت 7،8، 6، 5، 4)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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81رقم  التمرين :   القصير  رسم القالب الكم اسم التمرين:    
دقيقة  90الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

 ستعمال القالب االساسالقصير بارسم القالب الكم ان تكون الطالبة قادرة على األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 ً قلم  رصاص ، اقالم ملونة ،  ،  منضدة، القالب االساس للكم : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

 ( ،مبراةA4ممحاة ، مسطرة ، مسطر منحنبة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 

 ء ، الرسومات كمة ، معيار االداانقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

ارسمي القالب االساس للكم حسب   1
(  15في التمرين )القياسات الموضحة 

 ( 122صفحة )

 

سم من  5حددي طول الكم بالنزول  2

 جانبي الكم وتوصل بخط مستقيم 

قصي على الحدود الخارجية للكم   3
 القصير 

قيسي من طرفـي حافـة الكـم السـفلى   -أ
صـليها الــى الحفــرة ســم ( ثــم 1بمقـدار)

 بخط مستقيم لتضييق عرض حافة الكم
سـم ( فـي حالـة الكـم 3تضاف مسـافة )

ذات ال بنة الواحدة ويرسم خط مـوازي 
لخط حافة الكم كمـا فـي الرسـم وتعـدل 
االطراف بتثبيتهـا الـى االعلـى وقصـي 
االطراف حسـب التضـييق الجديـد كمـا 

 في الشكل
 م ذات الثنيتينكفي حالة ال -أ

ــمي ق - ــم القصــير ارس ــب  الك ال
 حسب الطول المطلوب 
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ــانبين  - ــن الجـ ــي مـ ــم 1ادخلـ سـ

حافة الكم وصليها الى لتضييق  
 الخط االبط كما في الشكل 

ــدار  - ــة بمق ــافة للثني تضــاف مس
ــم3) ــرتين ثـــــ ــم ( مـــــ                      ســـــ

( سم لنظافـة الخياطـة   1-1.5)

 وترتيبها
اثني الزيادة ورتبيها ثـم قصـي  -

ي وكما حسب شكل الخط الجانب
 في الشكل 
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 قالب الكم القصير رسم  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

   5 رسم القالب االساس للكم 1

   5 ل الكم د طو يتحد 2

   8 حسب الطول المطلوب قص القالب  3

اضافة مسافة الكفة للكم ذات الطية   4
 (سم  3-2الواحدة من )

9   

تعديل االطراف وخطوط الجوانب   5
 وقص القالب

9   

أضافة مسافة الكفية التيي تثنيى اليى  6
                   سيييييم ثيييييم3سيييييم ثيييييم 3االعليييييى 

 سم ( 1.5)

10   

ف بعد ثني الطيات  تعديل االطرا 7
 وقص القالب  

10   

الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات   8
 العمل

4   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

 

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                            35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 طالبة الخطوات التي رسبت فيها ( واقل منها تعيد ال7، 6، 5، 4، 3)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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الجــــزء المهــــم مــــن المالبــــس  وهــــي تعــــد توجــــد انــــواع كثيــــرة مــــن الياقــــات

وغالبـــاً مـــاينظر المشـــتري لهيئـــة الياقـــة ووضـــعها علـــى الجســـم قبـــل االقـــدام 

 على الشراء 

 تقسم الياقات الى قسمين حسب تفصيلها  

 الً : الياقات التي تركب على البدناو

 الياقات التي تقص مع البدن  -ثانياً :

ــن  كـــل مـــنو  ــول الرقبـــة مـ ــا حـ ــون علـــى نـــوعين مـــن حيـــث وقفتهمـ القســـمين يكـ

هــــي الياقــــات الواقفــــة والنــــوع الثــــاني هــــي الياقــــات التــــي تبقــــى  النــــوع االول

 مسطحة عند الرقبة 

 -:اوالً الياقات الواقفة

  الياقة اليابنية  -ا

 
 الياقة الواقفة قليالً   -ب
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 ياقة القميص الرجالي  -جـ 

 
 الياقة البسيطة -د

 
ـــ ــة  -هــ ــا الياقــ ــطحة ومنهــ ــة المســ الياقــ

 المستديرة 

 

 
 الياقات التي تقص مع البدن  -ثانياً :

 الياقة المربعة  -1

 
 ياقة الشال  -2
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 ياقة البحارة  -3

 
 الياقة ذات الربطة  -4
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19رقم  التمرين :   رسم قالب الياقة السبورت )البسيطة (اسم التمرين:    
دقيقة  081الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال التنفيذ / محطة مكان   

    

 رسم قالب ياقة السبورت )البسيطة (  -1على   ان تكون الطالبة قادرة األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 تفصيل وخياطة الياقة  -2                                                                   

  ً قلم  رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مبراة، ،  منضدة  : (    ةالتسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز   :  ثانيا

   قطعة قماش راة، ،مب ، اوراق للتنفيذ  (A4مسطرة ، مسطر منحنبة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

متر ( ،قميص لتشكيل الياقة، ابرة دبابيس ، مقص ، صابونة تاشير ، عجلة وكاربون ، مكواة ، منضدة كي   1/2)

 ، كرسي للجلوس ، صدرية عمل 

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

 سم  40اوالً :طريقة الرسم القياسات   محيط الرقبة =

سم او قد يؤخذ قياس تقويرة االمام مضافاً تقويرة االمام مضافاً اليه قياس تقويرة   20= 2÷40

 الخلف

 الرسم الخطوات ت 

ارسمي المستطيل ) أ ب جـ د ( بحيـث  1
 يكون 

 سم   ½ محيط الرقبة 20ا ب = 

 سم عرض الياقة7ب جـ = 

 
ســم ( 1.25مســافة )( أ  ) ارتفعــي مــن 2

 (هـ )الى نقطة 

 

ــعي  3 ــد (ع )ضـ ــى بعـ ــن 8علـ ــم عـ        سـ

بمقــدار تقــويرة الخلــف ثــم صــلي (ب )
 بخط مائل( هـ ع )

ــن  4 ــي مــ ــى ( د )قيســ ــافة(و  )الــ   مســ
 سم (2.5)

 بخط مستقيم (هـ و  ) صلي 5

ضعي اشارة خط النسيج الطولي حسب  6
 الرغبة 

 قصي القالب على الحدود الخارجية 7
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 ياقةتفصيل وخياطة ال -ثانياً :

1  ً  اثني القمال طوليا

 

ضعي خط وسـط الخلـف لقالـب الياقـة  2
على طية القمال ويقـص مرتـان علـى 

 الطية ومرة من قمال الالصق

ثبتي قمال الالصق على ظهـر قمـال  3
 الياقة بكيه بالمكواة 

 
دبسي قطعتي الياقـة معـاً بحيـث يكـون  4

لـداخل وسـرجيهما وجها القمـال الـى ا
 من االعلى والجوانب 

 
ســم علــى الجوانــب 1تكلــي علــى بعــد  5

ومن ثم تـدريج وتقريـر   والخط العلوي
ــل ســمكها  ــة لتقلي عــالوة الخياطــة للياق

 وللحصول على زوايا منتظمة 
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عنــد اشــارة قيــاس قرضــات  اعملــي 5
تقويرة الخلف ثم اقلبي مسـافة الخياطـة 

 واكويها

 
الصـــق علـــى ظهـــر ثبتـــي القمـــال ال 6

 القمال لبطانة المرد 

 
مسافة الخياطة لتقـويرة الرقبـة   قرضي 7

 وبطانة المرد 

 
دبسي اسفل الياقة بالثوب بين حاشـيتي  8

الكتفين اتركي حافة الياقـة عنـد الرقبـة 
طليقة ، دبسي الجانبين العلوي والسفلي  

 للياقة بحافة الرقبة االمامية
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رد فوق الياقة دبسـيهما اطوي بطانة الم 9
سم 1عبر كل الطبقات ، تكلي على بعد 

من البداية على ان يكـون وجـه الثـوب 
الــى االعلــى واتركــي الحافــة المطويــة 
ــة قصــي الزيــادة مــن الــزاويتين  للياق

 واقلبي بطانة المرد على وجهها

 
ضعي الحافة المطوية للجانـب العلـوي  10

 بيتهـامن الياقـة فـوق حاشـية الرقبـة وث
ظ حافتـا ب رزة اللقـط المخفـي كمـا تلقـ

بطانة المرد مع الكتف كما فـي الشـكل 
 وتكوى
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 قالب الياقة السبورت )البسيطة وخياطتها( رسم  -اسم التمرين :

ة  الدرج الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

   8 رسم قالب الياقة البسيطة 1

قص قالب الياقة مرتين من القماش ومييرة  2
 من القماش الالصق

7   

القماش الالصييق علييى ظهيير قميياش تثبيت   3
 الياقة

5   

تسيييرج طبقتيييا الياقييية وتخييييط الجوانيييب  4
 والجزء االعلى

5   

القماش  تعمل قرضات في قطعة الياقة ذات 5
 الالصق

5   

   5 تسرج تقويرة الرقبة الى اخذ الخياطة 6

تسييرج الياقيية مييع تقييويرة الرقبيية الوجييه  7

 مقابل الوجه مع ثني بطانة المرد فوقها

8   

تخيييط بماكنيية الخياطيية مييع تييرك الجييزء  8

 المثني لطبقة الياقة

7   
 

تقلب بطانيية المييرد الييى الييداخل وثييم تلقييط  9

لييوي ميين الياقيية فييوق حافيية الجانييب الع

ي فيي حاشية الرقبة وتثبت بغرزة اللقييط المخ

مييع تثبيييت حافيية بطانيية المييرد علييى خييط 

 الكتف 

7   

   3 الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات العمل 10

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

لفقييييرات                           علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي ا 35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 (واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها 9، 8، 7، 1،2)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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20رقم  التمرين :   رسم قالب الياقة الواقفة )اليابانية ( وخياطتها اسم التمرين:    
دقيقة  120الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال محطة مكان التنفيذ /    

    

 رسم قالب الياقة الواقفة  -1على   ان تكون الطالبة قادرة األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 تفصيل وخياطة الياقة  -2                                                                  

  ً ( اوراق مناسبة للتنفيذ  A4منضدة اوراق مناسبة للرسم )  :   (  ةالتسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز   :  ثانيا

سم ( قميص لتشكيل الياقة ، ماكنة خياطة ، ابرة خياطة ، بكرة خيوط بلون القماش ،  50 ×25قطعة قماش )

 مقص ، صابونة تأشير او العجلة والكاربون ، مكواة ، منضدة كي ، كرسي للجلوس ، صدرية عمل

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحال خطوات العمل ،  ثالثا :

 سم  40اوالً :طريقة الرسم القياسات   محيط الرقبة =

سم او قد يؤخذ قياس تقويرة االمام مضافاً تقويرة االمام مضافاً اليه قياس تقويرة   20= 2÷40

 الخلف

 الرسم الخطوات ت 

ارسمي المستطيل ) أ ب جـ د ( بحيـث  1
 يكون 

 محيط الرقبة  سم   ½20ا ب = 

  سم ( حسب الموديل 4-3)ب جـ = 
سـم عـن 8علـى بعـد (  ع  )حددي نقطة   2

  )قياس تقويرة الخلف ( (ب )

 
ـــ(  مقـــدار  3 ــن )ا( الـــى )هـ ــي مـ       قيسـ

بخــط ( هـــ ع  )ســم ( ثــم صــلي  1.5)

ــدار ) ــى )و( مق ــه ال ســم ( 2مائــل ومدي

 بعرض المرد 

 

      مقــــدار ارتفعــــي مــــن )د( الــــى )ز( 4
سم ( ثم ارسمي خط مائل مـن ز   1.5)

ارســمي خــط  ( ود جـــ )الــى منتصــف 
 (و)الى  (د  ) مقوس من

 ضــعي اشــارة العــروة فــي منتصــف 5
 كما في الشكل (هـ ز المسافة )
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 يقص القالب على الحدود الخارجية 6

 
 تفصيل وخياطة الياقة -ثانياً :

القمال باتجاع خط النسيج الطولي اثني   1
لقمال مقلـم يفضـل تفصـيلها واذا كان ا

 باتجاع خط العرض 

 

ــة مــن  2  ــى الثني ــة مــرتين عل قصــي الياق
 قمال القميص ومرة قمال الالصق

بكيه علـى ظهـر القمـال ثبتي الالصق   3
وسرجي مسافة الخياطة الطبقتين    ىحد ا

 بتثبيتها الى االعلى للقطعة االخرى

 

 
لياقة معـا وتسـرج الحافـة طبقتا ادبسي   4

العليا للياقة على خط الخياطة ثـم تتكـل 
 ماكنة الخياطة ويرفع خط السراجةب

قللـــي مـــن زيـــادات الخياطـــة بقصـــها  5 
ضــي مســافة الخياطــة فــي الجــزء واقر

 من الياقة المنحني

 اقلبي الياقة على الوجه واكويها 6

 
ركبي الياقة على تقويرة رقبة القمـيص  7

ــ ــث يك ــيص وبحي ــة والقم ــا الياق ن وجه
 متقابلين ثم تكوى
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يقلـــب الوجـــه الثـــاني لت طـــي الحافـــة  8
المطلويـــة للياقـــة خـــط التكـــل وتثبـــت 
ــيط  ــي او تخـ ــط المخفـ ــة اللقـ امابطريقـ

