
 

 جمهورٌة العراق 

 وزارة التربٌة    

 المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً 

 

 

 فن التفصيل والخياطة     

 لرجاليةالمالبس ا
 /  فن التربية االسرية تطبيقيةالفنون ال/  لثالثا

 

 

 تألٌفلجنة ال

 

  سعاد اسعد هالل                               د . خالدة عبد الحسٌن محسن     

  
  علوانشٌماء دمحم                          وفاء كامل جبار              

  
 

 

 م0204هـ/4113                                                             الثالثةالطبعة 



 



 

3 
 

 لائمة المحتوٌات

 ت تفاصٌلال رلم الصفحة
 1 ورلة العنوان 1

 2 الممدمة 5

 3 اهداف المادة 6

 4 : ماذا تعرفٌن عن المالبس الرجالٌة  الفصل االول 7
 5 اء الرجالٌةنبذة عن االزٌ 8

 6 مالبس العرالٌة للرجالال 13

 7 االلمشة الرجالٌة وانواعها 18

 البطانات والحشوات 19-26
 

8 

 9 طبٌعة االجسام وتكوٌنها وتمسٌماتها 27

 11 سام المختلفةطرٌمة اخذ المٌاسات للمالبس الرجالٌة لالج 31-36

 11 المالب 37

 12 بٌة الرجالٌة رسم : وخٌاطة الجال الفصل الثانً 38
 13 الجالبٌة الرجالٌة 39

 14 رسم لالب الجالبٌة  43-52

 15 تفصٌل وخٌاطة الجالبٌة الرجالٌة 53

 16 : رسم الموالب االساسٌةالفصل الثالث 59
 17 الخلف رسم المالب االساس للجزء العلوي )الكورساج ( 61

 18 مامرسم المالب االساس للجزء العلوي )الكورساج ( اال 68

 19 تحوٌرات المالب االساس 75

 21 رسم لالب الجالبٌة الرجالٌة باستعمال المالب االساس للبدن 82

 رسم لالب الكم الرجالً )الطوٌل ببزمة ( 84
 

21 

 22 انواع البزم 89

 23 تجهٌز بزمة كم للممٌص الرجالً 95

 24 رسم لالب االساس للكم المصٌر 99

 25 لرجالٌةانواع الٌالات ا 113

 26 الٌالة السبور 115

 27 الٌالة الوالفة 118

 28 الٌالة  المستمٌمة 111

 29 رسمها وخٌاطتها  ٌالة الممٌص الرجالً 114-121



 

4 
 

 

: تفصٌل وخٌاطة الممٌص الرجالً واعداد الفصل الرابع  122

 لالب ٌلن رجالً
31 

 31 تجهٌز لالب لمٌص رجالً 123

 32 وتفصٌله اعداد لالب نصف كم 126

 33 خٌاطة الممٌص الرجالً 131

 34 الٌلن الرجالً 135

 35 رسم لالب الٌلن الرجالً )لالب الظهر ( 136

 36 رسم لالب الٌلن الرجالً )لالب الصدر ( 143

 37 : السروال الرجالً وانواعه الفصل الخامس 151

 38 رسم لالب السروال الرجالً االمام 158

 39 لسروال الرجالً الخلفرسم لالب ا 164

 41 رسم جٌب جانبً وخٌاطته 168-174

 41 رسم جٌب خلفً وخٌاطته 176-181

 42 تركٌب جٌب سحاب السروال 181

 43 خٌاطة السروال الرجالً 185

 44 فحص جودة االنتاج 189

 45 المصادر العربٌة واالجنبٌة 194

فً الكتاب باللغةة لائمة بمصطلحات الكلمات الواردة  (1)ملحك  197

 االنكلٌزٌة

46 

لالب الٌلن الرجالً+ المسطرة المٌاسٌة + لالب الكم  (2ملحك) 211

 المصٌر

47 

المالب االساس للجزء العلوي ) لالب االمام + لالةب  (3ملحك ) 211

 الخلف + لالب الكم الطوٌل (

48 

 49 لالب الجلباب الرجالً (4) ملحك 212

 51 وال الرجالًلالب السر (5) ملحك 213

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 ممدمةال

      

أهتمامااااااااا  ماااااااان وجارو التربيااااااااة فااااااااا جمنوريااااااااة العاااااااارا  بتطااااااااوير التع اااااااايم المننااااااااا       

وجيااااااابو ارتباطااااااي بمتط باااااااا ميااااااابين العماااااال ن جااااااا  تخصاااااا  الخياطااااااة  والاااااا   يت اااااامن 

 مناراا التفصيل والخياطة  من تخصيصاا نوع التع يم الثانو  الصناعا 

لرجاليااااااة التقاااااال أهميااااااةي عاااااان المالبااااااس النسااااااا ية ول ننااااااا تتميااااااج بالبساااااااطة المالبااااااس ا     

ي مااااااا والتذتااااااا  الاااااا  ؼبناااااااا او ت ساااااايم وا اااااا  لاااااا ل   وق ااااااا التصاااااااميم واالتساااااااع نوعااااااا

يخت ااااااؾ رسااااااام القوالاااااااق الرجاليااااااة عااااااان رسااااااام القوالاااااااق النسااااااا ية وي اااااااون التر ياااااااج فاااااااا 

القمااااااااي  ويعااااااااب التنوياااااااا  ماااااااان ذيااااااااث ااااااااا ل الجيااااااااوق وفتذاااااااااا ال اااااااام والياقاااااااااا    

ي باااااااين قطااااااا  المالباااااااس الرجالياااااااة والساااااااروال الرجاااااااالا مااااااان ا ثااااااار  ارتااااااابا اي واساااااااتنال ا

 الرجال وتباوالي بين المذالا التجارية والخياطين ومصان  االلبسة الجاهجو  

تمااااار مرذ اااااة تفصااااايل وخياطاااااة المالباااااس الرجالياااااة بمراذااااال عااااابو تبااااابأ برسااااام القالاااااق     

ي ل قياساااااااااا المذااااااااببو الاخصاااااااا ية او الماااااااا خو و ماااااااان جااااااااباول القياساااااااااا االساااااااااس وفقااااااااا

المتاااااااوفرو فاااااااا المصاااااااابر الع مياااااااة ( العربياااااااة والعالمياااااااة والفنياااااااة   ثااااااام يذاااااااور القالاااااااق 

االسااااااااس ذساااااااق التصاااااااميم المط اااااااوق بعااااااابها تااااااا تا عم ياااااااة التفصااااااايل والخياطاااااااة بعاااااااب 

أختيااااااار القماااااااب وتذ ااااااير  ذسااااااق نوعااااااي وبتنفياااااا  تقنياااااااا الخياطااااااة يااااااتم انتااااااا  قطاااااا  

  المالبس الرجالية 

وبااااا ل  ينااااابؾ هااااا ا المااااانن  الااااا  اعاااااباب الطالبااااااا بنااااا ا الجاناااااق فيصاااااب  لااااابينن ف ااااارو     

عااااااان المالباااااااس الرجالياااااااة وتطورهاااااااا واناااااااواع االقمااااااااة المساااااااتعم ة فاااااااا تنفيااااااا ها وعااااااان 

اقماااااااااة البطاناااااااااا والذاااااااااواا و يفيااااااااة رساااااااام القوالااااااااق االساسااااااااية وتذورينااااااااا لتنفياااااااا  

وفير جااااااااج  مااااااان اذتياجاااااااااا مخت اااااااؾ الماااااااوبيالا لتطااااااااوير مناااااااارتنن اوالي ثاااااااام فاااااااا تااااااا

ن  مااااااااا يااااااااتم ن ماااااااان معرفااااااااة جااااااااوبو المالبااااااااس المنتجااااااااة ومال مااااااااة االقماااااااااة اساااااااارهن 

 ل مالبس المصنعة و يفية اختيار المال م مننا السرهن وب سعار مناسبة 

ن مااااال أن ن اااااون قاااااب وفقناااااا فاااااا و ااااا  مفااااارباا هااااا ا المااااانن  المقااااارر وتفاصاااااي ي لااااابف      

 مسيرو التقبم ال  االمام  

 لموفكوهللا ا

 

 التألٌف ةلجن
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  االهداف العامة
 

 -تم تحدٌد االهداف العامة بماٌاتً:

 اختيار انواع االقماة المال مة ل مالبس الرجالية ا تساق الطالبة الخبرو والمنارو فا  -4

 االطالع ع   انواع االجيا  العراقية الرجالية وتطورها   -0

 واع القوالق الرجاليةا تساق الطالبة الخبرو والمنارو فا تنفي  مخت ؾ ان -3

المستذبث من الموبيالا م   وتعويب الطالبة ع   االطالع والبذث عن  ل جبيب ومساير -1

 تطويرها وتذويرها  

انواع االقماة والواننا وتناسقنا  تنمية قبرو الطالبة ع   الت و  الجمالا ذت  يم ننا من اختيار -5

 ومايتال م م  السن وذجم الجسم  ومال متنا ل  موبيالا المال مة ل مناسباا المخت فة

تربية ال و  الفنا عنب الطالبة وتاجيعنا  ع   براسة مفيبو لرف  مستواها وتم ننا من ق ا   -6