  بماكنة الخياطة
تعمل العروة بماكنة الخياطـة فـي جهـة  9

 اليمين ويثبت الزر في جهة اليسار
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 فحص  استمارة قائمة ال

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 قالب الياقة الواقفة )اليابنية( وخياطتها رسم  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

   8 نية (اقالب الياقة الواقفة )اليابرسم  1

قماش ومييرة قص قالب الياقة مرتين من ال 2
 من القماش الالصق

7   

يثبت القميياش الالصييق علييى ظهيير قميياش  3
ويطوى خييط التركيييب لقطعيية الياقيية   الياقة
 الثانية

5   

تدبس القطعتييان وتسييرج ثييم تتكييل بماكنيية  4
 الخياطة الجزء العلوي على خط التأشير

7   

تقلص زيادات الخياطيية وتقييرض المسييافة  5
 وتكوىالمحدبة ثم تقلب على الوجه 

5   

تثبييت مييع تقييويرة الرقبيية للقميييص بحيييث  6
يتقابييل وجهييا القميييص مييع وجييه القميياش 

 للياقة الذي يحوي القماش الالصق

7   

يسرج ثم يتكل بماكنيية الخياطيية ثييم تقلييص  7

 الخياطات

5   

تثبييت الطبقيية الثانييية للياقيية بحيييث تغطييي  8

الحافة المثنية خط التركيييب وتثبييت بغييرزة 

 ي او تتكل بماكنة الخياطةاللقط المخف

7   
 

   6  تعمل العروة بماكنة الخياطة ويثبت الزر 9

   3 الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات العمل 10

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

         علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                   35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 (واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها 8، 6،  4، 1،2)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
 

 



 Page 149 [صف ثاني]
 

21رقم  التمرين :   الياقة المربعة   رسم قالباسم التمرين:    
دقيقة  180الزمن المخصص: خياطة  العمل/ورشة المكان التنفيذ / محطة    

    

                           على  ان ترسم قالب الياقة المربعة ان تكون الطالبة قادرة داف التعليميه  : األه  : أوالً 

  ً مسطرة ، قلم  ( والتنفيذ ،A4منضدة اوراق مناسبة للرسم )  : (    ةالتسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز   :  ثانيا

 لبدن رصاص ،  مسطرة منحنية ، مقص ، شريط الصق ، قالب ا

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

 ارسمي قالب االمام والخلف الى الخصر 1

 
 15-12ثبتي فتحة الياقة بـالنزول مقـدار ) 2

سم ( وعيني الزر االول عن هذع االشـارة 
سم (   25تثبيت مسافة المرد الى الخارج )

ــي  ــى )أ( وانزل ــط ال ــة خ ــذع النقط ــن ه م
 موازي لخط وسط االمام

 
 
 
 
 
 
 

صلي نقطة ا بخط الكتف لرسم خط الكـي  3
او خط ثنيـة الياقـة وارتفعـي الـى االعلـى 

 سم ( بقدر تقويرة الخلف الى ب 8مقدار )
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سـم ( باتجـاع الكتـف ثـم 1ابتعدي من ب ) 4

 ضعي  نقطة جـ 

 

ارســمي خــط منحنــي مــن جـــ الــى نقطــة  5
ارســمي خــط عمــودي علــى  التقــويرة ثــم

سم وهو عرض ياقـة 7الخط المائل قياسه  

 الخلف الى نقطة د 

ارسمي خط عمودي على جـ د مـن نقطـة  6
د باتجاع االمام الى هـ ثـم صـلي هــ بخـط 

 وسط االمام

 
ــو  7 ــة نح ــويرة الرقب ــة تق ــن نقط ــدي م ابتع

(   7-3اليسار موقع تركيب الياقة مسـافة )

نقطـة الـى ا الى نقطـة و ثـم صـلي هـذع ال
الكمال شكل الياقة االمـامي بحيـث تكـون 

 سم (3الفتحة بين )هـ( ،)و( )
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ارسمي خطين موازين لخط وسط الخلـف  8
ــيع  ــة لتوس ــن الياق ــي م ــب الخلف ــن الجان م
المحيط الخارجي للياقة الخلفية لكـي تلـف 
حول الرقبة وأن مقدار التوسع تكـون مـن 

ــة (1-1.5) ــم منتهي ــن س ــط بصــفر م  الخ

ــة زاد  يلالـــداخ ــا زاد عـــرض الياقـ وكلمـ
 مقدار التوسيع

 
 

 

لرسم بطانة المرد قيسي على خـط الكتـف  9
ــافة  ــم 3مس ــن ، س ــة وم ــرد  بداي ــى  الم ال

الــداخل علــى خــط الخصــر قيســي مســافة 
 سم 1( + 2×)المرد 

 سم5=  2 ×  2.5

 سم6=  5+1

 
ســم مــن المــرد علــى 6قيســي المســافة اي 

اً خط الخصر الى الداخل ثـم ارسـمي خطـ
عموديــاً مــوازي لخــط وســط االمــام الــى 

ط مائـل نقطة ارتفاع الصدر ثم توصل بخ
 سم ( على الكتف3الى نقطة )

 
 
 
 

قصــي الجــزء العلــوي مــن الياقــة ونفــذي  10
 توسيع الخط الخارجي كما في الشكل

 

اطبعي قالـب بطانـة المـرد لـيقص لوحـدع  11
ــام  ــب االم ــن قال ــب م ــون القال ــذلك يتك وب

 ة وقالب المرد كما في الشكلوقالب الياق
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 الب الياقة المربعة ق رسم  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

رسييم القالييب االسيياس لالمييام والخلييف الييى  1
 الخصر

 

4   

تثبيت فتحة الياقية وتعييين اليزر االول ورسيم  2
 المرد

 

6   

 رسم خط الكي واالرتفاع بقدر تقويرة الخلف 3
 

6   

 سم1تعديل خط تقويرة الخلف بالرجوع  4

 

5   

 رسم عرض ياقة الخلف  5
 

5   

رسم خط عمودي باتجاه االمام لتحدييد الشيكل  6
 الخارجي للياقة

 

5   

   8 لياقة من االمامتحديد شكل ا 7

الخلفييي ميين الياقيية  رسييم خطييين ميين الجانييب  8
 لتوسيع المحيط الخارجي

8   

   6 رسم بطانة المرد 9

   8 طبع القطع وتوسيع الياقة من الخلف 10

 الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات العمل  11
 

2   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص: 

 التاريخ 

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                            35/60جتييييياز التمييييرين الدرجييية الييييدنيا ال

 واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها (  12،  9،  6، 4)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  مدرب توقيع ال
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22رقم  التمرين : تفصيل وخياطة الياقة المربعةاسم التمرين:    
دقيقة  180زمن المخصص:ال خياطة  العمل/ورشة المكان التنفيذ / محطة    

    

 تفصيل وخياطة الياقة المربعة   على   ان تكون الطالبة قادرة األهداف التعليميه  :   : أوالً 

  ً  مناسب  ، قالب الياقة االمريكية مع البدن ، قماشمنضدة   : (    ةالتسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز   :  ثانيا

لتنفيذ الياقة ، مقص دبابيس ، صابونة خياطة ، اوعجلة وكاربون ن قماش الصق لتقوية الياقة وبطانة المرد ، ابرة ، بكرة  

 خيوط بلون القماش نفسه ، ماكنة خياطة ، مكواة ، منضدة كي ، كرسي للجلوس ، صدرية عمل  

 

 الرسومات   كمة ، معيار االداء ،انقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

1  ً   اثني القمال طوليا

وزعــي اجــزاء القالــب مراعيــة اتجــاع  2
النسيج الطولي ووضـع القطـع التاليـة 
على الطية لقالب الخلف ، قالب الياقـة 

 العليا يقص مرات على طبقة القمال

 

قصي القطع بعد ترك مسافات مناسـبة  3
 للخياطة

 

د  مـن قمـال قصي الياقة وبطانة المر 4
ــى ظهــر القمــال  ــه عل الالصــق وثبتي
ــة  ــاخنة وقصــي قطع ــواة س ــه بمك بكي

 برواز للخلف وثبتي الالصق عليها 

نظفي حافات القطـع بعمـل االوفـر او  5
 ب رزة الزكزاك بماكنة الخياطة
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ثبتــي قطــع االمــام مــع قطعــة الخلــف  6
بحيث يكون وجها القمـال للـداخل ثـم 

نب بعـد دبسي االكتاف وخطوط الجوا
ــي  ــم تكل ــا ث ــب وكيه ــة الجان ــق غبن غل
ــات  ــي الخياط ــة وافتح ــة الخياط بماكن

 بكيها

 
دبسي قطعتي الياقة معـاً بحيـث يكـون  7

ــي  ــم تكل ــداخل ث ــى ال ــال ال وجــه القم
ــم قصــي  ــوي ث ــط العل ــب والخ الجوان
مسافات الخياطة الزوايـا بشـكل مائـل 
 للحصول على زوايا منتظمة عند قلبها

 
 م اكويهااقلبي الياقة ث 8

 
ثبتي طبقتي الياقة على تقـويرة الرقبـة  9

مـن جهـة ابتداء من خط وسـط االمـام  
ول ايــة خــط وســط االمــام مــن الجهــة 

 الثانية

 
صلي بطانـة المـرد االمـام مـع بطانـة  10

طي االكتاف معاً ثم تقويرة الخلف وخي
 افتحيها بالكي
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ثبتي بطانة المرد فـوق القمـيص بحيـث  11
القمال ثم سرجيهما بحيث   يتقابل وجها

يكون وضع الياقة بـين قمـال القمـيص 
سـم 1وبطانة المرد ثـم تكلـي علـى بعـد 

الحافـات والزيـادات التـي فـي وقرضي  
 الزوايا

 
تقلب بطانة المرد الى الداخل ثم تكـوى  12

ويثبــت المــرد مــع خياطــة الكتــف بعــدة 
 غرز للتثبيت 

 
13  ً  اثني القمال طوليا
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 ة قائمة الفحص  استمار

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 تفصيل وخياطة الياقة المربعة -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

 اثني القماش طوليا ووجهة الى الداخل  1
 

4   

ة خيط توزيع القالب عليى القمياش ميع مراعيا 2
 النسيح الطولي مع قص القطع

 

6   

قص الياقة وبطانة المرد من قماش  الالصيق  3
 وتثبيته بالكي

 

6   

تنظيييف الحافييات بماكنيية االوفيير عييدا الياقيية  4
 والتقويرات

 

5   

 خياطة االكتاف وفتحها بالكي  5
 

5   

   5 تتكل الياقة وقلبها ثم كيها 6

ة من خط الوسط تثبيت الياقة عل تقويرة الرقب 7
 من جهة الى الجهة االخرى وتسريجها

6   

تثبييت بطانية الميرد للخليف ميع بطانية المييرد  8
 لالمام وخياطة االكتاف ثم تكوى

5   

تثبيت البطانة فوق الياقية المسيرجة ثيم تيدرز  9
 بماكنة الخياطة

8   

   6 قلب البطانة وتثبيتها ثم تكوى 10

 طوات العمل الزمن المستغرق في تنفيذ خ 11
 

3   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص: 

 التاريخ 

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                            35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها  12،  9،  6، 4)

 

 ع رئيس القسم توقي  توقيع المدرب  مدرب توقيع ال
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32رقم  التمرين :    

 
ياقة الشال رسم اسم التمرين:   

دقيقة 180الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   
    

                     قالب ياقة الشالسم على ر ان تكون الطالبة قادرة األهداف التعليميه  :   : أوالً 

  ً ( والتنفيييذ ،  مقييص ،  A4اوراق مناسييبة للرسييم ) ، منضدة : (   ة) مواد  ، عدد  ، أجهز  التسهيالت التعليميه    :  ثانيا

، اقالم ملونة ، قلم رصاص ، شريط الصق ، ممحاة ، مسطرة منحنية ، مبراة ،صدرية عمل  القالب االساس لالمام

 ، كرسي للجلوس

 

 ت كمة ، معيار االداء ، الرسوماانقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

الى سمي القالب االساس لالمام   ار 1
 الخصر

 
كمـا   5الـى    2مـن  نفذي الخطوات   2

 (149( صفحة )21في التمرين )
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(   7-5مدي خط تقويرة الرقبةمن ) 3

 سم الى هـ

 
 
 

صلي بخط مقوس من د الى هـ ثـم  4
 الى ا

 من التمرين 8نفذي الخطوة  5

 

كمــا الفقــرة  مــرد ارســمي بطانــة ال 6
( صـفحة 21كما في التمرين )(  9)

(150 ) 

اطبعـــي بطانـــة المـــرد وقصـــي  7
الخطــوط التــي فــي الجــزء الخلفــي 
من الياقة العطاءها الوسـع الكـافي 

 سم لكل خط1
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اطبعي قالـب البـدن مـع الياقـة مـع  8
ــي  ــي الجــزء الخلف عمــل فتحــات ف
ــرد  ــة المـ ــي بطانـ ــا فـ ــة كمـ للياقـ

 سم لكل خط1بتوسيعها 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 160 [صف ثاني]
 

 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 ياقة الشال قالب رسم  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

   4 الى الخصر البدن لالمام رسم قالب  1

وقع الزر وتعيين م تثبيت فتحة الياقة 2
 االول ورسم المرد

6   

  بقدر رسم خط الكي واالرتفاع الى االعلى 3
 تقويرة الخلف 

7   

سم ورسم 1تعديل خط التركيب باالتبعاد  4

 خط منحني الى خط الكتف  

5   

   6 ياقة الخلف عرض تحديد  5

ميين الخلييف للياقيية  رسم المحيط الخييارجي   6
 الى االمام 

7   

ن من مسافة ياقة الخلف الى رسم خطي 7
 االمام  

4   

   4 رسم بطانة المرد 8
 

 طبع البدن وتعريض المحيط الخارجي 9
 ياقة الخلفل

7   

طبع بطانة المرد وتعريض المحيط  10
 الخارجي لياقة الخلف 

7   

   3 الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات العمل 11

   60 المجموع

 التوقيع:  اسم الفاحص: 

 ريخ التا

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                            35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 (واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها  10،  9،  6، 3،  2)

 

 
 
 

 
 
 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  مدرب توقيع ال
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42رقم  التمرين :   خياطة ياقة الشال صيل وتفاسم التمرين:    
دقيقة 180الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

                خياطة  ياقة الشال  ان تكون الطالبة قادرة األهداف التعليميه  :   : أوالً 

  ً ( والتنفيييذ ،  مقييص ،  A4رسييم )منضدة ، اوراق مناسييبة لل : (   ةالتسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

القالب االساس لالمام ، اقالم ملونة ، قلم رصاص ، شريط الصق ، ممحاة ، مسطرة منحنية ، مبراة ،صدرية عمل 

 ، كرسي للجلوس

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

 الرسم الخطوات  ت 

عي اجـزاء اثني القمال طولياً وض 1
ــة ا ــة الطوليـ ــوازة الحافـ لقالـــب بمـ

ــادات مناســبة  للقمــال واتركــي زي
 1.5سـم لمحـيط الياقـة )1للخياطة  

سم لخط تقويرة 1سم ( لخط الكتف 

الكم والتتركـي زيـادة كافـة بطانـة 
 المرد الداخلية

 

وبطانـة قصي بطانة المرد والياقـة   2
مـن قمـال الالصـق تقويرة الخلف  

 وثبتيه بكيه بمكواة ساخنة

 

ــي دب 3 ــة س ــع قطع ــام م ــي االم قطعت
ــد غ ــف بع ــام الخل ــات االم ــق غبن ل

وكيها وسرجي خطي الكتف لالمام 
ــون وجــه  ــث يك ــاً بحي ــف مع والخل
القمال للداخل ثـم خيطيهـا بماكنـة 

 الخياطة وافتحي الخياطات بكيها

 
دبسي وسـط الخلـف للياقـة وتكليـه  4

وافتحي الخياطـات بكيهـا ثـم ثبتـي 
ة للياقـة بالدبابيس مع تقـويرة الرقبـ

 لمسـافات   تقـريض  البدن بعـد    في  
الخياطــة وقــص الزاويــا لتســهيل 

الخياطة ثـم سـريجيهما معـاً   عملية
  تكلي بماكنة الخياطةو
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جهزي بطانة المرد وذلـك بخياطـة  5
خط وسط الخلف وفـتح الخياطـات 

 بكيها

 
خياطة بطانـة المـرد بوضـع وجـه  6

مــرد البـرواز مقابـل وجـه بطانـة ال
قــرض قتــين معــاً مــع ودبســي الطب

الزوايا والتقويرة لكي تسهل عملية 
التشكيل والخياطة ثم تكلـي بماكنـة 

  اكويهاوالخياطة 

طابقي الحافة الخارجيـة للياقـة مـع  7
الحافـــة الخارجيـــة لياقـــة البـــدن 
وسرجيهما معـاً بحيـث يكـون خـط 
ــن  ــل م ــابلين لك ــف متق ــط الخل وس
ــى طــول خــط  ــي عل ــين تكل القطعت

  السراجة
 

ــيد  8 ــادات ا رج ــي زي ــة واقلب لخياط
ثــم ثبتــي حافــة الياقــة علــى الوجــه 

بطانــة المــرد مــع الكتــف والقطــي 
ــادة  ــع زي ــرد م ــادة الخياطــة للم زي
ــف  ــة الخلـ ــويرة رقبـ ــة لتقـ الخياطـ

 للتثبيت 
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 استمارة قائمة الفحص  

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 صيل وخياطة ياقة الشال تف -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

   5 ثني القماش طولياً بعد التعديل  1

توزيع اجزاء القالب باتجاه خط النسيج  2
 الطولي وقص القطع 

6   

قص بطانة المرد من قماش الالصق  3
 وتثبيته

8   

غلق الغبنات وخياطة خطي الكتف مع   4
 يالك

5   

5  ً    5 خياطة وسط الخلف وكيه مفتوحا

   6 تجهيز بطانة المرد 6

طابقي الحافة الخارجية لبطانة المرد مع   7
 البدن وخياطة المحيط الخارجي للياقة 

10   

   6 تقليص زيادات الخياطة وقلب اللياقة  8

   6 كي الياقة وتثبيت البطانة مع خط الكتف 9

   3 تنفيذ خطوات العملالزمن المستغرق في  11

   60 المجموع

 التوقيع:  اسم الفاحص: 

 التاريخ 

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                            35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 (واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها 9،  7،  6،  2،3 )

 

 

 

 

 توقيع رئيس القسم  رب توقيع المد  مدرب توقيع ال
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 الفصل الرابع 

 تفصيل وخياطة بعض قطع المالبس واهم طرائق التزيين

 

 ن خصر وخياطتها ورسم قالب الصدرية بد -

 رسم قالب الصدرية بخصر وخياطتها   -

 رسم قالب فستان بقصة االميرة من الكتف وخياطته  -

 رسم قالب فستان بقصة االميرة من تقويرة االبط وخياطته  -

 قميص نسائي بياقة سبورت وخياطته تصميم  -

 طرائق تزيين المالبس النسائية   -
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25رقم  التمرين : رسم قالب صدرية مدرسية  بدون خصرعلى القالب  اسم التمرين:  

 االساس
دقيقة  90الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

رسم قالب صدرية مدرسية  بدون خصرعلى القالب  على ان ترسم  قادرة ان تكون الطالبة األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 االساس

  ً قلم  رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مبراة، ،  منضدة  : (    ةالتسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز   :  ثانيا

 قالب الفستان الكامل( ،مبراة، اوراق للتنفيذ / A4مسطرة ، مسطر منحنبة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

ارســمي موديــل صــدرية مدرســية بــدون خصــر  1
 بحماالت 

 
 ارسمي القالب االساس للفستان االمام  2
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سم (وارسمي 7انزلي على خط وسط االمام مسافة ) 3

لـى خـط وسـط االمـام بعـرض خطاً افقياً عموديـاً ع
 سم 11

 

انزلي من خط تقويرة االبط على خط الجانب مسافة  4
 سم ثم صلي النقطتان2

 سم ( 2.5عرضي خط البدن ) 5

سم (ثم ارسمي خط   7-5عرضي خط الذيل مسافة ) 6

 الجانب الجديد 

سم ثم صلي بخـط مائـل الـى وسـط 1ارتفعي مسافة   7

 خط الذيل 

سم ( ثم ارسمي خطين 3ماالت بـ)حددي عرض الح 8

 مثل نصف الحمالة تمتوازيين الى خط الكتف ل

سم ( الى خـط 3ارسمي قالب بطانة المرد بالنزول ) 9

ــام ) ــط االم ــب وصــلي 3وس ــة الجان ــن جه ــم ( م س

 النقطتين بخط مقوس

 اطبعي قالب االمام وقصي الحمالة 10

    
 

 يقص قالب البطانة لوحدع 11
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ارسمي القالب االساس للفستان الخلف ، انزلـي مـن  12
سم ( وارسمي خطا افقياً 7خط وسط الخلف مسافة )

 سم (11على خط وسط الخلف عرضه )

 
انزلي من خط تقويرة االبط على خط الجانب مسافة  13

سم ( ثم صلي بخط مقوس من الخط االفقـي الـى 2)

 سم  2.5هذع النقطة  ومديه مسافة 

 

 (سم  7-5عرضي الذيل مسافة ) 14

 صلي بخط مستقيم خط الجانب الجديد  15

سـم ( لتعـديل خـط 1ارتفعي من خط الـذيل مسـافة ) 16

 الذيل ثم صلي بخط مائل الى منتصف المسافة

سم ( وذلك برسـم 3حددي موقع الحمالة وعرضها ) 17

 خطين متوازيين الى خط الكتف 

سم ( من خط وسـط 3نزول )ارسمي بطانة المرد بال 18

سم ( من خـط الجانـب الجديـد ثـم صـلي 3الخلف و)

 النقطتين بخط مقوس كما في الشكل
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 اطبعي قالب بطانة المرد بقصها لوحدها  19

 

 قصي قالب الصدرية وجهزيه للفصال 20

قصي قطعة الحمالة لقالب الخلـف وصـليه مـع خـط  21
 الكتف لقالب االمام لتقص قطعة واحدة
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 استمارة قائمة الفحص

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 رسم قالب صدرية مدرسية بدون خصر  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

   3 رسم موديل صدرية مدرسية بدون خصر  1

   3 رسم قالب االمام  2

توسيع القالب ورسم خط  الجانب الجديد   3
 وتعديل الذيل 

6   

تحديد شكل الصدرية من االعلى وتحديد موقع   4
 الحمالة 

6   

   5 رسم بطانة المرد )البرواز (  5

جزاء القالب وقصها )البدن ، البطانة ،  طبع ا 6
 الحمالة ( 

7   

   3 رسم قالب الخلف  7

لجديد  توسيع القالب ورسم خط الجانب ا  8
 وتعديل الذيل 

6   

تحديد شكل الصدرية من االعلى وتحديد موقع   9
 الحمالة  

6 

 

  

   5 رسم بطانة المرد )البرواز (  10

طبع اجزاء القالب وقصها )البدن ، البطانة ،   11
 الحمالة ( 

7   

   3 الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات العمل  12

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص: 

 التاريخ
علييييييى ان تكييييييون الطالبيييييية ناجحيييييية فييييييي الفقييييييرات                            35/60الدرجيييييية الييييييدنيا الجتييييييياز التمييييييرين 

 ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها 11، 10،  9،  6، 4)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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26رقم  التمرين  صيل وخياطة صدرية مدرسية بدون قصة من الخصر تفاسم التمرين:    
دقيقة  180الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

 تفصيل وخياطة صدرية مدرسية بدون قصة من الخصرعلى   ان تكون الطالبة قادرة األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 

    ً قالب الصدرية ، قماش مناسب للصدرية          ،  منضدة  : (  ة دد  ، أجهزالتسهيالت التعليميه  ) مواد  ، ع   :  ثانيا

متر ( ، دبابيس ،  مقص ، شريط قياس ، دبابيس ، صابونة خياطة او اي وسيلة اخرى الخذ االشارات ،   5)

ضدة  سحاب ، بكرة خيوط بلون القماش ،  ابرة ، خيط بلون القماش ، سحاب ، ماكنة خياطة ، كرسي ، مكواة ، من

 كي ،صدرية عمل 

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات ااط الحخطوات العمل ، النق ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

 اثني القمال طوليا ً بعد تعديله  1

 

ثبتي قطع القالب على القمال بحيـث يقـع  2
خط وسط االمام على طية القمـال وخـط 
ــة المفتوحــة  ــوازي للحاف ــف م وســط الخل

ســم للســحاب 3فة للقمــال مــع تــرك مســا

وثبتي قطعتي الحمالة باتجاع الطول ايضاً 
ــام  ــة لالم ــة الداخلي ــي البطان ــذلك قطع وك

 والخلف

سم 1اتركي مسافات مناسبة حول القالب ) 3

سـم 2سم ( لخط الجانـب و)2( للحفرات )

( لخط ثنية الذيل في حالة كف ثنية الـذيل 
 بماكنة الخياطة

ع الكبيرة قصي اجزاء القالب مبتدئة بالقط 4
ثم بطانة المرد والحماالت ثم قصي بطانة 

 المرد من القمال الالصق ايضاً 

ثبتي القمال الالصـق علـى ظهـر قمـال  5
البطانــة بكيهــا بمكــواة ســاخنة ثــم نظفــي 

 حافات جميع القطع بماكنة االوفر
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سم عـن 1اثني الحماالت وتكلي على بعد   6

 الحافة ثم اقلبي الحماالت واوكويهما

 
سـم عـن 3خلف علـى بعـد  خيطي وسط ال 7

مسـافة السـحاب وذلــك  الحافـة مـع تحديـد 
 ( طويل4بعمل تكل على طول غرزة )

 
 ثبتــي الســحاب بطريقــة الســحاب المخفــي 8

 ً  جزئيا

 
ثبتي قطعتي االمام مـع الخلـف بالـدبابيس  9

اوالً بحيث يكون وجهي القمال متقـابالن 
نة ثم سرجي خطوط الجوانب وتكليها بماك

 الخياطة ثم افتحي الخياطات بكيها
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دبسي حافتي الحمالتين في قطعـة الصـدر  10
في موقعها وحافتي الحمالتين االخرى في 
موقعهـــا علـــى قطعـــة الظهـــر ثـــم ثبتـــي 
ــة  ــا بمقابل ــرد فوقهم ــة الم ــدبابيس بطان بال
ــم  ــة ث ــال للصــدرية والبطان ــي القم وجه