   بالنف  والفا بواوقاا الفراغ بمايعوب ع ينا 
 

 -:أن  ع  قابرو : أن تصب  الطالبة قابرو فا نناية المرذ ة أألهداف المعرفٌة

 المناسبة لتنفي  المالبس الرجالية انواع االقماة تعبب -4

 انواع المالبس الرجالية   تذبب -0

 ع   الجسم او من الجباول القياسي  العالمية  اخ  القياساا ت خ  -3

 والذاواا المستخبمة  تذبب انواع البطاناا -1

 باستخبام تقنياا الخياطة طريقة تنفي  خياطة المالبس الرجالية  تنف  -5

 المالبس الرجالية الجاهجو مجايا  ت  ر -6
 

  -:أن  أن تصب  الطالبة قابرو فا نناية ه   المرذ ة ع   :ةأألهداف المهارٌ

 رجاليةتعرؾ انواع االقماة وتختار االقماة المال مة ل مالبس ال  4
 الرجالية  ترسم انواع التصاميم والموبيالا  0
 االساسية والمذورو   ترسم انواع القوالق الرجالية  3
 رجاليةم ياا االساسية وأستعمال تقنياا الخياطة فا عمل المالبس التنف  الع  1
  اطة و ا قط  من المالبس الرجاليةتفصيل وخي  5
 فذ  جوبو االنتا  ل مالبس الرجالية   6

 

 -:أن ع  قابرو أن تصب  الطالبة قابرو فا نناية ه   المرذ ة  :أألهداف الوجدانٌة

 الثقة بالنفس فا انجاج العمل   4
  جرا اا السالمة المننية التقيب با  0
 اتباع االرااباا والتع يماا المتع قة بالعمل    3
  فا اختيار االقماة والمالبس  الت و  الفنا والجمالا  1
 التواصل م  اآلخرين   5
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 المختلفة
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 االزٌاء الرجالٌة تطور نبذة عن

تتط اااق الذيااااو االجتماعياااة والبب وماساااية العناياااة باااالم نر الااابال ع ااا  ساااالمة 

وفاااا الااابع  االخااار ن فاااا امااار المالباااس  الااا و  ففاااا بعااا  الب ااابان يتساااام  النااااس

 ق ان يرتبيي االنسان  ما يجخاصة ليعطا اهمية 

 االنساااان اال يبااابو ام اجنبياااة  ااامن المفااارو وساااوا   اناااا المالباااس مذ ياااة 

ن وان يوجاااي اهتماماااي بصااافة خاصاااة الااا  ن افتناااا واتقاااان  يناااا ن منمااال فاااا م نااار  

ي بااارط ان  وم انتااايطبيعااة عمااال الاااخ   يتفاااع ماا  و اال ج  يعتباار مقباااوال  وال قااا

ع ااااا   لالجياااااا  المقبولاااااة ت اااااون فاااااا خياطتنااااااوالصااااافاا االساساااااية   االجتماعياااااة 

الاااااوان تجااااااوج الت وانن واالقمااااااة التااااا تال ااااام السااااان والجاااانس ن الطااااراج الساااااا ب 

ومااارب  لااا  الااا  نمااان الاااراس الااا  القااابم ثالثاااة الاااوان تمثااال وذااابو مت ام اااة  بامناااالن

 ال و  العام  

بطااااب  جميااال والتطاااور  يوجاااب ج  ذااابيث وج  تق ياااب  يتمياااجفاااا  ااال وطااان 

هااااو الاااا   ي يااااؾ هاااا   النساااابة بااااين القاااابيم والذاااابيث واليم اااان ان  الطبيعااااا وذااااب 

باااالج  القااابيم  الااا   يعتبااار تراثاااا ي اااون هنالااا  ج  متطاااور ماااالم ي اااون لاااي ارتبااااط 

وان ماااان اهاااام الذ اااااراا  نذ ااااارو واب  الرافاااابين بياااارا ل اااال الاااااعوق ومننااااا 

  سااانة قبااال المااايالب ثااام 5222ماااة هاااا الذ اااارو الساااومرية التاااا ترجااا  الااا  (القبي

وتااابلنا االثاااار الساااومرية   الرومانياااة ن االؼريقياااة ن الفرعونياااة ناالااااورية نالباب ياااة 

 ع   ان الرجال  انوا :

 ذفاو االقبام   -4

 قصار القامة  -0

 عراو الصبور  -3

 الصوؾ الخان النسي    او من األؼناممالبس الرجال  انا من ج وب  -1
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 اااااااان الساااااااومرين يؽطاااااااون القسااااااام  -5

مااان تاااربط  و جروالساااف ا مااان اجاسااانم بااا
                الوساااااااط بواساااااااطة ذاااااااجام  ماااااااا فااااااااا

  4( الا ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  4ا ل (

  الاااااراس و و الرجااااال ذااااالقا  ااااان -6

و وبع ااااانم  اااااانوا بااااا قون لذااااا  ؼجيااااار
 اااة وم فاااورو ذتااا  مساااتو  الصااابر طوي

والاااااا قن الااااااراس عر اااااااوميااااااجو  ت ااااااة 
                     وج االفقيااااااااااة المتتاليااااااااااة  مااااااااااا ذااااااااااجال

  0( فا الا ل
 
 

 

  
  0ا ل (

يو اااااا  ع اااااا  ال تااااااؾ فااااااا بعاااااا   -7

االذياااااان قطعاااااة قمااااااب مااااان الصاااااوؾ 
الخااان وتتاار  الجنااة الثانيااة عاريااة  مااا 

  3فا الا ل (
 

  
  3ا ل (

اساااااتخبام المذاااااارق  الخاااااو و التااااااا  -8

  نيي وتذا ال قن تؽطا اعر    ي وا
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 البابلٌون :

ن وهاااا مااان ارقااا  الذ ااااراا واقواهاااا واؼناهاااا ا  منااابا ل ع اااوم بانواعناااا        

 ااابيين بالساااومرين ومااان هااا ا االمتاااجا   ماااا ان ع ااا  ار  بابااال ذصااال امتاااجا  اال

  سااااانة قباااال المااااايالب  0222ت اااا  الذ اااااارو الاااا  (  ااااان الجااااانس الباااااب ا وترجااااا 

 ويااااة فااااا مبينااااة باباااال بقيااااابو م  ناااام الع اااايم ذمااااوراباو ناااارا ساااااللة ذا مااااة ق

االببياااة ونااااطة مااان مخت اااؾ المجااااالا الع مياااة وانتاااارا فاااا الااابالب ذر اااة ثقافياااة 

و المصااارية وأخااا وا والبااااليون تااا ثروا بالذ اااار  والفناااون والعماااارو ومنناااا االجياااا  

 بالارااااايق و ااا ل  ر مااان االسااافلامعاااروؾ بالصااابار وياااجين الصااابعاااننم  الثاااوق ال

الصاااوؾ  و الااااعر الطويااال  الااااال المصااانوع مااان القمااااب الرخاااو النااااعم  ارتااابوا 

عاااااب الااااااال مااااان االربياااااة يومذ ااااا  بالارااااااايق وهاااااو ناااااوع مااااان اناااااواع الجيناااااة و

 الخارجية  

  -: اما االلمشة المستعملة فً هذه الفترة هً

 الصوف  -1

ي ل ن افاااااة وال : الكتةةةةةان االبةةةةةٌ  -0 ال اااااون قاااااا  والطناااااارو ونوهاااااو رماااااجا وا اااااذا

 جراعة ال تانالسومرين والباب يين لمعرفتنم ب االبي  لي عالقة بين

ارتاااب  المصاااريين اي اااا ال تاااان االباااي  واعتبااار العااارق ال اااون االباااي  لاااون  -3

 التفاؤل والفال الذسن وصورو اهل الجنة فا ثياق بي  

 :ثم عمب الباٌلون االشورٌٌن 

قروا فاااا اع اا  ننااار بج ااة وساااما االاااوريين ليسااوا ؼرباااا  ع اا  باااالب النناارين اساات

اااااور القبيماااة المقبساااة ونسااابة الااا   االااااوريين بنااا ا االسااام نسااابة الااا  عاصااامتنم

االجياااا    اناااا نيناااو  عاصااامة االااااوريين واهااام ممياااجااو  اااااور(م ال بيااار ناااالن

 االاورية ها :

 استخبام الاراايق ل جينة  -4

 الجواهر  المالبس بصالبتنا ل ثرو ماع ينا من ال هق و تميجا -0

 م االاوريين نوعين من االربية هما الاال والقمي  (الصبرو   استخب -3
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 و ثرو الطياا   ااتنرا اقماتنم ب يونتنا -1

 م االاوريين االقماة الصوفية  اا الاعر الطويل  استخب -5

صاااناعة اجياااا نم والمالباااس الفااااخرو  اناااا تصااان  مااان الذريااار اساااتخبموا الج اااب ل -6

 بالنقوب   وتجخرؾ المطرج

 المذمر  البي  واالسوب واالخ ر والبنفسجااستخبموا االلوان االذمر وا -7

 -شورٌة هً :اما اهم االزٌاء الرجالٌة اال

 الممٌص: -4

وفتذاااااة ل رقباااااة  وهاااااو  و  ماااااين قصااااايرو
القصاااير يرتبياااي  و ن ويخت اااؾ فاااا الطاااول 

االعمااااال التااااا تذتااااا  الاااا  الذر ااااة مثاااال 
ياااااان الذااااارق والصااااايب وفاااااا بعااااا  االذ

   1( يجين بالاراايق  ما فا الا ل
ي ااابس فاااو  القماااي  ذاااجام عاااري  ع ااا  
ن الخصااااار ي تصاااااع بالجسااااام مصااااانوع مااااا

ذااااجام اخاااار فوقااااي  ااااايع بالج ااااب ويثبااااا 
الذاااجام العاااري   مصاانوع مااان الج اااب ع ااا 

   5(  ما فا الا ل
  

  1ا ل (
 الصدرة: -0

ارتاااب  االااااوريين فاااو  القماااي  القصاااير 
مفتوذاااة مااان  (الصااابرو   وت اااون الصااابرو