افـة ح  مع طـي  سرجي ابتداءاً من الخلف  
 بطانة المرد على السحاب من الطرفين

 

تكلي بماكنة الخياطة على خـيط السـراجة  12
ــا  ــا تقــص الزواي ــادات كم ــم قصــي الزي ث

الجزء المقعـر لكـي   واقرضيبشكل مائل  
 تسهل عملية قلب البطانة

اقلبي البطانة واعملي تكل التقوية بعد دفع  13
زيــادات الخياطــة باتجــاع بطانــة المــرد 

ملم عن خط 2لى الوجه على بعد  وتكلي ع

 التكل

 
ــع  14 ــت م ــف وتثب ــى الخل ــة ال ــوي البطان اك

 خياطةالسحاب ب رزة اللقط المخفي ومع  
الجوانب بعمل بعـض ال ـرز لتثبيتهـا مـع 

 قمال الصدرية 

 
 واكويه بماكنة الخياطة  كفي الذيل 15

 

يمكـــن ان تـــزين الصـــدرية بعمـــل تكـــل  16
ية للصـدرية ظاهري على الحدود الخارج

او عمــل جيــوب ظاهريــة اوعمــل بعــض 
 غرزات التطريز
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 استمارة قائمة الفحص

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 تفصيل وخياطة صدرية مدرسية بدون خياطة الخصر -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

ثني القماش وتثبيت القالب عليه وترك   1
 مسافات مناسبة للخياطة 

5   

   5 قص القطع ووضع االشارات على القماش  2

قص قماش الالصق وتثبيته بكيه على قماش   3
 بطانة 

4   

   4 تنظيف الحافات بعمل االوفر  4

   6 خياطة وسط الظهر وتثبيت السحاب وكيه  5

   4 يها  خياطة الجوانب وفتحها بك 6

خياطة الحماالت في موقعها في االمام   7
 والخلف 

4   

تثبيت طرفي الحماالت في موقعها في االمام   8
 والخلف 

4   

تثبيت بطانة المرد )البرواز ( فوق الحماالت   9
 ثم يسرج ويتكل بماكنة الخياطة 

6 

 

  

قص الزيادات وعمل تكل التقوية ثم قلب   10
 وتثبيتها  البطانة الى الداخل وكيها  

8   

   6 كف الذيل وكيه  11

   4 الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات العمل  12

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص: 

 التاريخ
 

علييييييى ان تكييييييون الطالبيييييية ناجحيييييية فييييييي الفقييييييرات                            35/60الدرجيييييية الييييييدنيا الجتييييييياز التمييييييرين 

 تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها ( واقل منها 11،  10،  9، 7، 5)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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27:رقم  التمرين  بخياط   رسم قالب صدرية مدرسية على القالب االساساسم التمرين:  

 في الخصر 
دقيقة  09الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

 على ان ترسم قالب صدرية مدرسية على القالب االساس للبدن   ان تكون الطالبة قادرة لتعليميه  : األهداف ا  : أوالً 

  ً قلم  رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مبراة، ،  منضدة  : (    ةالتسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز   :  ثانيا

 براة، قالب االساس للبدن( ،مA4مسطرة ، مسطر منحنبة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

صدرية مدرسية تحوي ارسمي موديل  1
 وتنورة جرس  خط خصر وغبنات 

 
 كما يليارسمي قالب البدن االمام  2

 
 
ــافة  -أ ــط مس ــويرة االب ــن تق ــي م انزل
ف الـى خـط سم ( لتحويل غبنة الكت5)

الجانب وارسمي خط من هـذع النقطـة 
 الى نقطة ارتفاع الصدر 

 
اغلقي غبنة الكتـف وحوليهـا الـى   -ب 

 خط الجانب كما في الشكل
 

 



 Page 175 [صف ثاني]
 

 
 
بالدخول  كبري تقويرة رقبة االمام  -جـ

ــى2 ــة عل ــويرة الرقب ــن تق خــط  ســم م

ــى ــف ال ــزول  ) (أ  )الكت ســم ( 4والن

( ب )علــى خــط وســط االمــام الــى 

ــويرة  صــلي بخــطو مقــوس لعمــل التق

 الجديدة وضعي اشارة المقص 

 

 
 
  الــى جـــ مقــدار ( أ  ) قيســي مــن -د 
 لتحديد خط الكتف للصدرية  سم (5)
 

انزلــي مــن بدايــة تقــويرة االبــط  -هـــ 
ثــم صــلي  ( د  ) ســم ( الــى2)  مقــدار

بخط مقوس لعمل تقويرة االبط (جـ د  )
الجديدة وحددي الخـط الـى يمـين خـط 

 الى )هـ( لتعريض القالب سم 2الجانب 
 

سـم الـى نقطـة 2مدي خط الخصر    -و

)و( لتعــريض القالــب وكــذلك خطــوط 
 ال بنة الى )ز،ك ( 

 

ليكون خـط   (ك و  )،(هـ ز    )صلي  -ز
 الجانب الجديد 

 

 ارسمي بطانة المـرد بـالنزول مـن  - 
ســم علــى خــط الجانــب 3مســافة  (هـــ)

سم ثم صلي بين النقطتين 3  (ب )ومن  

بطانة المـرد لوحـدها بقوس ثم اطبعي  
 كما في الشكل
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ــة  –ط  ــدود الخارجي ــى الح قصــي عل

قصــي قالــب اطبعــي ووكــذلك  للقالــب 

 كما في الشكل بطانة المرد للحفرة 

 

 كما يلي:ارسمي قالب البدن للظهر  3
 
قيسي من بداية تقويرة الخلف علـى   -أ

ــى 3خــط الكتــف مســافة )  (أ)ســم ( ال

ط سـم علـى خـط وسـ2وانزلي مسافة  

ــى  ــين ( ب )الظهــر ال وصــلي  النقطت
بخط مقوس ليمثل تقويرة رقبة الخلف 

 الجديدة
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     ســم ( مــن5حــددي خــط الكتــف ) -ب  

 (جـ)الى ( أ  )
 

سـم ( 2انزلي على خـط الجانـب )  -جـ

لتوسيع تقويرة االبط ثم صلي   (د   )الى
ــويرة ( جـــ د ) ــل تق ــوس ليمث بخــط مق

 سم (2) ( هـ)الى ومديه االبط 
 

( و)سم ( الـى 2ي خط الخصر )مد   -د 

ــلي  ــم ص ــب ث ــريض القال ـــ و)لتع  (ه
 وليشكل خط الجانب الجديد 

 

ارسمي بطانة المرد بـالنزول مـن   -هـ
ــافة  (ب ) ــط 3مس ــط وس ــى خ ــم عل س

سم ( علـى 3مسافة )  (هـ)الخلف ومن  

خط الجانب ثـم صـلي النقطتـين بخـط 
مقوس ثم اطبعي البطانة لوحـدها كمـا 

 في الشكل 
 

لخلــف علــى الحــدود قصــي قالــب ا -و

ــب  ــة للقالـ ــي  الخارجيـ ــذلك اطبعـ وكـ

كمـا   وقصي قالب بطانة المرد للحفـرة

 في الشكل 

 

 

اطبعي قالـب التنـورة لالمـام والخلـف  4
 واتبعــي خطــوات تنفيــذ تنــورة جــرس

ــرين ) ــالطول  ( 67( صــفحة )5التم ب

المطلــوب مــع مالحظــة تحويــل غبنــة 
الخصــر الــى منتصــف مســافة خــط 

مســافة خــط  الخصــر الــى منتصــف
الخصر في االمام ثم يحـول منتصـفها 

 الى خط الذيل كما في الشكل
لكــي تتقابــل غبنتــا التنــورة مــع غبنتــا 

 القطعة العليا للبدن 
ســم 2عرضـي خـط الجانـب باضـافة -

سم الى خط الذيل 2الى خط الخصر و 

وتوصل النقطتان بخـط مائـل مـوازي 
  لخط الجانب 
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 استمارة قائمة الفحص

 حصةالجهة الفا

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 رسم قالب صدرية مدرسية على القالب االساس بخياط في الخصر  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

   3 رسم قالب االمام الجزء االعلى 1

   5 تحويل غبنة الكتف الى خط الجنب 2

وسيع تقويرة رقبة االمام وتقويرة  ت 3
 االبط

8   

   6 توسيع خط الجانب وضع القالب 4

رسم قالب بطانة المرد لالمام   5
 وطبعها 

5   

   3 رسم قالب الخلف الجزء االعلى 6

توسيع تقويرة رقبة الخلف وتقويرة   7
 االبط

8   

   6 توسيع خط الجانب وطبع القالب  8

د للخلف  رسم قالب بطانة المر  9
 وطبعها  

5 

 

  

   8 رسم قالب تنورة الجرس وتعريضه  10

الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات   11
 العمل

3   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

 

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                            35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها 10، 8،  4،7، 3)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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82رقم  التمرين : بخصر تفصيل وخياطة صدرية مدرسيةاسم التمرين:    
دقيقة  081الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

 تفصيل صدرية مدرسية   -1على   ان تكون الطالبة قادرة ميه  : األهداف التعلي  : أوالً 

 خياطة الصدرية المدرسية  -2                                                                

  ً متر ( حسب القياس ، قالب  2قماش للصدرية )،  منضدة  : (    ةالتسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز   :  ثانيا

ية المعد في التمرين السابق ، مقص ، شريط قياس ، دبابيس ، صابونة خياطة او اي ادوات تأشير اخرى  الصدر

 ، مكواة بخارية ، منضدة كي ، صدرية عمل  ابرة خيط بلون القماش ، سحاب ، ماكنة خياطة ، كرسي 

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل، ال ثالثا :

 سمالر الخطوات ت

اثني القمال طوليـاً مـن منتصـفه بعـد  1
 تعديله

 
وزعي اجزاء القالب على القمال وتثبيتها بالدبابيس مراعية اتجاع النسيج الطولي ووضع قطع  2

 االمام على طية القمال 

ســم ( لخــط الخصــر  1.5)،ســم للتقــويرات 1اتركــي مســافات مناســبة للخياطــة حــول القالــب  3

 سم اذا كان الثنية 2ب نوع الكفة او  (سم لخط ثنية الذيل حس  4-3ب و)سم لخط الجان2  ،والكتف

 بماكنة الخياطة
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تقص اجزاء القالب وت خـذ االشـارات  4
 حول القالب على القمال 

 
ــر او  5 ــة االوفـ ــات بماكنـ ــي الحافـ نظفـ

بال رزة المتعرجة لماكنة الخياطة وقـد 
ــنن  ــص المسـ ــتعمل المقـ ــان يسـ اذا كـ

 القمال قليل التنسل

 
خيطي ال بنات لكل من البدن والتنورة  6

االمــام والخلــف واكويهــا باتجــاع خــط 
 وال بنة تحت االبط الى االسفل الوسط

 
مع التنـورة   للظهر  ثبتي الجزء العلوي 7

بالــدبابيس وســرجيها معــاً ثــم تكلــي 
بماكنة الخياطة وارفعي خيط السراجة 
 وافتحي الخياطات بكيها بمكواة مناسبة

 

 

مسـافة   يطي وسط الظهر مـع تحديـد خ 8
يتكل على طول غرزة مناسبة للسحاب  

 وافتحي الخياطات بكيها( طويلة 4)
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ثبتي السحاب بطريقة السحاب المخفي  9
فــي وســط الظهــر واســتعملي ســحاب 
طويل لتسهل عمليـة ارتـداء الصـدرية 

 وخلعها

 
مـع قطعـة   لالمـام  ثبتي الجزء العلـوي 10

ثــم تكليهــا ر التنــورة عنــد خــط الخصــ
ــات  ــي الخياط ــة وافتح ــة الخياط بماكن

  بكيها

 
الخلف وقومي خياطة   دبسي االمام مع 11

 الخياطات بكيها الجوانب وافتحي

 
قصي بطانة المرد من قمال الالصـق  12

وثبتيـــه بمكـــواة ســـاخنة علـــى ظهـــر 
 القمال لكل من بطانة االمام والخلف 

 

 

دبسي بطانة المـرد مـع بطانـة الخلـف  13
 وخيطي الجوانب وافتحيها بكيها 
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ثبتي بطانـة المـرد فـي موقعهـا بحيـث  14
يتقابل وجها القمـال مطابقـة عالمـات 
ــب  ــل خياطــات الجوان ــزان ووتقاب االت

السجاف الخلفـي عالوة  مسافة    واطوي
 للقطعة 

 
ســرجي وادرزي علــى خــط خياطــة  15

الرقبة مـع عمـل غـرزة تثبيـت   تقويرة
ونهايتهــا مــع بقــاء  فــي بدايــة الخياطــة

 خياطة الكتف مفتوحاً 

 

ــي  16 ــم اعمل ــا ث قصــي الخياطــات وثبيته
في مسافة الخياطة على طول قرضات 
ي بشكل مائل في مسافة وقصالتقويرة  

ــد  ــة عن ــة الخياط ــط منتصــف  زاوي خ
 الخلف

ــرأس  17 ــات بـ ــي الخياطـ ــوي وافتحـ اكـ
المكواة بحيـث تتـرك اثـراً علـى وجـه 

 القمال 

 
ــذي ال 18 ــه نف ــى وج ــة عل ــة المدعم خياط

السجاف لتثبيت السجاف مـع عـالوات 
الخياطة ثم تكوى وتقلـب علـى الوجـه 
الخلفي وتاكـدي مـن ان خـط الخياطـة 
نحو الـداخل حتـى يظهـر علـى الوجـه 

 الصحيح
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ثبتي حافة البطانة على السحاب ب رزة  19
اللقــط المخفــي وثبتــي خــط الجانــب 

ــط الخيــاط الجــانب ــة علــى خ ي للبطان
 ب رزة اللقط او بال رزة المتقاطعة

  
سرجي خط كتف االمام مع خط كتـف  20

الخلف لقمال الصدرية ويتكـل بماكنـة 
الخياطة مع تقوية بداية التكـل ونهايتـه 

 كما في الشكل

 
عــالوة الخياطــة لحــافتي بطانــة  اقلبــي 21

المرد على خط الكتف وتثبـت بطريقـة 
ال ــرزة المســحورة كمــا هــو موضــح 

 لشكلبا

 
  نظفي حافة الذيل بماكنة االوفر 22

اثنــي حافــة الــذيل الــى الــداخل حســب  23
الطول المطلوب وتثبـت ب ـرزة اللقـط 
ــد  ــال رزة المتقاطعــة او ق المخفــي او ب

 يكف بماكنة الخياطة ثم يكوى

 

ــوي الصــدرية وزينيهــا باســتعمال  24 اك
بعض غرز التطريـز او بعـض القطـع 

ريـق الكـي الجميلة التـي تثبـت عـن ط
ــع  ــزين بوض ــد ت ــاخنة او ق ــواة س بمك

 جيوب ظاهرية باشكال مختلفة
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 استمارة قائمة الفحص

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 بخصر تفصيل وخياطة صدرية مدرسية -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

ثبتي القماش وتوزيع اجزاء القالب باتجاه خط   1
 النسيج الطولي 

4   

   3 ترك مسافات مناسبة للخياطة والقص عليها  2

تنظيف الحافات بماكنة االوفر ولصق القماش   3
 الالصق لبطانة المرد 

3   

خياطة الغبنات في قطع االمام والخلف في   4
 البدن والتنورة وكيها 

6   

لوي بالتنورة وخياطة خط  وصل الجزء الع  5
 الخصر بقطع الظهر 

4   

خياطة خط وسط  الخلف وتثبيت السحاب   6
 وكيه 

7   

   4 خياطة خصر االمام وفتح الخياطات بكيها  7

تثبيت االمام مع الخلف وخياطة الجوانب   8
 وكيها 

4   

تثبيت قطع بطانة المرد لالمام والخلف   9
 وخياطة الجوانب 

6 

 

  

نة المرد على تقويرتي الرقبة  تثبيت بطا 10
واالبط وقلبها الى ظهر القماش وتثبت البطانة  

 من الداخل 

7   

خياطة كتف الصدرية وتثبت البطانة بغرزة   11
 اللقط 

6   

   3 وكيها   كف ذيل الصدرية 12

   3 الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات العمل  11

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص: 

 التاريخ
علييييييى ان تكييييييون الطالبيييييية ناجحيييييية فييييييي الفقييييييرات                            35/60الدرجيييييية الييييييدنيا الجتييييييياز التمييييييرين 

 ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها 11، 10،  9،  6، 4)

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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29رقم  التمرين :   ان بقصة االميرة من الكتف حتى الذيلرسم قالب فستاسم التمرين:    
دقيقة  90الزمن المخصص خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

على ان تصميم ورسم القالب االساس لفستان نسائي بقصة االميرة   ان تكون الطالبة قادرة األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 )البرنسيس ( )من وسط الكتف( 

  ً قلم  رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مبراة، ،  منضدة  : (    ةت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز التسهيال  :  ثانيا

 ( ،مبراة، اوراق للتنفيذ / قالب االساس للبدن  A4مسطرة ، مسطر منحنبة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

ارسمي القالب االساس للبدن االمام مع تحديد الطول  1
 المطلوب للفستان 

 

ارسمي خط القصة ابتداءاً من منتصف خـط الكتـف  2
الى نقطة االرتفاع الصدر لتحويل غبنة الصدر الـى 

 القصة 

صلي ضلعي غبنة الخصر الـى نقطـة الصـدر لكـي  3
 يسهل تحويل ال بنة وتنظيم القصة 

 

مدي خط وسط غبنة الخصر الى خط الذيل وضعي  4
 اشارة المقص 

ضــعي االشــارات العريضــة علــى خــط القصــة مــن  5
االعلى الى االسفل لتسهيل عملية وصل القطع اثناء 

 الخياطة ورقمي القطع 

 حددي موقع خط النسيج الطولي في القطعة الجانبية  6
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الكتـف الـى   اغلقي غبنة الصدر وقصي ابتـداءاً مـن 7
 خط الذيل 

 
سم ( لخط الـذيل  3.5عرضي ذيل الفستان باضافة ) 8

ــذيل  ــدل خــط ال ــم يع ــورك ث ــى خــط ال وايصــالها ال
سم ( عرضي الـذيل فـي قطعتـا االمـام 1باالرتفاع )

ــم 3.5باضــافة ) ــارج الخــط المقصــوص ث ــم ( خ س

ان الى خط الورك ثم يعدل الذيل تتوصل هاتان النقط
ل هـذع النقطـة الـى منتصـف سم ثم توص1االرتفاع  

 مسافة خط الذيل لكل قطعة 
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  ارسمي القالب االساس للبدن من الخلف  9

 

ارسمي غبنة ص يرة في وسط الكتف اذا كان هنـاك  10

فـــرق بـــين خـــط كتـــف االمـــام والخلـــف وعمقهـــا   

سم ( توزع على جـانبي خـط منتصـف الكتـف 1.5)

 سم (7وطولها )

الخط الطولي اعتباراً من رأس غبنة الكتـف   ارسمي 11
 وحتى رأس غبنة الخصر ثم يمد الى خط الذيل

ــن  12 ــوات مـــ ــذ الخطـــ ــة  5تنفـــ ــفحة                    8ول ايـــ صـــ

(182- 183  ) 
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 استمارة قائمة الفحص

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 م قالب الفستان بقصة فرنسية من الكتفرس -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

 رسم القالب االساس للبدن االمام والخلف  1
 

5   

رسم خط القصة من وسط الكتف الى نقطة   2
الصدر في االمام والى غبنة الخصر في  

 الخلف ثم اثني الذيل 
 

8   

في الصدر الى   وصل ضلعي غبنة الخصر 3
 نقطة ارتفاع الصدر 

 

6   

 وضع االشارات العرضية وترقيم القطع 4
 

4   

 تحديد خط النسيج الطولي في القطع الجانبية   5
 

4   

   8 غلق غبنة الصدر وتحويلها الى القصة 6

قص القطع من الكتف الى الذيل مع تعديل خط   7
 القصة  

8   

 8 القصة  تعريض خطوط الذيل مع تعديل خط  8

 

  

   6 تعديل الذيل للقطع بعد التعريض   9

 الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات العمل  10
 

3   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص: 

 التاريخ
 

علييييييى ان تكييييييون الطالبيييييية ناجحيييييية فييييييي الفقييييييرات                            35/60الدرجيييييية الييييييدنيا الجتييييييياز التمييييييرين 

 ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها 8، 7، 6، 3، 2) 

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
 

 

 



 Page 189 [صف ثاني]
 

30رقم  التمرين :   رسم قالب فستان بقصة االميرة من تقويرة االبطاسم التمرين:    
دقيقة  90الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

على ان تصميم ورسم القالب االساس لفستان نسائي بقصة االميرة   ان تكون الطالبة قادرة التعليميه  : األهداف   : أوالً 

 )البرنسيس ( )من حفرة االبط( 

  ً قلم  رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مبراة، ،  منضدة  : (    ةالتسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز   :  ثانيا

( ،مبراة، اوراق للتنفيذ / قالب االساس للبدن  A4قياس ، اوراق صالحة للرسم )مسطرة ، مسطر منحنبة ، شريط 

 االمام والخلف 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

ــد  1 ــع تحدي ــدن م ــب االســاس للب ارســمي القال
 الطول المناسب للفستان 

 

حفرة االبط ارسمي خط القصة من منتصف   2
ــة  ــل غبن ــاع الصــدر لتحوي ــة ارتف ــى نقط ال
الصدر الى القصة كما في الشكل ويمد الخط 
الى الذيل وتثبـت اشـارة المقـص عنـد بدايـة 

 الخط ونهايته 
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 صلي ضلعي غبنة الخصر الى نقطة الصدر 3

 

ضعي االشارات العرضية على خط القصـة  4
 ورقمي القطع 

ســط عرضـي خــط عمــودي مــوازي لخــط و 5
االمام في القطعة الجانبية ليمثل خط النسـيج 

 الطولي

مقدار في منطقة الذيال  عرضي خط الجانب   6
ســم ( وتوصــل هــذع النقطــة  الــى خــط 3.5)

سم ونرسم خط مائـل الـى 1الورك ثم ترتفع  

 منتصف مسافة الذيل للقطعة الجانبية 

ــرة  7 ــالقص مــن حف ــدأي ب ــب واب اطبعــي القال
الصدراما غبنة الخصر االبط بعد غلق غبنة  

 ً  فتقص ايضا
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ــا القالــب باضــافة  8 ــذيل فــي قطعت عرضــي ال
سم ( من خط القص وتوصل النقطتـان 3.5)

الى خط الورك ثم عدلي خط الذيل باالرتفاع  
وتوصل بخط مائل الى منتصف خـط الـذيل 

 في كل قطعة

 
 
 

 
 

 ارسمي القالب االساس للبدن )الخلف ( 9

 

ن تقـويرة االبـط الـى ارسمي خط القصـة مـ 10
راس غبنة الخصر ثم يمـد الخـط الـى الـذيل 
مع وضع اشارات القـص فـي بدايـة االقصـة 

 ونهايتها
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 8ول اية  4نفذي الخطوات من  11
 وبذلك تحصل على قالب فستان بقصة فرنسية من حفرة االبط وعريض من االسفل

 

الكتـف او مـن  لية في اماكن مختلفة مثالً من بدايـةمالحظة : يمكن ت يير اماكن القصات الطو 
لموديل في تنفيذ ثلث حفرة االبط ونتبع الخطوات نفسها في تنفيذ الموديل ويمكن استعمال هذا ا

 الصدرية المدرسية 

 

     

اذا كان القالب لصدرية بدون اكمام  ارسمي  12
 -الرقبة كمايلي : و تقويرة الكمبطانة ل

تقــويرة الرقبــة لكــل مــن قيســي مــن خــط  -ا
سـم وارسـمي خـط 3االمام والخلـف مسـافة  

موازي لتقويرة رقبـة االمـام وتقـويرة رقبـة 
الخلف ثم يطبـع القالـب وعنـد القـص تتـرك 

سم ( لخـط التقـويرة وخـط الكتـف 1مسافة )

سم لخط وسط الظهر اما الخط الخـارجي 3و

 فالتترك له زيادة للخياطة
ل مـن قيسي مـن خـط تقـويرة االبـط لكـ  -ب 

سـم وارسـمي خـط 3االمام والخلـف مسـافة  

موازي لخط التقويرة ثم يطبع القالـب وعنـد 
ــافة  ــرك مس ــص تت ــم 1الق ــويرة س ــط التق لخ

ســم لخــط الجانــب امــا الخــط 2والكتــف و

 فالتترك زيادة للخياطة لبطانةالخارجي ل
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 استمارة قائمة الفحص

 الجهة الفاحصة

 تطبيقية /خياطة   فنون  المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 نسائي بالقصة الفرنسية من حفرة االبط رسم قالب الفستان  -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

 رسم القالب االساس للبدن االمام والخلف  1
 

6   

ايصال خطي غبنة الخصر الى نقطة ارتفاع   2
 الصدر ثم يمد الخط الى الذيل 

 

8   

رسم القصة من حفرة االبط الى نقطة الصدر   3
 ثم يمد الخط الى الذيل 

 

8   

 وضع االشارات العرضية على خط القصة  4
 

6   

 تحديد خط النسيج الطولي في القطع الجانبية   5
 

6   

   8 قص القطع اعتباراً من حفرة االبط  6

   تعريض خطوط الذيل لقطع الفستان  7
 

8   

 6 لذيل بعد التعريض تعديل خط ا 8

 

  

 الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات العمل  10
 

4   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص: 

 التاريخ
 

علييييييى ان تكييييييون الطالبيييييية ناجحيييييية فييييييي الفقييييييرات                            35/60الدرجيييييية الييييييدنيا الجتييييييياز التمييييييرين 

 ت التي رسبت فيها ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوا7، 6، 3، 2) 

 

 

 توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
 

 

 

 



 Page 194 [صف ثاني]
 

31 -رقم  التمرين : تفصيل وخياطة فستان بناتي بقصة االميرةاسم التمرين:    
دقيقة  270الزمن المخصص:  

 
 

خياطةورشة ال/مكان التنفيذ / محطة العمل    

    

 تفصيل قماش لعمل فستان بقصة االميرة   -1 ادرة ان تكون الطالبة ق األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 خياطة فستان بقصة االميرات  -2                                                            

 ً يرة ، قماش لتنفيذ الموديل  ، قالب فستان بقصة االم منضدة : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا
مقص ، شريط قياس ، دبابيس ،ابرة خياطة ، خيط بلون القماش ، سحاب طويل  ،رض القماش ( حسب عمتر3)