   تابي القمي واالمام 
  5ا ل (

 دعة :ٌالم -3

ع ااا   وهااا عبااارو عااان قطعااة قمااااب تثبااا
مااااااان وساااااااط الجسااااااام ومذاطاااااااة ال نااااااار 

بعاااااة بذاااااجامين ن وتثبياااااا الميبارااااااايق 
اذااابهم فاااو  االخااار بذياااث ي اااون االسااافل 

مااااان الج اااااب  اعااااار  واالع ااااا  مصااااانوع
بعاااااااااة االذمااااااااار وا ااااااااايع وت اااااااااون المي

صاااؾ با ااارو  ماااا امامربعااة او ع ااا  اااا ل ن
   6( فا الا ل

     
  6ا ل (
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 -الشال : -1

ارتااااااااب  الرجااااااااال االاااااااااوريين الم ذااااااااع 
قماااااب  (الاااااال   وهااااو عبااااارو عاااان قطعااااة
ذاااايط بااااي مسااااتطي ة ومجينااااة بالاراااااايق ي

ماان جمياا  الجناااا ويرتااب  فااو  القمااي  
والصاااااابرو ويصاااااان  ؼالبااااااا ماااااان ال تااااااان 
االبااااي  ويعتباااار ماااان المالبااااس االذتفاليااااة 

   7الا ل ( ما فا 

 
  7ا ل (

 : الحزام -5

ارتااااب  االاااااورين فااااو  القمااااي  الذااااجام 
وهاااااااو يصااااااان  مااااااان الج اااااااب او الصاااااااوؾ 

الذاااااااجام االول  :ويت اااااااون مااااااان طبقتاااااااين
عاااري  والثاااانا رفيااا  يثباااا فاااو  الذاااجام 

عتبااار الذاااجام مااان ممياااجاا الجيناااة االول وي
   السابع5الية الاان  ما فا الا ل (الع

 

 زٌاء االشورٌة هً :الشة المالوان أاما 

 فا اعتقابهم باالمرا    االذمر  ان يتصل -4

 االبي  يرتبط بالنقا   -0

 الذجنب يرتبطاالسوب  -3

 الذياو ب االخ ر يرتبط -1

 بالقوو والصالبة البنفسجا المذمر يرتبط -5
 

 -: هً اهم االلمشة التً ارتداها االشورٌٌن

المالباااس الفااااخرو ن اماااا الج اااب ن   تاااانؾ  و الااااعر الطويااال التيااال ن الالصاااو       

ي مؽواالقمااااة والف اااة المطااارج  بالااا هق تصااان  مااان الذريااار  طااااو االااااورية با ماااا

هاااا اساااتخبامنم الذ اااا ب ثااارو و اااان ياااج بناااا االااااوريين بالجخرفاااة والمياااجو التاااا يتم

وذااااول  والتيجااااان ي بساااانا الرجااااال تذااااا المعصاااام والخااااواتم واالطااااوا  ال هبيااااة 

   7( لا لاال رع  ما فا ا
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 : للرجال اما المالبس العرالٌة
 

فنااااا تخت ااااؾ ماااان منطقااااة الاااا  اخاااار  وذسااااق ال ااااروؾ االجتماعيااااة والمناخيااااة 
ط مااان الذ اااارو وفاااا  ااال قساااوه ااا ا نااار  ان ل ااال ااااعق مااان الااااعوق الااابنيا لناااا 

مقساااامة ذسااااق  االجيااااا  الرجاليااااة الاااااعبية فااااا العاااارا    وعصاااار ماااان العصااااور
فيااااااة وهااااااا نتااااااا   ااااااروؾ مناخيااااااة واقتصااااااابية اريس الجؽراوالت ااااااالمناااااااطع 

 ومنها :واجتماعية وؼيرها وتمتب عبر سنين طوي ة 
 ازٌاء المنطمة الشمالٌة -أ

ي تتناساااق الرجالياااة فاااا التتمياااج االجياااا   وطبيعاااة منطقاااة الاااامالية انناااا ا ثااار انااااراذا

 -:من المنطقة وتت ون مالبس الرجال 
 

 السروال من الصوؾ  -4

 قصير ب ون هاب  الجخمة (الي    -0

 القمي  االبي  من ال تان  -3

الذااااجام الم فااااوؾ ع اااا  الوسااااط عاااابو  -1

 مراا من القماب

لبااااس الاااراس (عااارقجين    او  وفياااة  -5

 سوبا  او م ونة

 فروو اذيانا -6

جوارياااااااق م وناااااااة وذااااااا ا   ااااااارب   -7

  8عاب   ما فا الا ل (

 

 

  
  8ا ل (
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 : مالبس رجال المنطمة الوسطى -ق

تناساااق  اااروؾ الذيااااو وهاااا لباااس البااابو وسااا ان االريااااؾ بصاااورو عاماااة بسااايطة وم يفاااة ان مال

 -: منتت ون 

 السروال االبي  -4

البابااااااة وهماااااا عنصااااران اساسااااايان فاااااا  -0

الاااااج  البااااابو   وتصااااان  مااااان الخاااااام او مااااان 

 صوؾ الؽنم 

ذااااااجام او نطااااااا  ياااااااب ع اااااا  البابااااااااة  -3

 وي عون فيي  اذيانا خنجرا او م واراي 

ا و وت ااابس فاااو  الباباااااة وتنسااا  مااان العبااا -1

الوبرويف اااال الباااابو العبااااا و المق مااااة باااااالبي  

 واالسوب

 ال وفية والعقال المصنوع من الوبر -5

الفااااروو ت اااابس فااااا الاااااتا  المو ااااذة فااااا  -6

  9الا ل (

 
  9ا ل (

 

 اما مالبس الرجل البغدادي فتكون بكل بساطة من :

 السروال االبي  -4

  لالصااااااااوؾ الخااااااااا نالجبااااااااون ويصاااااااان  ماااااااا -0

والذرياااار المق اااام وتوجااااب انااااواع متعااااببو وؾ والصاااا

 ومننا جبون بتة ن  جبون م بوس العافية

 القمي  االبي   -3

 السترو  -1

 نطا  ع   الجبون ياب من الوسط -5

الياااااااماغ والعقااااااال والجراويااااااة وتخت ااااااؾ ماااااان  -6

 منطقة ال  اخر 

                   العباااااااااا و ت ااااااااابس مااااااااا  الجباااااااااون  ماااااااااا فاااااااااا -7

  42الا ل (

وتجااابر االااااارو الاااا  ان بعااا  ساااا ان المااابن ماااان  

الرجاااال  اااانوا ي بساااون المالباااس االوربياااة ويتااا ثرون 

بمايصااال الاااينم مااان اخباااار االجياااا  فاااا العاااالم ذتااا  

ان بع ااانم  اناااا لبياااي مالباااس ل مناساااباا الخاصاااة 

  والرسمية 
  42ا ل (
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 :ازٌاء الرجال فً المنطمة الجنوبٌة  -جـ

ية اهااال بؽاااباب وبقياااة المنااااطع الوساااط س الرجاااال مااااابي تقريباااا لمالباااسا مالبااا انااا

 فقاااط بنوعياااة العقاااال واااا  ي والذاااجام واليااااماغ اال مااان العااارا  والفروقااااا ت مااان

 -:ننم عامة لبسوا أ

 السروال االبي   -4

 الجبون  -0

 القمي  االبي  -3

 الذجام (الذياصة   وي ون ماؽول  -1

  44العبا و  ما فا الا ل ( -5

الاااابمير  ي اااابس فااااا بعاااا  االذيااااان  -6

 ببل السترو 

وعاماااااااة الرجاااااااال  اااااااانوا يف ااااااا ون  -7

البابااااااة البي ااااا  العابيااااة الخاليااااة ماااان 

 التطريج 

 

 

 
  44ا ل (
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 -:االلمشة الرجالٌة وانواعها 
 

ي فاااا م نر الببلاااة الرجالياااة  ياااةان القمااااب اسااااس صااان  المالباااس ن لااا ل  فناااو ي عاااق بوراي ذيوياااا

ي لنااااوع االلياااااؾ المصاااانوع مننااااا وطريقااااة ؼااااجل الخيااااوط وااااا ل ويخت اااا ؾ ااااا ل القماااااب تبعااااا

ي والتجنياااجاا التاااا يمااار بناااا  وتاااؤثر  ااال العوامااال فاااا ناااوع التصاااميم ن التر ياااق النسااايجا اي اااا

يتوافاااع مااا  اااا ل الجسااام الااا   يرتبياااي ومااا  المناسااابة التاااا والااا   ياااتال م معاااي وبالتاااالا يتناساااق 

  يستخبم فينا 

العاارا  وؼيرهااا مااان فااا وخاصااة  ماان   اار اقاابم الماابن التااا تاام نسااا  االقماااة فينااا والبااب      

لعربياااة واالساااالمية اناااواع متعاااببو مااان المنساااوجاا ساااما قسااام  بيااار منناااا ذساااق معمااال الب ااابان ا

لموصااال التاااا اااااتنرا بصاااناعتي والمعاااروؾ النساااي  مثااال قمااااب الموسااا ين نسااابة الااا  مبيناااة ا

مااان الموصااال   اااا بفاقاااة بانتاجناااا مااان المنساااوجاا منااا  جمااان  ان منطقاااة باااالب الججيااارو القريباااة

ا ذيا اااة ماقبااال االساااالم وبقياااا طي اااة القااارون الطاااوال فيماااا بعاااب ن وعااارؾ مااان هااا   االنتاجاااا

وثيااااااق ال تاااااان والصاااااوؾ ن والذريااااار  القطيفاااااة  والثيااااااق المنقوااااااة والمنابيااااال والارااااااايق