، مكواة ، منضدة كي ، كرسي للجلوس ، صدرية كاربون  متر ( صابونة خياطة او عجلة 1/4) ،قماش الصق

 عمل ، ماكنة خياطة 

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

 الرسم خطواتال ت 

 القمــال طوليـاً مــن منتصــفه اثنـي 1
 حسب عرض القمال بعد تعديله 

 
2 
 
 
3 

 

وزعي اجزاء القلب طولياً على القمال بوضع خط النسيج الطولي موازي لخط حاشية القمال  
 والقطع التي على الطية بمافيها قطع بطانة المرد لكل من تقويرات الرقبة واالبط  

 

خـط وسـط سـم ( ل3سـم ( لخطـوط القصـات الطوليـة )  1.5ة للخياطـة )مسافات مناسب  اتركي

  تقويرات سم ( لخطوط ال1سم ( لخط الجانب )2سحاب )الظهرلل

 االشارات على قطع القمال ثم يرفع القالب  قصي القطع وانقلي  4
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ــال  قصــي 5 ــن قم ــرد م ــة الم بطان
علـى القطـع بكيهـا   الالصق وثبتيه

 لبمكواة ساخنة على ظهر القما

 
حافات القطع بماكنة االوفـر   نظفي 6

ــة  ــة لماكنــ ــال رزة المتعرجــ او بــ
 او بالمقص المسنن الخياطة

 
خـــط وســـط الظهـــر علـــى  تكلـــي 7

مســــافة  االشــــارات مــــع تحديــــد 
بالتكل على غـرزة طـول   السحاب 

ثم يكوى مـع فـتح   ملم( طويلة    4)

  الخياطات 

   

ــحاب  8 ــة الس ــحاب بطريق ــي الس ثبت

 واكويه لظهرالمخفي في وسط ا

 

ــزاء  9 ــي االجـ ــات فـ ــي قرضـ اعملـ
ــة  ــات المحدبـــ ــة للقصـــ المنحنيـــ
والمقعرة كما في الشـكل لكـل مـن 

 قطع االمام والخلف 
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ــع  10 ــام م ــة لالم ــي القطــع الجانبي ثبت
القطعة الوسطية بالدبابيس اوالً ثـم 
ــارات  ســـرجيها مـــع ضـــبط االشـ
العرضية ثم تكليها بماكنة الخياطة 

جة ثـم اكويهـا وارفعي خيط السـرا
بفتح الخياطات وباسـتعمال وسـادة 

 الكي كما في الشكل

         
ا في ثبتي القطع الجانبية للخلف كم 11

ثـــم  (192صـــفحة ) (9الفقـــرة )

 تعمال وسادة الكياكويها باس

  

دبسي قطعتي االمام والخلـف معـاً  12
خـــط الكتـــف علـــى خـــط الكتـــف 
والجوانب معاً سرجيهما ثم تكليهـا 

ــ ــك اكــوي بماكن ة الخياطــة بعــد ذل
 الخياطات مفتوحة

 
اربطي قطع البطانة المرد لتقويرة  13

ثـم تكلـي الرقبة االمام مـع الخلـف  
بماكنة الخياطة الكتـف مـع الكتـف 

 واكوي الخياطات مفتوحة
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ثبتــي بالــدبابيس قطــع البطانــة مــع  14
قمال الوجه للفستان بحيث يتقابـل 
وجه القمال مع وضع خط الكتف 

لــى خــط الكتــف لتقــويرة الرقبــة   ع
سـم ( عـن 1ثم تسـرج علـى بعـد )

الحافـــة الخارجيـــة لضـــمان عـــدم 
سحب القمال اثناء التكل ، وتتكـل 
ــع  ــم ترفـ ــراجة ثـ ــط السـ ــى خـ علـ
الدبابيس وخيط السـراجة واعملـي 
ــب  ــهيل قل قرضــات عرضــية لتس

 البطانة الى الداخل

 
اكوي الخياطات كما في الشكل مع  15

ياطة باتجاع البطانة دفع زيادات الخ
ملــم عــن خــط 2وتكلــي علــى بعــد 

 التكل ثم تقلب الى الداخل وتكوى

   
ــ 16 ــل غ ــة رزات  تعم ــت البطان لتثبي

على خطـي الكتـف وعلـى جـانبي 
 السحاب 

 
اثني الذيل وثبتيه باحدى الطرائـق  17

الموضحة امـا بماكنـة الخياطـة او 
  لقطبالقط بال
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 استمارة قائمة الفحص

 لفاحصةالجهة ا

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 تفصيل وخياطة فستان بقصة االميرة -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

طي القماش وترتيب القطع باتجاه  1
 خط النسيج الطولي 

8   

   5 قص القطع واخذ االشارات   2

صق على بطانة المرد  تثبيت اال 3
 وتنظيف الحافات باالوفر 

5   

خياطة وسط الظهر وتثبيت السحاب  4
 وكيه 

8   

   4 وكيها مفتوحة   قطع االماموصل   5

   4 وصل قطع الخلف وكيها مفتوحة  6

خياطة االكتاف والجوانب وكيها   7
 مفتوحة  

4   

تثبيت بطانة المرد لتقويرة الرقبة   8
 وكيها 

6   

بطانة المرد لتقويرة االبط  تثبيت  9
 وكيها 

6 

 

  

   6 كف الذيل وكيه  10

الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات   11
 العمل

4   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                            35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها 10،  9، 8،  4، 1)

 

 توقيع رئيس القس  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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32رقم  التمرين :   كم للفستان وخياطة  اسم التمرين : تركيب   
دقيقة  135الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

 لفستان في ا كم ال تركيب وخياطةتكون الطالبة قادرة على   ان: األهداف التعليميه    : أوالً 

  ً ً   ثانيا ، متر(3/4م ، قماش لتنفيذ الموديل )، قالب الك منضدة :  (    ةالتسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

ابونة خياطة  طة ، خيط بلون القماش  ،قماش الصق ،صمقص ، شريط قياس ، دبابيس ،ابرة خيا فستان نسائي ،
 ، ماكنة خياطة،بكرة بلون القماش  او عجلة وكاربون ، ماكنة خياطة ،كرسي للجلوس ،مكواة ، وسادة كي

 

 

 نقاط الحكمة ، معيار االداء ، الرسومات   -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

اعملي خطين مـن الشـاللة الناعمـة باليـد علـى بعـد  1
كم كما في الشكل ثم قد ملم اعلى واسفل خط قمة ال2

يعمل خطان من التكـل بماكنـة الخياطـة علـى الـرقم 
(4 ) 

 
طابقي جانبي الكم معاً وتكلي بماكنـة الخياطـة علـى  2

سم ( مسافة الخياطة ثم افتحـي الخياطـات  1.5بعد )

 بكيها بمكواة ساخنة

 
اقلبي الكم بحيث يكـون وجـه القمـال نحـو الخـارج  3

ون وجه القمال الـى الـداخل واقلبي الثوب بحيث يك
الـذراع الوجـه مقابـل الوجـه ادخلي الكم الى تقويرة  

ــوك او خــيط  ــوط المك ــل واســحبي خي وطــابقي التك
 الشاللة لتوزيع الزيادة بالتساوي على قمة الكم
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سرجيها مـع تقـويرة االبـط وتكلـي بماكنـة الخياطـة  4
ووجــه الكــم نحــو الخــارج حــول الكــم مــن االشــارة 

ل تثبيـت خـط ضـوصوال باالشارة الثانية ويف  االولى
 للتقوية االبط بصفين من التكل

 
قصــي الحاشــية ونظفــي الحافــة بــال رزة المتعرجــة  5

 لماكنة الخياطة او االوفر 

 
اكوي خـط التكـل كمـا فـي الشـكل باسـتعمال مكـواة  6

 ساخنة ووسادة الكي 
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 استمارة قائمة الفحص

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 الكم في الفستان وخياطة تركيب -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

عمل خطين من الشاللة الناعمة   1
باليد او خطين من التكل بماكنة  

 الخياطة

8   

مطابقة جانبي الكم وخياطتها بماكنة   2
 كيها الخياطة و

10   

قلب الكم على الوجه والثوب على   3
الظهر وتدبيس الكم في تقويرة  

االبط وعمل زم خفيف ليكون الكم 
 مطابق للتقويرة 

8   

تثبيت الكم بسراجتها ثم خياطتها   4
 بماكنة الخياطة 

10   

قصي الحاشية ونظفيها بالغرزة   5
 المتعرجة او باالوفر  

10   

مال وسادة  اكوي حاشية التكل باستع  6
 الكي

10   

الزمن المستغرق في تنفيذ خطوات   7
 العمل

4   

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                            35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 ي رسبت فيها واقل منها تعيد الطالبة الخطوات الت (6، 5، 4، 2) 

 

 م توقيع رئيس القس توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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33رقم  التمرين :   بياقة سبورت  قالب القميص النسائيرسم اسم التمرين:    
دقيقة  135الزمن المخصص: خياطة  ورشة ال/مكان التنفيذ / محطة العمل     

    

 ن ترسم قالب القميص النسائي باستعمال القالب االساسي للبدن  ى اعل ان تكون الطالبة قادرة األهداف التعليميه  :   : أوالً 

 ً قلم  رصاص ، اقالم ملونة ، ممحاة ، مبراة، ،  منضدة : (  ة التسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

بدن ،  ( ، اوراق للتنفيذ ، القالب االساس للA4مسطرة ، مسطر منحنبة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم )

 القالب االساس للكم ،مبراة، اوراق للتنفيذ / قالب االساس للبدن االمام والخلف 

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل ، ال ثالثا :

  الرسم الخطوات ت

ــى خــط  ارســمي 1 ــام ال ــاس لالم ــب االس القال
 الورك

 
 
 
 
 
 
 
 

 

حولي ال بنة الى منتصـف خـط الكتـف بعـد  2
 ق ال بنة االساسيةغل
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ــل  3 ــذ مودي ــل تنفي ــب االســاس قب وســعي القال
 القمال كما ياتي

 

 ½ سـم  خط الكتفوسعي تقويرة الرقبة و  -أ 
الجديــدة وخــط الكتــف  وارســمي التقــويرة

 سم1 الجديد مع مدع

ــب ) -ب   ــى خــط الجان ــي عل ســم (  2.5انزل

لتوســيع تقــويرة االبــط ثــم ارســمي التقــويرة 
ة الجديدة لخـط الكتـف الـى الجديدة من النقط

ثلث تقويرة االبط ثم الى خـط الجانـب ويمـد 
 سم  2الخط الى الخارج 

سـم 1عرضي خط الخصر وخط الـورك -جـ 

ــ ــمي خ ــم ارس ــان ث ــد اذا ك ــب الجدي ط الجان
ــيص م ــا اذا رغالقم ــم ام ــون كس ــي ان يك بت

خـط الجانـب   القميص غيـر مكسـم فارسـمي
 بخط مستقيم من االعلى الى االسفل

ســم الــى يســار خــط وســط 2اعطــي مســافة  4

االمام وارسمي خط موازي الى خـط وسـط 
 االمام للمرد 

 

ولرسم بطانة المرد ادخلي من تقويرة الرقبة  5
سم ومن خط الـذيل 3على خط الكتف مقدار  

ــافة )المـــــــرد  ــم ( اي1+ 2 ×مســـــ                   ســـــ

 سم5=  1(+ 2× 2)

وارســمي خــط عمــودي الــى االعلــى مقابــل 
طة ارتفاع الصـدر ثـم صـليه بشـكل مائـل نق

الــى خــط الكتــف واطبعــي هــذا الجــزء امــا 
يضاف الى جهة اليسار لخط المرد او يقص 
بمفردع ويفضل وضع قمال الالصق لبطانة 

 المرد العطائه السمك المناسب 
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ارسمي شكل النعلك حسب الرغبة ابتداء من  6

تقويرة الياقـة االماميـة موازيـاً لخـط الكتـف 

ــ ــه )ويبع ــارات  4-3د عن ســم ( وضــعي اش

ــي  ــى خــط القصــة للمســاعدة ف عرضــية عل

عملية الخياطة ثم تقص هذع القطعة وتضاف 

بعـد غلـق ال بنـة امـا بـاقي   الى قصة الخلف

 ال بنة فتحول الى زم او خرط

 
 -حددي موقع بيوت االزرار كماياتي : 7

     الرقبــــة مســــافة  انزلــــي مــــن تقــــويرة  -

ط االمــام لتحديــد ســم ( علــى خــط وســ1.5)

 موقع الزر االول 

سم مـن خـط الـذيل الـى االعلـى 8ارتفعي    -

 لتحديد موقع الزر االخير

يقــاس المســافة بــين الــزر االول واالخيــر  -

فمـثال  1وتوزع على عدد االزرار الباقيـة +

 ازرار 5اذا كان لديكي 

ــت  3=  5-2 ــة واذا كان ــدد االزرار الباقي ع

 سم  36خير المسافة بين الزر االول واال

36 ÷(3+1 = ) 

سم المسافة بين زر واخر تقاس 9=    4÷36

 على خط وسط االمام وتثبت بيوت االزرار
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 ارسمي قالب الخلف 8

 
وسعي خط تقويرة الرقبـة ½ سـم وارسـمي  9

 سم1خط التقويرة وخط الكتف ومديه 

ســم (  2.5انزلــي مــن خــط تقــويرة االبــط )

قـويرة لتوسـيع تقـويرة االبـط ارسـمي خـط ت

االبط الجديدة مـن االعلـى الـى ثلثـه تقـويرة 

سـم 2االبط ثم الى خط الجانب ومديه مسافة 

ــدن  ــريض خــط الب ــم لخــط الخصــر1لتع  س

م او سكسم لخط الورك اذا كان القميص م1و

 يوصل بخط مستقيم

 

 

لرسم القصة انزلـي مـن خـط وسـط الخلـف  10
ســم وارســمي خــط افقــي الــى خــط 7مســافة 

 ثم يقص تقويرة الكم 

 قصي اجزاء القالب الخلف 11
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ثبتي قصة االمام بعد غلق مسافة ال بنـة مـع  12

قصــة الخلــف بوضــع الكتــف الواحــد فــرب 

االخر وتلصق كما في الشكل لتكون القصـة 

 او النعلك
 

ارسمي قالب الكم ذو البزمة كما في التمرين  13
ــفحة 16)  ــب  ( 128) ( صـ ــمي قالـ وارسـ

 البزمة ايضا

 
كمــا فــي  ت ارســمي قالــب الياقــة الســبور 14

 (140) (  صفحة19التمرين)
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 استمارة قائمة الفحص

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبيقية /خياطة   المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 ت رسم قالب قميص نسائي بياقة سبور -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

   4 القالب االساس لالمام الى الورك  رسم 1

   4 تحويل الغبنة الى خط الكتف وتكبير القالب  2

   6  رسم المرد وبطانة المرد 3

الصدر ووضع اشارات عرضية  ةقصرسم  4
 ثم قصها  

4   

  منطبع بطانة المرد الى جهة اليسار  5
 المرد

6   

   4 رسم قالب الخلف وتكبيره  6

   4 االشارات وقصها  رسم القصة ووضع 7
 

لالمام والخلف من   تثبيت قطعتي القصة 8

 قطعة واحدة على الطية  خط الكتف لتفصل

6   

   8 تحديد مواقع فتحات االزرار 9

رسم قالب الكم ذو البزمة مع البزمة   10

 البسيطة 

6   

   6 )البسيطة ( ت   رسم قالب الياقة السبور 10

   2 خطوات العمل الزمن المستغرق في تنفيذ 11

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

عليييى ان تكيييون الطالبييية ناجحييية فيييي الفقيييرات                            35/60نيا الجتيييياز التميييرين نالدرجييية اليييد

 واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها  ( 11، 10، 8،9)

 

 ع رئيس القس توقي  توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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34رقم  التمرين :    اسم التمرين : تفصيل وخياطة القميص النسائي  
دقيقة  702الزمن المخصص: خياطة العمل/ورشة ال مكان التنفيذ / محطة   

    

 القميص النسائي تفصيل    -1ان تكون الطالبة قادرة علىاألهداف التعليميه  :   : أوالً 

 خياطته   -2                                                                 

  ً ً   ثانيا متر و  1.5، قالب قميص نسائي ، قماش ) منضدة :  (    ةالتسهيالت التعليميه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز  :  ثانيا

عرضين ( شريط قياس ، مقص تفصيل ، دبابيس ،ابرة خياطة ، مسطرة ، ماكنة خياطة ، كرسي الجلوس ، مكواة  
 ، صدرية عمل ، قماش الصق لتقوية المرد والياقة البزمة .ادة كي.، منضدة كي وس

 

 كمة ، معيار االداء ، الرسومات انقاط الحخطوات العمل، ال ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

ــدي مــن  1 ــال وتيك ــة القم ــي قطع افحص
خلوها من العيوب ثم اثني القمال طولياً 
يحيــث تتطــابق الحاشــيتين معــاً ويكــون 

اخل أما اذا كان القمـال وجه القمال للد 
ــاع  ــة ذات االتجــ ــات او االقمشــ المربعــ
فيفرل القمال بدون ثنـي ويمكـن قـص 
الجيــوب واســاور االكمــام والياقــة علــى 

 خط الورب )القيراج (

 

 
مـال حسـب وزعي قطع القالب على الق 2

 عرض القمال المتوفر لديك

تيكدي من وجود مسـافات خياطـة حـول  3
يع اجـزاء القالـب حدود القالب وثبتي جم

على القمال بواسطة الدبابيس ثم قصـي 
 القطع

 

قلـي عالمـات االتـزان قصي القطـع  وان 4
المـرد ، خـط المنتصـف والخطوط لخط  
 بمكان العراوي
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ثبيتي قمـال الالصـق علـى قطـع الياقـة  5
هــا بمكــواة والمــرد واســاور االكمــام بكي

 للقمال  ساخنة على ظهر

 
ــم ثبتــي قصــة الخلــف اوالً  6 ــدبابيس  ث  بال

 خيطيها بماكنة الخياطة وتكوى

 
خيطي قطعـة االمـام مـع قطعتـا الصـدر  7

 بحيث يتقابل وجها القمال ثم اكويها

 
ثبتي قطعتي االمام مـع الخلـف وخيطـي  8

الجوانب ثم نظفـي الحافـات بـاالوفر ثـم 
ــداخل  ــرد لل ــة الم ــي بطان ــم اثن ــا ث اكويه

 واكويها
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 ا في التمرينجهزي خياطة الياقة كم 9
 (140صفحة ) ( 19)    

 

ــة  10 ــويرة الرقب ــى خــط تق ــة عل ــي الياق ثبت
بحيث يكـون وجـه الياقـة السـفلي مقابـل 
الوجه الصحيح للقميص ثم تكلي بماكنـة 

 الخياطة

والقـص بالتـدريج   نفذي عملية التقريض  11
 لمسافات الخياطة ثم تكوى

 

ثبتــي الحافــة العليــا للياقــة علــى خــط  12
 اطة ثم تكليها بماكنة الخياطة الخي

 جهزي خياطة الكم  13

جهــزي فتحــة الكــم وذلــك بقــص  -أ
ســم 12سم وبطــول  8قطعة بعرض  

ــى خــط الفتحــة بحيــث  وتوضــع عل
يتقابل وجها القمال ثــم تكلــي علــى 

ــانبي خـــط شـــكل ) ( علـــى جـ
الفتحة ثم قصي على خط المنتصف 

القطعــة ل اية زاوية التكل ثم اقلبــي  
ــي خــط  ــداخل اكويهــا واعمل ــى ال ال

 تكل ظاهري على الحافة
 

 

   

 
ــة (  -ب ــورة )البزمـ ــزي االسـ جهـ

وذلك بطي القطعة وعمل تكل على 

طرفي القطعة ثم تقلب علــى الوجــه 

 وتكوى
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ـــ  ــث  -ج ــم بحي ــانبي الك ــابقي ج ط

يكون وجه القمال للداخل ثــم تكلــي 
ــرز  ــل غ ــع عم ــة م ــة الخياط بماكن

 لبداية والنهايةتثبيت في ا
 

 

ابدئي بتثبيت البزمة بوضع وجه   -د

ــل وجــه القمــال  القمــال للكــم مقاب

للبزمة مع عمل الزيــادة فــي قمــال 

الكم كسرات ص يرة طياتها باتجــاع 

ــرج  ــم تس ــدبس اوالً ث ــم ت ــة الك فتح

ــب  ــم تقل ــة ث ــة الخياط ــل بماكن وتتك

الثانيـــة وتثبـــت بـــي حافاتهـــا الـــى 

 ةالداخل وتخيط بماكنة الخياط

 

ثبتي الكم على القميص كما في التمـرين  14
 (199فحة )( ص32)

 

 كفي الذيل بماكنة الخياطة ثم اكويه  15
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افتحـــي العــــراوي لكــــل مــــن االمــــام  16
 والبزمات 

 
  ثبتي االزرار في موقعها 17
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 استمارة قائمة الفحص

 الجهة الفاحصة

 ن تطبيقية /خياطة  فنو المرحلة الثانية  اسم الطالبة

 تفصيل وخياطة قميص نسائي -اسم التمرين :

الدرجة   الخطوات   لرقما
 القياسية

 المالحظات درجة االداء 

   4 ثني القماش وتثبيت اجزاء القالب  1

   5 قص القطع ووضع االشارات على القماش  2

قص قماش الالصق وتثبيته على كل من   3
 الياقة والبزم  

5   

صة الظهر مع قصة الظهر وقطعتي  تثبيت ق 4
 االمام مع القصة وكيها 

6   

   6 تجهيز الكم وتثبيت البزمة  5

   7 خياطة الكم مع القميص وعمل االوفر  6

   5 تجهيز الياقة وكيها  7
 

   7 ترتيب الياقة على القميص  8

   5 كف الذيل وكيه  9

   7 عمل العراوي وتثبيت االزرار  10

   3 غرق في تنفيذ خطوات العمل الزمن المست 11

   60 المجموع 

 التوقيع:  اسم الفاحص:

 التاريخ

علييييى ان تكيييون الطالبيييية ناجحيييية فييييي الفقييييرات                            35/60الدرجييية الييييدنيا الجتييييياز التمييييرين 

 ( واقل منها تعيد الطالبة الخطوات التي رسبت فيها 10،  8،  6،  5، 4) 

 

 م توقيع رئيس القس توقيع المدرب  توقيع المدرب 
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 طرائق تزيين المالبس النسائية 

من شانها ان تظهر المالبس في احسن صورة وترفع من  فنية ويقصد بها كل اضافة 

قيمة القطعة وتكسبها رونقاً وبهاءاً كما انهاء تحقق المظهر الذي يريدع االنسان وتضعه  

 في مكانه المناسب

او الشــرائط المزخرفــة ك ( )البلــ خرفية كالدانتيالت او الترتــر  استعمال الشرائط الز  -1

ختالف انواعه او الســوتاج او الزكزاك على ااو الكسرات  بالقيطان الرفيعة )البليسيه (  

المعدنية ويتم تثبيت شريط الدانتيل بماكنة الخياطة )ال رزة المتعرجة ( بعــد   طو او الخي 

م بعمــل ثنيــة عاديــة فــي الطــارف عرضــها      تحديــد موقــع الــدانتيل علــى الفســتان او تــت 

 سم ( ويثبت طرفها ب رزة اللفق يدوياً    12)

 

 التثبيت باليد                      التثبيت بماكنة الخياطة
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                    استعمال الشرائط الزخرفية في تزيين المالبس
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ــالتطريز )البروديريــة ( بفنــون متعــددة ك -2 فــن التضــريب او االبليكــون او التــزيين ب

  التطريز بانواع الخيوط االمختلفة او الخرز

التضريب : هو نوع من التكالت التي تنفذ على نوعين من القمال بينهما طبقــة اســفنج 

 او قطن وينفذ بعد استبدال القدم الضاغطة بالقدم الخاصة بالتنفيذ

 

 

ة منهــا الجــاهزة ومنهــا المعــدة يــدويا االبليكون : نوع من التزيين باستعمال قطع مناســب 

 ويتم تثبيتها اما يدويا باستعمال غرز التطريز ابو بال رزة المتعرجة لماكنة الخياطة
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 بعض قطع المالبس المزينة بفنون متعددة كاتطريز واالبليك 
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 (Ruffleالتزيين باستعمال الكشاكل )  -3

او كســرات او ايــة طريقــة   الكشكل : عبــارة عــن قطعــة قمــال مكشكشــة )مزمومــة (

مماثلة تعطي وفرة واتسعاعاً وتستعمل لتزيين المالبس وقــد تحقــق غرضــاً عمليــاً مثــل 

 اطلة الثوب . 