يخ وااااااتنرا بؽااااباب بنساااا والقطاااان واصاااابذا الموصاااال ماااان اع اااام المرا ااااج فااااا انتااااا  النسااااي 

(عتاااااابا   نسااااابة الااااا  مذ اااااة العتابياااااة ومااااان االقمااااااة  الثياااااق المخططاااااة المتموجاااااة والمسااااام 

ماااان الصااااوؾ او الااااوبر مصاااانوعة  وهااااا البتااااة( ااااانورو فااااا العاااارا  بصااااناعة الجبااااون هااااوالم

و  اااار عاااان   مناااام  اا ااااانرو عااااامرو  مر ااااج تجاااااراننااااا  والمعااااروؾ عاااان اسااااوا  بؽااااباب

 :هً  صابراتنا من االقماة

 القطيفة -4

 الذرير -0

 المنابيل  -3

 االجر -1

 العما م -5

 البسط -6

 الوسا ب -7

 الثياق الموااو -8

 ال ربية واال سية ال ربية الطيالسة -9

 ال وفياا-42

 العبا اا -44

 -:الثٌاب المطنٌة  -40

ياااارو الاااا  ايااااران والاااااام وجج  نااااور البؽااااال والجمااااال ع اااا قاااابيما يهاااا   االقماااااة  و انااااا تنقاااال

 العرق ومن الاام ال  مصر والسوبان والمؽرق

فقاااب تالااااا هااا   الصاااناعاا اليبوياااة بسااابق تطاااور التقنياااة وسااارعة االنتاااا  وجوبتاااي  اماااا االن

  وسرعة النقل والتبابل التجار 
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وبناااا ا فقااااب اسااااتخبما الم ااااا ن فااااا انتااااا  االقماااااة وتنوعااااا اااااا النا فقااااب اسااااتخبما االقماااااة 

خ طناااا لتذساااين انتاجناااا   مااانؽااار  لاليااااؾ الصاااناعية والطبيعياااة ون االمااا ةالرجالياااة المخ وطااا

 :جانبٌن همافا  وت من

 الجانق االقتصاب   -4

 لوجا والجانق الت ن -0
 

الخامااااا الطبيعيااااة المصااانعة ماااان  االقمااااةت ااااليؾ انتااااا   يعنااااا خفااا  -: الجانةةةب االلتصةةةادي

 م واالنتااا  المذااببالساا ان فااا العاااللعاابم  فاياتنااا ل ط ااق الواساا   بعااب الجيااابو ال بياارو فااا تعااباب 

لماااواب الطبيعياااة ممااااأب  الااا  اساااتخبام الم نناااة الذبيثاااة النتاااا  اقمااااة مخ وطاااة مااان اليااااؾ مااان ا

صاااناعية وطبيعياااة بمواصااافاا عالياااة الجاااوبو وبساااعر اقااال وب مياااة أوفااار لت باااا الط اااق المتجاياااب 

 ع   االقماة 
 

بخاااوا  المخ وطاااة مخت فاااة مااان االقمااااة اناااواع  انتاااا را تطويعناااي : لاااوجاواماااا الجاناااق الت ن

أ  اب  تصاااني  م اااا ن مطاااورو الااا  التناااوع فاااا  تناساااق ب فاااا و اؼااارا  االساااتعمال وبالتجرباااة 

ع ااا  اااارا  اصااب  المساااتن   يقباال انتااا  اليااااؾ صااناعية جبيااابو وتنااوع االقمااااة المنتجااة وبااا ل  

  واسعارها المناسبة  ع    فا تنا العالية  اي االقماة المخ وطة بنا 
 

 واهم الخوا  التا تتميج بنا االقماة المخ وطة ها :

 ثباا المقاساا -4

 جيابو المتانة والعمر االستنال ا  -0

 سنولة االستعمال مثل الؽسل وسرعة الجفاؾ -3

 ذتا  ه   االقماة ال  ال ا ق ما ت -1

 مقاومة التجعب -5

ريذااااة ل جساااام (الراذااااة والمرونااااة / تساااااعب هاااا   الخاصااااية ع اااا  جعاااال المالبااااس م التماااابب -6

 وال ياقة  

 مقاومة العث والعفن -7
 

 : من ابرز عٌوب هذه االلمشة 
 

تمياال اليافنااا الاا  التساا خ ويتساابق عاان  لاا  ت ااون  ااراا ماان االلياااؾ المتساا خة ع اا  ساااط   -4

 القماب تتسخ بسرعة بسبق بروجها فو  سطذي فيتاو  م نر  مثل اقماة البولستر 

 االستاتي يةية اذناا ال نربا  توليب -0

 عبم امتصا  رطوبة الجسم -3

الساااااليق الع ميااااة هاااا   العيااااوق باسااااتخبام ا ب ماااانعم ااااا ع اااا  الذااااالذبيثااااة اال ان الت ن وجيااااا 

بانتاااااا  خ طااااااا جبيااااابو تمتااااااج  اونفسااااانا  ياااااةتر يبالاالليااااااؾ الصاااااناعية  المخت فاااااة اماااااابتطوير

    بخوا  تتؽ ق ع   ه   العيوق
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 -:نواع االلمشة الرجالٌة ا

 -ومننا : لالقماة الرجالية  خت فة من االقماة الاتوية والصيفية هنال  انواع م

 االلمشة الشتوٌة :

 اوال: اقماة الصوؾ المخ وط م  البولستر 

%  والباااااقا ماااان 55وت ااااون نساااابة البولسااااتر (

الصااااااوؾ الجبيااااااب وي ااااااون هاااااا ا خااااااالا ماااااان 

العياااااوق وت اااااون ذواااااااا القمااااااب مساااااتقيمة 

     (أ  ما فا الا ل  ومنت مة

وتمتااااااااج خ طااااااااا الصاااااااوؾ مااااااا  البولساااااااتر 

  :باالتً

 
 الشكل )أ(

 قوو القماب ع   االذتفا  بال سراا -4

 ثباا ابعاب االقماة بعب الؽسيل -0

البولساااتر   ااا متاناااة االقمااااة التاااا تذاااو  ع -3

 وجيابو العمر االستنال ا 

وجاااوب الصاااوؾ فاااا الخ طاااة مذسااان  ثيااارا  -1

 من م نريي وذيوية القماب 

 

الصةةةةةوف ذو ) Woolenمةةةةةن هةةةةةذه االلمشةةةةةةو

،السةةةةةةةرج ، الكبةةةةةةةردٌن  االلٌةةةةةةةاف المصةةةةةةةٌرة (

 كما فً الشكل )ب(وغٌرها 

 
 الشكل )ب(
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             لرجالياااااااااة : االقمااااااااااة الصااااااااايفية ا -ثانٌةةةةةةةةةا  :

اياااااون   ر –قمااااااب (الباااااولامااااان وهاااااا ناااااوع 

وت ااون الماااواب االولياااة الباخ ااة فاااا تر يباااي مااان 

ياااااون وتتاااااراو  اليااااااؾ البوالساااااتر واليااااااؾ الرا

 (                            نساااااابة الرايااااااون ماااااان

وي اااااااون القمااااااااب المجناااااااج   %  52 -% 02

منااات م الصااان  والصاااباؼة فاااا بعااا  االذياااان 

                           القطن  يخ ط م

 

 

 و ااااا ل  تصااااان  مناااااي االقمااااااة ؼيااااار الالمعاااااة

(التتااااااارون  ل قمصاااااااان الرجالياااااااة والبااااااااايب 

يناااو ن الباااااج   الباااوب ين ن  ال والمالباااس الباخ ياااة

 مااااا فااااا  ن الفاني ااااة او قماااااب الخاااااولا    الااااخ

 الا ل (  

 

 
 

 
 الشكل )ج(

 

 

 البطانات

 

اقية ال  وجوب ثالثة فتاير المواصفاا العر اما قماب البطانة الباخ ة فا انتا  الببالا الرجالية     

 قماة البطانة مننا انواع من ا

 
 

ماان الذرياار الصااناعا قماااب بطانااة مصاانوع  -4

جياااة (الراياااون  والمال ااام لبطاناااة المالباااس الخار

لذااااااياا وا والقمااااب منااات م الصاااان  وااللاااوان

  ل قمااب مان الناوع مستقيمة ت اون طريقاة النساي

 (السابو البسيط   او المبرب او االط اس (الساتان  

  4 ما فا الا ل (

 

 
 

  4الا ل (
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 قماااااب البطانااااة المخ ااااوط والمصاااانوع ماااان -2

(الذريااار الصاااناعا والراياااون   باتجاااا  السااابا  

وؼااااجول القطاااان او القطاااان المخ ااااوط بااااالذرير 

الصاااناعا (الراياااون    باتجاااا  ال ذماااة والمال ااام 

لبطانة المالباس الخارجياة وي اون القمااب منات م 

     الساااااابو الصااااان  وطريقاااااة النساااااي  مااااان الناااااوع

و  (البساايط   او المباارب او االط سااا ( السااتان   

  يو اا  مجموعااة ماان اقماااة البطانااة 0(الااا ل 

 المصنوعة من الذرير الصناعا والرايون
 

 وتتمٌز خواص النسٌج االطلس بماٌاتً :

اختالؾ الوجي االماما عن الخ فا بوجوب  -1

 ال معة ع   وجي القماب 

 صعوبة معرفة اتجا  الطول فا القماب  -0

 يذتا  ال  عناية خاصة اثنا  ال ا -3

 قماة البطاناا والستا ريستعمل فا ا -1

 م   ثرو االستعمال تقل متانة ويسنل تفسخي -5

 
  0الا ل (

 