 الكشاكل المستقيمة   -أ  -وهي على نوعين :

 الكشاكل الدائرية : وهي تختلف في طريقة قصها   -ب                     

تزم فتعتمد علــى قيــاس طــول القطعــة التــي ف اما كيفية احتساب قياس القطعة التي سو 

ســوف يثبــت عليهــا مضــروب فــي ثالثــة العطــاء الوســع الــالزم للــزم )الخــرط ( او 

للكسرات حسب نوعه ويتم عمل الزم اما باليد بعمل سطرين من الشــاللة الناعمــة تبعــد 

 ( ثــم4ملم اعلى واسفل االشارة االصلية أو بعمل تكــل بماكنــة الخياطــة علــى الــرقم )2

 يسحب خيطاً المكوك لزم القمال
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 وفيما يلي بعض انواع المزينة بالكراكل المتنوعة
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 :  التزيين باستعمال الزم )الخرط الكثيف ( والمتعدد االسطر  -4

بطريقتين قي ثالثة ويتم عمل الزم اما   ويتم احتساب القمال للمسافة المطلوبة مضروبا

:- 

 ة الناعمة باليد باستعمال غرزة الشالل -ا

 بماكنة الخياطة  -ب
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 تصميمات لمالبس نسائية باستعمال الخرط الكثيف
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 كس او عل النحللتزيين باستعمال الكشكشة او االسمو ا  -5

(: عبارة عــن تقنيــة تنفيــذ غــرز التطريــز علــى قاعــدة مــن Smockingاالسموك )

عمال القمال المكشكل على مسافات منتظمــة الــى طيــات صــ يرة متوازيــة وبيســت 

خيوط التطريز المناسبة واالقمشة خفيفة الــوزن يناســبها هــذا النــوع مــن الكشكشــة 

الزخرفية ويمكن تنفيذع على مختلف انــواع االقمشــة ويحتــاج الــى مســاحة بعــرض 

الجزء المنتهي مرتين ونصف الى ثالث مرات وتحدد كمية القمال المطلوبة علــى 

وك قبــل تركيــب قطــع الثــوب ويمكــن الباترون او القالب ، ويتم عمل الجزء بالســم

 تنفيذع على الماكنة باستعمال ال رزة المتعرجة الزخرفية  

 

 

 

 



 Page 224 [صف ثاني]
 

 نماذج متنوعة من غرز السموك وفيما يلي مجموعة من  
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 التزيين باستخدام القيطان  –  6

ويتم بطريقتين اما باليد او بماكنة الخياطة بعــد أســتعمال قــدم خاصــة للتثبيــت ويــتم اوالً 

موقع التزيين ثم وضع القيطــان علــى الخــط المرســوم ويثبــت بــال رزة المتعرجــة   تحديد

 لماكنة الخياطة كما في الشكل ادناع
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 وفيما يلي مجموعة من التصاميم مزينة بالقيطان 
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 والجيوب التزيين باستخدام الياقات واالساور الخارجية والربطات  -7
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 نواعها المختلفة  التزيين بعمل الكسرات باحجامها وا  -8

 

 

 

التزيين باستعمال التكتيكات الفنية في انهاء الزي كــالتكالت العريضــة البــارزة علــى   -9

 الياقات والجيوب والقصات
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 وفيما يلي تصاميم لمالبس نسائية مزينة بتكالت ظاهرة
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 التزيين باالزرار او الزهور الصناعية او االحزمة المختلفة االشكال  -  10

      

التزيين باستعمال الشراشيب سواء كانت مطاطــة او بتنســيل الجــزء المــراد عملــه   -11

 شراشيب 

  

 التزيين باستعمال الفرو وريل النعام لرفع قيمة الزي  -12
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 التزيين بفن الكروشية او فن التريكو -13

 

 ياطةاستعمال انواع الخرز في التزيين وتثبت اما يدويا او بماكنة الخ -14
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 ( قائمة بمصطلحات الكلمات الوارد في الكتاب باللغة االنكليزية 1لحق )م

    Needle اإلبرة 

 Hand Needle إبرة خياطة يدوية 

 Lengthwise grain االتجاه الطولي للقماش 

 Crosswise grain تجاه العرضي للقماش اال

 marking tools أدوات التأشير 

 Sewing Tools أدوات الخياطة 

 Shears & Scissors أدوات القص 

 Measuring Tools أدوات القياس 

 Pressing Tools أدوات الكي

 Cuff أسورة الكم 

  Felting  أقمشة غير منسوجة 

 Knitted Fabric أقمشة محيوكة 

 Woven Fabric قمشة منسوجة أ

 Sewing Machine آلة الخياطة 

 Fiber  ألياف 

 Synthetic Fiber ألياف صناعية 

 Natural Fibers ألياف طبيعية 

 Lining بطانة  

 inter Lining  بطانة التدفئة 

 Under Lining بطانة داخلية 
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 Dart بنسة 

 Notching تثليم )وضع قرضات ( 

 Grading  تدريج

 Design  صميم ت

 Embroidery  تطريز

 Reinforced تقوية 

 Arm Hole  تقويرة اإلبط

 Breaking تكسير

 Skirt التنورة ) الجزء السفلي(

 Gored Skirt  تنوره بقصات طولية 

 Circular Skirt تنوره دائرية )دبل كلوش (

 
 Gathering Skirt زم )خرط(تنوره 

 Straight Skirt تنوره مستقيمة 

 Lay Out Pattern توزيع المخطط على القماش 

 Pocket جيب 

 Selvage  حاشية 

 Silk  حرير 

 Inter Facing حشوات

 Waist الخصر

 Fold Line خط الثني

      Grain line خط النسيج 



 Page 236 [صف ثاني]
 

 Bias  خط الورب

 Neek Line خط حفرة الرقبة 

 Seams خياطات 

 cornered Seam  خياطة زوايا 

 Straight Seam قيمة خياطة مست

 Curved Seam خياطة منحنية 

 Thread  خيوط

 Warp خيوط  العرض 

 Weft خيوط الطول ) السداة( 

 Basting Threads  خيوط سراجه

 Yarn خيوط نسيج 

 Pin دبوس

 Arm ذراع 

 Hem ذيل

 Button زر 

 Gathering زم

 Zipper سحاب 

 Tape Measure شريط القياس 

 Bust صدر 

 Wool  صوف

 Tracing wheel عجلة التأشير
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 Front Width عرض الصدر

 Back Width عرض الظهر

 Balance Markers عالمات االتزان

 Stitch غرزة 

 Blanker Stitch غرزة البطانية 

 Basing Stitch غرزة السراجة  

 Even Stitch غرزة السراجة المتساوية

 Un even Stitch                      غرزة السراجة غير المتساوية

 Running Stitch الشاللة غرزة

 overcastting Stitch فق غرزة الل

 hemming Stitch العادية طغرزة اللق

 Blind Hemming المخفية  ةغرزة اللقط

  Zigzag Stitch ةمتعرجالغرزة ال

 Back stitch جعةالغرزة المر

 straight Stitch ة مستقيمالغرزة ال

 Slip basting لغرزة المسحورة ا

 .catch Stitch او الغرزة )الماسكة(  السمكة ةغرزة عظم

 Button Hole Stitch غرزة فتحة االزرار 

 Tailor’s Stitch كواك الخياط غرزة

 Seam Ripper  فتاحة عراوي

 Dress  فستان

 Pattern قالب 
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 Basic Pattern القالب األساسي 

 Presser Foot القدم الضاغطة 

 Zigzag Foot قدم الغرزة المرجعة 

 Straight Stitch Foot ة المستقيمة رزغقدم ال

 Zipper Foot قدم تركيب السحاب العادي

 tracing chalk قرص التأشير 

 Clipping رض الحافات ق

 Cotton قطن

 Gingham )مربعات(تقماش كاروها 

 Strip قماش مقلم 

 Linen كتان 

 Shoulder كتف

 Pleats سراتك

 Box Pleat كسرة الصندوق

 Flare كشكش

 Hooks &Eyes  كالب 

 Sleeve كم

 Waist Band كمر

 Pressing كي

 Sleeve Board لوحة كي االكمام 

 Over Lock Machine فر وماكنة  اال

 scam allowance مسافة الخياطة 
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 T T square مسطرة

 Fasteneners غالق م

 Dress Makers Shears تفصيل ال مقص 

 Sewing Shears  مقص تنظيف 

 Sewing Scissors مقص خياطة 

 Iron مكواة

 Center front منتصف اإلمام 

 French Curve منحني فرنسي

 Stitch Lengh Regulator منظم طول الغرزة

 Stitch Width Regulator منظم عرض الغرزة

 Wrong Side الوجه الخلفي للقماش 

 Wright side ح للقماش الوجه الصحي

 Tracing Paper ورق رسم القوالب 

 Tracing paper ورق طبع 

 Hip ورك 

 Pin Cushion وسادة دبابيس 

 Coller ياقة 
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 (  2ملحق )

 قائمة بتعاريف بعض المصطلحات العلمية المعمول بها على ضوء المجمع العلمي العراقي 

 

تع :  Abbliqueابليك   فرنسية  كلمة  اضافة  وهي  او  االبليك خياطة  يشمل  تطريز  االضافة وهي طراز  ني 

قطعة من القمال ويمكن استخدام خامة او اكثر للحصول على شكل جمالي للتصميم ومن الممكن  

استعمال بقايا االقمشة في عمل االبليك ويتم تثبيت االبليك يدوياً او باستعمال ماكنة الخياطة بواسطة  

 ( الضيقة .   ال رزة المتعرجة )الزكزاك

على جميع االقمشة المنتجة بالوسائل المختلفة ، مثل المنسوجات    مصطلح يطلقFabrics,االقمشة 

 ،والتريكو ، واللباد،.... الخ 
 

: االقمشة التي تستخدم في عمل مالبس السيدات واالطفال بنوع خاص    Fabrics(dressاقمشة المالبس )

 اخرى للمصنوعات النسيجية .  كما ي طي هذا المصطلح احيانا استعماالت 
 

تشمل الستان والستانية والكريب بانواعه والحرير الطبيعي    أقمشة: g fabricsn(liniاقمشة بطانة )

 المنقول ، واحيانا الفراء الطبيعي واالصطناعي . 

 

 جمع ليفة ، وهي الشعرة المفردة وتكون ذات قطر دقيق جداً .   (fibersالياف )
 

  قطن طبيعي شفاف معامل كيميائياً خفيف الوزن حاد الحوافي صلب الملمسقمال : Organdyاورجاندي، 

 . 

 

صلب الملمس يصنع من الحرير الطبيعي او الصناعي ، سهل  قمال رقيق ،شفاف ،   :  Organzaارجانزا

 الكرمشة . 

لوز االليـاف والخيـوط المصـنعة بطريقـة االسـيتات واالسـيتات لـيس نوعـا ً مـن السـيلو:  Acetate  أستيت

المسترجع والكبرامنيوم ، ولكنه احد استرات السـيلولوز المعـروف باسـم اسـيتات السـيلولوز يرجـع 

 ضل في اكتشافه لالخوين كاميل وهنري دريبوس من بازل بسوسرا. الف
 

اقمشة ذات سطح المع املس على وجه القمال ابسط انواعه هو الذي ينـتج عـن   :Satin  االقمشة االطلسية

 خيوط السداة او خيوط اللحمةطفرات اما من 

في التريكو ، اقمشـة مزدوجـة تسـتخدم فـي وجههـا ال ـرز المعلقـة بطريقـة تكراريـة  : Piqueاقمشة بيكة 

 منتظمة 

 

: الياف صناعية تركيبية )مخلفة (المادة المكونة لها عبارة عن سالسـل جزيئيـة طويلـة فـي Acrylicاكريلك  

 وحدات االكريلونتريل .% بالوزن من 85لدنة صناعية تتكون من 
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القمال الداخلي للرداء وتستعمل البطانة في المعاطف والسترات وبعض انواع الفستاين   :lining) (بطانة 

 والجونالت )التنورات ( 
 

الحشو الموجود بين البطانة العادية وبين القمال الخارجي للمالبس ففي    :gnInterliniبطانة حشو 

 قمشة الصوفية كبطانة حشو للوقاية من البرد . المالبس الشتوية تستخدم اال 
 

منسوج نسج بسيط وهو غير متوازن بسبب التفاوت بحجم خيط السداة مع خيط  قمال  : Poplinبوبلين 

 اللحمة وتظهر عليه التضليعات االفقية  

. 
 

 : وسيلة لتجسيم المالبس في بعض المواضيع المطلوب ابرازها  . tarD  ( بنسةغبنة )
 

: رداء لالناث ي طي النصف العلوي من الجسـم  مـن الكتفـين حتـى الوسـط وقـد يكـون بكـم (hirtS)لوزة  ب

 طويل او ¾ كم  أو ½ العلية او بدون كم .
 

 

 المسماة الحياكة طريقة صنع قمالمصطلح فرنسي يطلق على :  Knitting )الحياكة ( تريكو

 

 اد تيثير زخرفي . الطيات الطولية الموجودة بالقمال ل رض ايج :Pleat كسرات

 

 ثنايا ص ير تطوى في اتجاع واحد لتعطي تيثير حد السكين المسنن .   (:Pleats  Knife) كسرات جانبية 
 

رداء بليس ابتداء من الوسط ماراً بالردفين، يتوقف طوله حسب زي وموضة  : Skirt جيب )جونلة ( 

 العصر. 
 

فـي تنظيـف الحافـاة السـائبة زة االوفر لـوك دم غرتستخ:  (Over lock Seamاالوفر لوك ) بغرزة خياطة

وتنقسم الى ثالثة اقسام االولى ) غـرزة االوفـر لـوك  ذات السلسـلة الثالثيـة( وتسـتعمل فيهـا ثـالث 

خيوط : خيط لالبرة وخيطان للكروشـية . والثانيـة )غـرزة االوفـر لـوك ذات السلسـلة المزودجـة ( 

ة. والثالثة غرزة االوفر لوك ذات السلسلة المفردة يستعمل فيها خيطان ، خيط لالبرة وخيط للكروشي

 ويستعمل فيها خيط واحد له خاصية الت طية.
 

 

حيـث يـتم تكـوين عـراوي وطريقة من طرق صنع القمـال  : احدى طرق اش ال االبرة  Crochetكروشية  

 . )السنارة ( منفردة متشابك بعضها مع البعض بواسطة ابرة الكروشية
 

 ، تكوين طية او طيات من القمال . طة: في الخياTuckكسرة 
 

. 
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تستعمل ل لق  من المعدن يشبكان معا بدال من االزرار ، : تصنعانHooke and eye الخطافات والعراوي

 الفتحات الجانبية والخلفية بالمالبس

 

طرف .وكانت   اوالمصطلح االنجليزي مشتق من كلمة اجلو سكونية  تعني كنار : Embroideryالتطريز 

 ير الى كنارات المالبس الكهنوتية. اما االن فهي تطلق على النقول المطرزة على القمال. تش

 
 

الة قاطعة تتكون من سالحين مجهزين بطريقة مناسبة يسهل بها قطع او قص االقمشة او :  Scissorsمقص  

 اي شي اخر .
 

 

 