اما النوع الثالث من اقمااة البطاناة فنوقمااب  -3

البطاناااة الناااااي ون وي اااون قماااااب مصااانوع ماااان 

ؼااجول الناااي ون المال اام لبطانااة المالبااس وي ااون 

القمااااب منااات م الصااان  وباااااللوان ن والذااااايتان 

ومتيناااة وطريقاااة نساااي  القمااااب مااان  مساااتقيمتين

 لسااااابو البساااايط وتاااابطن بنااااا الجا يتااااااالنااااوع ا

(أنق   يو اااا   3والااااا ل  الرجاليااااة والي  اااااا

 انواع من اقماة البطانة المصنوع من الناي ون

  
 أ  - 3الا ل (

 ب( -3شكل ) 
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 الحشوات 
 

 

ي وهاو عبااري عق الذاو بوراي منما فاا جميا           ة باخ ياة مان القمااب و عان طبقاالمالباس تقريباا

تستعمل العطاا  اا ل ل تفاصايل وتقويتناا ن مثال الياقااا ن واسااور اال ماام والجياوق وصابر الساتر 

الرجالية وذافاا الي   الرجاالا وتقاويرو االباط ل ي ا  الرجاالا وت افا الذااوو جمااالي ع ا  البابالا 

                                           سابالرجالية وتساعب فا الذفا  ع   ا  نا منما ؼس ا ول
 

خت اؾ الذااو ماان ذياث االوجان منناا الذاااو السامي  ومننااا الخفياؾ فالقمااب الخفيااؾ يذتاا  الاا  ي 

با ل قمااب منساو  اوؼيار  ا  ال  الذاو السمي  ويتوفر الذاوطبقة خفيفة امااالقماة السمي ة تذت

 منسو  وهنا  نوعين ل ذاو المنسو  

 ا فا مو عي المخص  ل خياطة ن يجق ان يسر  ويثبط يخاذاو  -4

 ورطبااة  ااا تذمااا ا بواسااطة الذاارارو بااال ا ويجااق اسااتعمال اااااة م ساا ن يثباااذاااو الصااع  -0

 يبو  عمالي تثبيتنا يتط ق فالذاوو السمي ة  ن أما الم واو وهو سنل وسري 

   االسوبن  البي ن  الرماب ن االبي  )  -فهً :اما االلوان الخاصة بالذاو 
 

ها ا خاصاة فاا ذافااا الي ا  ذاو ع   ا ل ارا ط مخت فة العر  ويساتعمل الوهنا  نوع من  -3

  القماااب بط طبقتااين ماان القمااب لتساانل عم ياة ربااط الذااو مااوالباابالا الرجالياة وهااا تار الرجاالا

   الذاو الالصع4برجها  ما فا الا ل (قبل فا مو عنا  وتستعمل فا تثبيا الجخارؾ

 -:  ٌاتً اهم انواع الحشوات وفٌما

 -: الحشو الالصك -4

لقمااب بون برجهاا تستعمل لوصال طبقتاين مان ا

التعتباار ذاااوا ن فنااا تعطااا  وبااالرؼم ماان اننااا

 متانة ل قماب  

 

 

 

 

 

 

                                       

 (1الشكل )

 :ون الالصكالحشو المحٌ -0

 يمتابا وانما طولي يمتبمن تري و الناي ون ال يصن 

ي  ا يتماا  م  االقماة المذا اةعر ي الخفيفاة  ا

  0الوجن والمنسوجاا  ما فا الا ل (

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 (2الشكل )
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ؼيار المنساو  الا   يخااط هااو  حشةو الخصةر -3

ااريط ثقياال الاوجن ن ااابيب المتاناة ويسااتعمل فااا 

ذجمااااة ويتااااوفر تقويااااة اااااارطة الخصاااار او باال

  3بعرو  مخت فة  ما فا الا ل (

 

 

 

 (3الشكل )

  الحشو غٌر المنسوج الالصك -1

وهاااو يصااان  بااااوجان مخت فاااة مااان الاااافاؾ الااا  

الثقيااال الاااوجن ويم ااان قصاااة فاااا  ااال اتجاهااااا 

  1خطوطي وهو ق يل المرونة  ما فا الا ل (

 

 

 

 

 
 (4الشكل رلم )

وهااااو  الحشةةةو غٌةةةةر المنسةةةةوج الةةةذي ٌخةةةةاط -5

بخياااراا متنوعااة الااوجن وال ااون ن ويناسااق هاا ا 

يال اام الذاااو واالقماااة المذا ااة والمطاطااة  مااا 

 5المنسوجاا  ما فا الا ل (

  

   

 

 

  

  

 (5الشكل )

ها   الذااوو ت اون  الحشو المنسوج الالصةك -6

تتاابر  بااين المتوسااط المتانااة ومتعااببو االوجان و

ي التجاااا  خطاااوط القماااابوالثقيااال ن تقااا    وفقاااا

و ما ال  اا ي اون التاا يل مستعمل او ع ا  نذاال

  6ا ثر نعومة  ما فا الا ل (

 

 

 (6الشكل )
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مي ة  المعاااطؾ ويسااتعمل بصااورو خاصااة فااا ذاااو المالبااس الصااوفية الساا مةةاا المنوٌجةةةل -9
   وتثبا يبويا او بالما نة  ن والستر الرجالية وال وستماا

 

  لماا فازلٌن -42
مناي   مناي االباي  والرمااب  واالساوب وبعا  PILLONوهو يصن  من اعيراا م ؽوطة يابع  (
فية تعمل ع   لصقي بقماب الربا  بمسااعبو الم اواو ويف ال يذتو  ع   مابو صمؽية من جنتي الخ 

 ه ا النوع من الذاواا لتفاوا السم  باال افة ال  سرعة وسنولة تثبيتنا  
 

طريقاة الذيا اة الذاواا التاا تذتاو  ع ا  ماابو الصاقة تصان  مان االقمااة القطنياة المذا اة ب -44
 و ياقاا الثياق الرجالية لؽر  توقيفنا ثابتة وتستعمل ه   خاصة فا ذا البسيطة منااو تناية

 

مالذ ة : ان اؼ ق مع م اقماة الذاو التا تثبا باليب تذتاا  الا  ؼسال قبال قصانا الجال تق يصانا 
 والتاول وقمااب ذاااو Pillonالا  اقصاا ذاب وماان االقمااة التاا التذتااا  الا  تق اي  االور نااب  و(

 ياقاا الثياق الرجالية  
                                              

 اما اهمٌة استعمال الحشوات هً 

 تقوية االججا  التا تق  تذا ال ؽط الابيب  ما فا ذالة فتذاا االجرار  -4

 ا تساق الربا  الني ل المط وق  ما فا ذالة الياقاا وصبر الي   -0

 اال مام  ا تساق الصالبة  ما فا ياقة القمصان الرجالية والفتذاا االمامية واساور -3

 تثبيا القماب  ما فا فتذاا الجييوق وتقويراا الرقبة  -1

ي وسا ي مان قمااب الاربا  ن وأذياناا بان قماب الذاو يجق ان ي ون اخؾ وجنا  السام  ةبرجام ا
وماان المم اان ذاااو الااربا  القطنااا السااابو ( و ال ااون الواذااب   بالقماااب نفسااي ماا  الع اام ان  نفساانا ن 

 -: مثلتص   ل ذاو ل تانية المذا ة بطريقة  الذيا ة البسيطة مع م االقماة القطنية وا
 الخام ع   اختالؾ انواعي  -4

   الباتيساوالوايل  -0

 االور نب  -3

 الناي ون -1

 التفتة -5

 التول فا ذاالا خاصة -6

وهو يذف  اا ل  الحشو المنسوج الذي ٌخاط -7
ينبؽااااااا ان يسااااااتعمل ماااااا  القماااااااب وميجاتااااااي و

الخفياؾ الاوجن تتاراو  اوجاناي باين  نالمنسوجاا
قماااب مثاال  ثقياال الااوجنواالو نااجو الااافافة مثاال 

   7ما فا الا ل (القنق الوبر   
 

 (7الشكل )

  مشد الخصر غٌر المنسوج الالصك -8
 

وهااو ي ااون ع اا  ااا ل   8فااا الااا ل ( المو اا 
ااااااريط بمقاسااااااا مخت فاااااة باااااالطول والعااااار  
يساتعمل ال اافا  مجيااب مان المتانااة ع اا  اطااراؾ 
الثاااااوق مثااااال ااااااريط الخصااااار واسااااااور ال ااااام 

  والفتذتاا والتخريجاا المستقيمة
 (8الشكل )
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 -: الذي ٌثبت بالٌدكٌفٌة لص الحشو 
نفساي واليجاوج ذااو قطعاة  الذاو ع   قالق القطعة المراب ذاوها وباتجا  خط النساي  بق 

  مقصوصة باتجا  النسي  الطولا باخر  مقصوصة ع   خط العر  
فايق  الذااو ع ا  خاط النساي  أما فا ذالة ذاو االججا  المقصوصة ع   الخط الما ل (القيرا    

 الطولا لمن  تمطينا  
 

تٌةة اال علٌماتتتبع الت وتجنب تجمع بع  اجزاء الحشو فوق بعضهاالنتائج وللحصول على احسن 

 -:عند تحضٌره
 

لتجنااق الساام  الجا ااب فااا الجوايااا تقاا  قطعااة  -4

        فااا الااا ل  االذاااو بصااورو ما  ااة فااا االر ااان  ماا
  أ-4(
 

 
  4الا ل (
 أ+ق

ل ذصااول ع اا  خياطاااا رقيقااة منبسااطة قصااا  -0

قريبااا جاابا ماان خطااوط الخياطاااا بعااب االنتنااا  ماان 
   ق   -4( ما فا الا ل  تثبيتي ع   الربا 

توصاال قطعتاااا الذاااو ببع ااانا يو اا  طااارؾ  -3

اذاابهما فااو  االخااار  بذيااث يقااا  السااط  الساااف ا 
لالولاا  فااو  السااط  الع ااو  ل ثانيااة ويعماال خطااان 

من بع نما ثام يقا  (الت ل   قريبان  متواجيان من

  0الا ل (  ما فا الجا ب من عالوو الخياطة

 
  0الا ل (

 (القنويجااة   جااباي  وفااا ذالااة قماااب الذاااو الساامي 
المسااتعمل فااا ذاااو المعاااطؾ والجا يتاااا يف اال 

قطعااة ماان  تثبيااا القطعتااين المااراب توصااي نا ع اا 
تالمس الذافتان فقاط ثام تعمال تالور  الرقيع بذيث 

ي   هاباااا  الت ااال ( خطاااوط مااان الذاااافتين  ع ااا واياباااا

ثااام تماااج   المتالمساااتين ع ااا  الورقاااة ذتااا  تتثبتاااا
  3الورقة  ما فا الا ل (

الما  اة فاا تثبياا  ةتساتخبم الساراج وفا ه   الذالاة

 وخاصاااااة فاااااا الجا يتاااااااع ااااا  القمااااااب الذااااااو 

 الرجالية والي   الرجالا والياقاا  والمعاطؾ

 

 

 

 

 

 

  3ا ل(
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 -فٌتم كما ٌاتً : )الالصك ( كٌفٌة لص وتثبٌت الحشوات الرلٌمةاما 
 

قصااااا الذاااااوو ع اااا  ذاااابوب القالااااق باااابون  -4

  4لا ل ( ما فا ا جياباا
 

رفا  او قاا  الؽبنااا فااا ذالاة وجوبهااا عنااب  -0

 تبطين القطعة 

 
 
  4الا ل (

 ع ااا  قطعاااة القمااااب يثباااا القمااااب الالصاااع -3

 ماا  الوجي الالم  مقابل قفاا القمااب بذيث ي ون 

   0فا الا ل (

 
  0الا ل (

رب الذاااو بالمااا  ق اايالي او باسااتعمال م ااواو  -1

  3 ما فا الا ل ( بخارية

 
  3الا ل (

  الذااو ال بيارو او ابب ا العمل من وسط قطا -5

الطوي اااااة  بطريقاااااة ال اااااؽط لو ااااا  الم اااااواو 
ببطااا   وبالتااابري  باتجاااا  االطاااراؾ وتذري ناااا 

وبعااب الت  ااب ماان التصااا  الذاااو بالقماااب لماابو 
 ثانية وبخالؾ  ل  تنفصال الذااوو مان 42-45(

  1 ما فا الا ل (القماب 
 
 

 
 
  1الا ل (
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ق ااااي  وتاااابري  عااااالواا الخياطااااة وقاااا  ت -6

الجوايا بصورو ما  ة ل تق يل من سما ة االطاراؾ 
عنب ق بنا ول ذصول ع ا  جواياا منت ماة وا او  
القطعة ع   الوجي ل تا اب مان انت اام القطعاة بعاب 

   5 ما فا الا ل ( لصع الذاو ع ينا

 

 
  5الا ل (
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 طبٌعة االجسام وتكوٌنها وتناسمها 

ان يتعماااع فااااا براساااة واستقصاااا  ع اااام  ع ااا  المتخصاااا  بالتفصااايل ورو تذاااتمان ال ااار
تاااااري  جساااام االنسااااان الن فاااان تفصاااايل المالبااااس متوقااااؾ ع اااا  مالذ ااااة تر يااااق االباااابان   

  4طاااالع ع يناااا والاااا ل (وهناااا  بعااا  المع ومااااا المنماااة فاااا تر ياااق االجساااام الباااب مااان اال
ا  الر يساااية االجاااج ع ياااي ااااارا   وقااابNormal figureيباااين نمو جاااا لجسااام رجااال طبيعاااا (

معرفتناااا والتاااا تعاااب بمثاباااة القواعاااب االساساااية لمنناااة التاااا يجاااق ع ااا   ااال متخصااا  بالتفصااايل 
 التفصيل 

 

  4ا ل (

Shoulder level line 4- مستو  خط ال تؾ 

Chest or beast line 0- خط الصبر 

Waist line 3- خط الخصر 

Seat or Hip Line 1-) الور   خط القعبو 
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أن المسااااافاا الرأسااااية بااااين هاااا   الخطااااوط تخت ااااؾ باااااختالؾ االجسااااام والطااااول قامااااة االنسااااان  

 أثر فا موا   الخطوط اعال 

وع ااا  افتااارا  يم ااان  قااابرو باااا ل جسااام طبيعاااا أماااا المساااافاا المبيناااة فاااا هااا ا الاااا ل فقاااب 

الااا   قماااة الاااراس تقسااايمي عموبياااا الااا  ثمانياااة اقساااام بذياااث ان  ااال قسااام يسااااو  المساااافة مااان

 .(Eight Heads Theory)  الرقبة وقب يط ع ع   ه ا التقبير عامة ن رية االسس الثمانية

                  وقاااااب ثباااااا بالتجرباااااة ان هااااا   الن رياااااة بليااااال قااااااط  يعتماااااب ع ياااااي لمعرفاااااة تااااابر  االجساااااام

الا ــــااااااـل لقااااااب  انااااااا البراســااااااـاا لذـــااااااـب االن مقتصــــااااااـرو ع اااااا  الجســااااااـم الطبيعااااااا او 

وق يااال هااام الرجاااال الااا ين لنااام اجساااام متناسااابة مااان هااا ا القبيااال  (  Normal figure) الطبيعاااا

يم ااان ان توجاااب باااين ا  عاااارو نختاااارهم مااان باااين الرجاااال  طفيفاااة افنناااا  اختالفااااا منماااا  انااا

وخاااط الاااور  او المعقاااب تخت اااؾ بااااختالؾ االااااخا   مثاااال  لااا  ان المساااافة باااين خاااط الخصااار

وهنااااا  اجسااااام  اا خصااااور واط ااااة واخاااار  قصاااايرو الخصاااار  ساااام   05-48( وتتااااراو  بااااين

االساساااية يم ااان  هنالااا  انذرافااااا  ثيااارو عااان القياساااااا  ان مقاعااابها فاااا و ااا  مخت اااؾ وان 

العثااااور ع ينااااا ع اااا  انااااي ماااان ال اااارور  ايجاااااب اساااااس ثابااااا لؽاااار  التفصاااايل وقااااب وجااااب ان 

 الجسم المبين فا الا ل السابع واؾ لن ا الؽر   

  Structure of the bodyٌب الجسم ترك

 يتالؾ جسم االنسان من ذيث االساس من ثالثة اايا  

 Bone            ظمع -1

 Flash        لحم  -2

 Muscle عضل       -3
 

وه   ها التا تنم المفصال بالبرجاة االولا  واولا  ها   الثالثاة ا  الع ام هاا االسااس الا   يساتقر 

وهما ال ذم والع ل والع م اقل الثالثة عر اي ل تؽييار واالخاتالؾ الن ع اام ع يي االثنان االخران 

الجسم تا ل وتنمو ذت  يت امل الب وغ وبعب   تبق  ثابتة التتؽير اماا الع االا وال ذام فناا عر اة 

 التؽيير فا الذجم والا ل  

صابر والقسام ان ا ثر ناواذا الجسام عر اة ل تؽيياراا هاا اال تااؾ والقسام الع او  مان ال نار وال

ل فاا اال تااؾ وفاا اع ا  ال نار الاور  فننالا  اذتماال مان نماو الع ا االماما من الخصر و ا ل 

بمارور اذتمال تجم  ال ذم فو  الصبر والخصر  ما ان االورا  قب تت خم بالع ال وال ذام  و  ل 

  الجمن

ا القساام م امااان القسام الخ فااا ماان الصاابر ؼياار معاار  ل جيااابو باالن ر لقاارق ال ذاام ماان سااط  الجساا

المنطقاة  فاا ها   وتجمعناا ترسق الااذوم من جرا   ت خم بتقبم العمراالماما مني فنو المعر  ل
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سااام المعروفااة لااب  ذاابثان  لاا  النااوع ماان الخصاار فااا االجماان الجساام وترهاال الع ااالا فينااا ي

   باالجسام الببينة  والخياطين المختصين بالتفصيل

 :المٌاسات المحٌطة

ماان (مذاايط الصاابر  ساسااية التااا يتوقااؾ ع ينااا تفصاايل المالبااس الرجاليااة هااا  االان القياساااا اال

ي لتقسايم  ومذيط الخصر ومذيط الور  (القعبو   ع ا  التاوالا أ  ان قيااس مذايط الصابر يعاب أساسايا

مذايط الاور     وقيااسWorking scale( الجا يا والي ا  والمعطاؾ ويسام   لا  مقيااس التقسايم 

اس الخصاار فيعااب امااا قياا نتقساايم السااروال الرجااالا والسااروال والتنااورو ل نسااا ل (القعاابو  يعااب اساساايا

ي لتقسيم الجا يا والسروال وال ي   وه ا القياس معر  ل جيابو والنقصاان ذساق تر ياق جسام اساسيا

 االنسان من ذيث النذافة والببانة ف  ببين تقسيم خا  وال   يط ع ع يي االجسام (الم راة   

 -الحجم :

ياس ل خطوط االساسية ل جسم بذيث ي اون قاعابو عاماة مطابقاة الجاجا  الجسام والذجام يتؽيار هو الق

سام   تخت اؾ الذجاوم مان ذياث بنياة الااخ  0ذسق قياساا الجسم اما الفر  بين ذجام وأخرهاو (

ذجااام جااباول ويرمااج لنااا خاصااة وقامتااي فمننااا اعتيابيااة الساامنة والنصااؾ ساامنة والساامنة ولناا   اال

 فا المعامل الصناعية فعنب قرا و الرمج يم ن معرفة الذجم المراب العمل بي ع ينا متعارؾ

 -مثال:

 شكل الجسم )الحجم ( الرمز

N  جسم اعتياب 

MP  متوسط السمنة 

P بدين 

S قصير القامة 

R متوسط اعتيادي القامة 

L طويل القامة 

 

 والمقصوب بن   الرموج معرفة قامة الاخ  وبنيتي

 كة الخٌاطة الحدٌثة / بغدادالمصدر : شر
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 القامة الرمز

NS اعتيادي قصير القامة 

NR اعتيادي متوسظ القامة 

N-L اعتيادي طويل القامة 

MPR  متوسظ القامة –متوسظ السمنة 

MPS قصسر القامة -متوسظ السمنة 

PR بدين متوسظ القامة 

 المصدر : شركة الخٌاطة الحدٌثة / بغداد

 6 او N ع يي اعتياب   سم   فيط ع6الصبر والخصر (½ ن بي أ ا  ان الفار 

  1او  MPسم   فيط ع ع يي 1الصبر والخصر (½ ا ا  ان الفار  بين 

 0او     Pسم   فيط ع ع يي 0الصبر والخصر (½ اما ا ا  ان الفار  بين 

 ااون   يslimساام   وفااا الجساام ال ااعيؾ (8  فااان الفااار  فيااي (Atleticامااا فااا الجساام الريا ااا (

 م    ما هو مو   فا الصورو س 42الفار  (

 

 
 
 

http://www.google.com/imgres?q=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9&start=120&num=10&hl=en&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=wAxr3VPoqDRRDM:&imgrefurl=http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Obesity-waist_circumference.PNG/250px-Obesity-waist_circumference.PNG&w=250&h=220&ei=FItHUNemCcXBtAaqiYCADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=551&vpy=290&dur=11217&hovh=176&hovw=200&tx=115&ty=104&sig=105271693203322216439&page=6&tbnh=147&tbnw=167&ndsp=24&ved=1t:429,r:14,s:120,i:133
http://www.google.com/imgres?q=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9&start=120&num=10&hl=en&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=wAxr3VPoqDRRDM:&imgrefurl=http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Obesity-waist_circumference.PNG/250px-Obesity-waist_circumference.PNG&w=250&h=220&ei=FItHUNemCcXBtAaqiYCADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=551&vpy=290&dur=11217&hovh=176&hovw=200&tx=115&ty=104&sig=105271693203322216439&page=6&tbnh=147&tbnw=167&ndsp=24&ved=1t:429,r:14,s:120,i:133
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 -أخذ المٌاسات الشخصٌة للمالبس الرجالٌة :
 

المالبااس  لقطعااةقياساااا الجساام بصااورو صااذيذة فااا الذصااول ع اا  نتيجااة جياابو يساااعب اخاا        

يجااق مراعاتنااا عنااب اخاا  التااا المااراب تفصااي نا بصااورو صااذيذة فااا الذصااول ع اا  بعاا  االمااور 

 ومنها :القياساا 

 جسم ل ذصول ع   نتيجة صذيذة لأخ  القياساا وع   ا -4

 ان ي ون الاخ  فا ذال تنفس طبيعا  -0

 ذول منطقة الخصر لتذبيب م ان الخصر الطبيعا  و   اريط -3

 يجق الج وس ع   قاعبو ص بة  الذبيب او الخاق عنب اخ  مقاس طول السر   -1

ذالاة رسام قالاق الساترو تؤخ  القياساا الرجالية عابو فو  القمي  والبنط ون وفاو  الساترو فاا  -5

  الرجالية 

 ال نر لمعرفة نقطة التقا  ال راع بالجسم فا الخ ؾ    يجق تذري  ال راع عنب اخ  قياس عر -6

 يو   طريقة اخ  القياساا ل مالبس الرجالية  0والا ل (

 

 
 

  0ا ل (
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 رٌمة أخذ المٌاسات للمالبس الرجالٌة لالجسام المختلفةط

 وؾ لسنولة تذبيب القياساا ع   الرسمو عا الذرمالحظة : 

 
 (3شكل )

 
 (4شكل )

ويؤخ  قياس مذيط  -:( فمحٌط الصدر ) -4

الصبر ويو   اريط القياس ذول منطقة 
الصبر ب ام ي ويمرر الاريط من تذا االبط 

  3( باتجا  مقبمة الصبر  ما فا الا ل

: يؤخ    طول الخصر الطبٌعً )أ ب( -0

س طول ال نر بو   طرؾ اريط القياس قيا
عنب الفقرو السف ية ل رقبة الخ فية وذت  خط 

  5ا ل(الخصر

: وهو القياس من  طول الكتف )ن ل( -3

جانق الرقبة ال  اع   ال راع  ما مبين فا 
  3(الا ل 

: وهو القياس  عر  الظهر )د هـ( -1

الماخو  من ال نر لما بين نقطتا منتصؾ 

راع بالجسم اسفل ع مة الرقبة التقا  ال 
 سم   من منتصؾ الخ ؾ45الخ فية بمسافة  (

   5 م فا الا ل (

وهو القياس الماخو   : (حمحٌط الخصر ) -5

ا يع  ( ب ؾ اريط القياس ذول الخصر
 ما هو م ان فا الجسم  فو  م ان الذجام 

  3( مبين فا الا ل

: ويقاس اسفل  ازل )ط(طول الخصر الن -6

  3 ما فا الا ل(سم  1الخصر بمسافة (خط 

: ويؤخ  ب ؾ اريط  محٌط الورن )ظ( -7

القياس ذول ا بر جج  فا منطقة الذو  
      وت ون عابو اسفل خط الخصر بمسافة

  3( سم    ما فا الا ل 04(

: ويؤخ  بو   اريط القياس  طول الركبة -8

عنب الخصر لؽاية نصؾ الر بة  ما فا 
   3(الا ل

طول السر  (س ب  : ويوخ  بو    -9

الاريط القياس ابتبا  من خط الخصر وذت  

 ما  سط  القاعبو التا يج س ع ينا الاخ 

  1فا الا ل (
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 (5شكل )

ويؤخ   -:طول الجنب الخارجً )ع غ(  -11

بو   اريط القياس عنب خط الخصر لؽاية 

 ال  ا وجي الذ ا  ا عابو يؽطاخر الطول 

  3 ما فا الا ل (الع م 

يو   اريط  : ط الحجللٌاس مح -44

 القياس فا اع   القبم ذول ع م  عق القبم

 -:طول الجنب الداخلً للسروال )زر( -40

ويؤخ  بو   اريط القياس ابتبأ  من اع   
 ما فا  نقطة فا السر  وذت   عق القبم

  5الا ل (
 

 -: )د ن (    القطعتينطول الكم  - 43

اس عنب منتصؾ ويؤخ  بو   اريط القي

  ثم م (عر  ال نر ثم ال  الع س لالخ ؾ 

  5(  ما مبين فا الا ل (ن  ال  الرسػ

 -طول ال م  و القطعة الواذب (ل ن  : -41

ويوخ  بو   اريط القياس من ع مة ال تؾ 
وذت  ع مة الرسػ م  ثنا ال راع  ما فا 

  5الا ل (

مذيط الرقبة (   : ويؤخ  ب ؾ اريط  -45

جج  القريق من قاعبو الرقبة (الس ذول القيا
  5 ما فا الا ل (   الببن

 

  :  يؤخ  ب ؾ اريط نمذيط الرسػ ( -46

  3 ما فا الا ل (القياس ذول ع مة الرسػ 
 

يط مذيط ال راع (و  : ويؤخ  ب ؾ ار -47

منطقة فا القياس ذول منطقة الع ب اعر  

  5 ما فا الا ل ( الجج  االع   من ال راع
 

عمع ذفرو االبط (أ     : ويؤخ   -48

بو   اريط القياس من ع مة الرقبة وذت  
  5 ما فا الا ل (منتصؾ عر  ال نر

 

ويؤخ  بقياس المسافة من  -طول الج  : -49

ع مة الرقبة الخ فية وذت  الطول المط وق 
  ل ج 
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( لرسم لوالب المالبس  سم 178- 171( لٌاسات االجسام الرجالٌة االعتٌادٌة الطول )1جدول )

 العلٌا والسروال الرجالً

 4 مذيط الصبر 88 93 96 422 421 428 440 446 402

 0 مذيط الور  90 96 422 421 428 441 448 400 406

 3 مذيط الخصر 71 78 80 86 92 98 420 426 442

سم 1خط البنط ون ( 77 84 85 89 93 422 421 428 440

اسفل الخصر 

 الطبيعا  

1 

 5 نصؾ عر  ال نر 4825 49 4925 02 0225 04 0425 00 0025

 6 الطول ال  الخصر 1321 1328 1120 1126 15 15 15 15 15

 7 عمع ذفرو االبط 00 0028 0326 0121 0520 06 0621 0628 0720

 8 مذيط الرقبة 37 38 39 12 14 10 13 11 15

ا طول ال م  ا 6326 6120 6128 6521 66 66 66 66 66

القطعة الواذبو (من 

 ال تؾ  

9 

طول ال م  اا  79 82 84 80 83 8325 81 8125 85

القطعتين (من وسط 

 ال نر 

42 

 44 الطول الباخ ا ل سا  78 79 82 84 80 80 80 80 80

 40 طول الج وس 0628 0720 0726 08 0821 0828 0926 0926 32

يط الرسػ ببون مذ 4621 4628 4720 4726 48 4821 4920 4920 4926

 جياباا

43 

مذيط فتذة ال م  اا  07 08 09 32 34 3426 3020 3028 3321

 القطعتين

41 

مذيط السروال من  0325 01 0125 05 0525 06 06 06 06

 االسفل

45 

 

 (  11ص  -22المصدر) Winifred Aldrichالمٌاسات االنكلٌزٌة  
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 ذجام   قياساا االجسام الرجالية مقسمة ذسق اال0جبول (

Xlarge-Large – Medium – Small)  

Xlarge 

(116-112) 

Large 

(118-114 ) 

Medium 

(111-96) 

Small 

(92-88) 

 ت محٌط الصدر ٌتراوح بٌن

 4 مذيط الصبر 90 422 428 446

 0 الور  91 420 442 448

 3 مذيط الخصر 75 83 94 99

سم اسفل 1خصر البنط ون ( 78 86 91 420

   الخصر الطبيعا

1 

 5 نصؾ عر  ال نر 49 02 04 00

 6 الطول ال  الخصر 11 1128 1526 1621

 7 عمع ذفرو االبط 03 0126 0620 0728

 8 مذيط الرقبة 39 14 13 15

طول ال م  اا القطعتين (من  61 65 66 67

 وسط ال نر 

9 

طول ال م  اا القطعتين (من  82 80 81 86

 وسط ال نر  

42 

 44 ول الباخ ا ل سا الط 79 84 83 85

 40 طول الج وس 0725 0825 0925 3225

 43 مذيط الرسػ ببون جياباا 4628 4726 4821 4920

 41 مذيط فتذة ال م  اا القطعتين 08 32 3426 3028

 45 مذيط السروال من االسفل 01 05 06 07
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 ( المماسات العادٌة للرجال3جدول )

 1 سنتمراتالحجم بال 44 46 48 51 52 54 56

 2 الطول 171-174 175-178

 3 محٌط الصدر 88 92 96 111 114 118 112

محٌط الوسط  78 82 86 91 94 98 112

 )الخصر(

4 

محٌط االرداف  92 96 111 114 118 112 116

 )الورن(

5 

 6 طول الظهر 44 45 46 47 48 49 51

 7 محٌط الرلبة 37 98 39 41 41 42 43

 8 طول الذراع 63 63 63 64 64 64 64

الطول الداخلً  81 81 81 81 81 81 81

 للبنطلون

9 

 ( مماسات الرجال الرفٌعً البنٌة4جدول )

 1 الحجم بالسنتمرات 88 91 94 98 112 116

 2 الطول 181-184 185-188

 3 محٌط الصدر 88 91 94 98 112 116

محٌط الوسط  76 78 82 86 91 94

 )الخصر(

4 

محٌط االرداف  92 94 98 112 116 111

 )الورن(

5 

 6 طول الظهر 47 48 49 51 51 52

 7 محٌط الرلبة 37 38 39 41 41 42

 8 طول الذراع 65 65 65 66 66 66

الطول الداخلً  83 83 83 84 84 84

 للبنطلون

9 
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:( Pattern )- المالب  

لخطوط تمثل هوعبارو عن خطوط مرسومة ع   الور  الافاؾ مقسم بالسنتمراا وه   ا

 بالمنت  ( بنط ون ن ثوق ن قمي      الخ   المراب تنفي   ويتم رسم الخطوط ع   قواعاججا  

خاصة ل ل منت  وع   المقاساا المط وبة اما ع   الجسم او من جباول القياساا المتوفرو فا 

 المصابر الع مية  

 :انواع الموالب 

 الباترون العادي )المسطح( -1

ي   -:ممٌزاته ل مقاساا الفربية والموبيالا المط وق تنفي ها بعب أخ  مقاساا الجسمن  وهو يرسم وفقا

  اني ينف  وفع المقاساا المط وبة  -أ

 ذرية اختيار الموبيالا المخت فة   -ب

 -:الباترون الجاهز  -2

وبيوا المو ة مثل مج ة (بوربا   وبع  المجالا الا االجيا  من مجقوم باعباب  ت     

 يتم االتفا  ع   مقاساا ثابتة لالجسام المثالية صة لالجيا  الرجالية المخص

 .هم االدوات الالزمة لعمل المالب ا

ق م رصا  ن مساطر (قصيرو ن طوي ة ن منذنية   ن اورا  افافة خاصة ل رسم او اورا  مقسمة 

 بالسنتمراا ن اريط قياس  

لق وها برام  متخصصة ترون او القايم ن ان تصمم البا  ما أن هنا  بع  برام  الذاسوق

 ية ع   تصميم القوالقوقبراتنا عال
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 أسئلة الفصل االول
 -/ عرفً ما ٌأتً:1س

 الذاو   -1الموس ين        -3الميبعة         -0الصبرو                -4

 الذجم -7القالق          -6القياساا المذيطة       -5   

 

 ورٌة عددٌها مع الشرح ؟/ ما هً ممٌزات االزٌاء االش2س
 

 /عددي الوان ألمشة االزٌاء االشورٌة وبماذا كانت توحً ؟3س
 

  -:/ أملئً الفراغات التالٌة4س
                   و                   و                   من أهم االقماة التا أرتباها االاوريين  -1
                  و                و                 من أهم صابراا أقماة بؽباب  مر ج تجار   -2
                    و                  و                   من أبرج عيوق االقماة المخ وطة  -3
                   و                   و                   يت لؾ جسم االنسان من  -4

 

 -:/ تكلمً بأٌجاز عن كل مما ٌأتً 5س
 منطقة الامالية   أجيا  ال -1
 ما الؽر  من خ ط االلياؾ الصناعية والطبيعية  -2
 أهم الخوا  التا تميجا بي االقماة المخ وطة   -3
 أ  ر  أنواع االقماة الرجالية    -4
 ما مميجاا خوا  النسي  االط س  -5
 بينا أهمية استعمال الذاواا  -6
  يفية ق  وتثبيا الذاواا الرقيقة (الالصع  -7

 

 مٌاسات للمالبس الرجالٌة / كٌف ٌتم أخذ ال6س
 طول الر بة  -1طول ال م  و القطعتين    -3  مذيط الرقبة    -2 عمع ذفرو االبط     -4

 / ما هو المالب وما هً أنواعه وأهم االدوات الالزمة لعمل المالب وضحً ذلن .7س

 

 -/ عللً ما ٌأتً:8س
 أستعمل الباب يون ال تان االبي    -1
 با باليب تذتا  ال  ؼسل  أؼ ق أقماة الذاو التا تث -2
 نق  قطعة الذاو بصورو ما  ة فا االر ان   -3
 تميجا المالبس االاورية بصالبتنا    -4
 يصن  الذاو المذيو  الالصع من تري و الناي ون   -5
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 الفصل الثانً

 

 

 

 

 

رسةةةةةةم وخٌاطةةةةةةة  الجالبٌةةةةةةة  

 الرجالٌة 

 الجالبية الرجالية -4

 رسم قالق الجالبية الرجالية-0

البياااة فصااايل وخياطاااة الجت -3

 الرجالية
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 -الجالبٌة الرجالٌة :
      

ا لج باق : هو ربا  طويل لي فتذة  ايقة ذاول الرقباة وبا ماام طوي اة وت اون ؼنياة بجخارفناا

الج بااق ماان لبااس عامااة النااس فااا العصار االسااالما وقاب تطااورا  الننبساية وبااالوان مخت فاة ويعااب

والجالبياة الرجالياة هاا ن  مذاف اة ع ا  خطوطناا االساساية تصاميمنا ذسق الرؼباة والماوبو ما  ال

ي   انا تفصل من االقماة الصوفية وبالوان با ناة اذب  انواع المالبس التا ترتب  فا المنجل وسابقا

وقب تنوعا موبيالا الجالبية فا الوقا الذا ر وأجتنب المصمميين والخياطين فاا تنفيا  ماوبيالا 

يااة باسااتعمال اقماااة منوعااة مننااا المصاانوعة ماان االلياااؾ الطبيعيااة متنوعااة ماان الجالبياااا الرجال

الصااناعية او االقماااة المنتجااة ماان مااج   والصااوفية او المصاانوعة ماان االقماااة  االقماااة القطنيااة ن

                  االليااااؾ الطبيعياااة والصاااناعية  اا الجاااوبو العالياااة وباااالوان مخت فاااة منناااا الفاتذاااة ومنناااا الؽامقاااة

 : الرجالٌة اتً نماذج من الجالبٌاتوفٌما ٌ

ي من قبال القبا ال والعااا ر فاا العارا  ولام  تصمٌم الجالبٌة او الدشداشة العرالٌة - 4 : استعم ا قبيما

تخت ؾ بالم نر الخارجا ل رجال  ثيراي عما  انا ع يي فا العصر االسالما ا  ت اون فتذاة الباباااة 

من المم ن ؼ قنا بواسطة اجرار وتصن  البابااة مان نساي    سم و 45من االع   اليتعب  طولنا الـ(

تصاااميم   نمااا   ل0  و(4( قطنااا ابااي  ال ااون ونااابراي ماتصاان  ماان الذرياار بالنساابة ل رجااال والااا ل

 وب بان عربية اخر   باايب ترتب  فا العرا 
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   3تصميم الج باق السعوب  المو   فا الا ل ( -0

 
  1ا المو   فا الا ل (تصميم الج باق الخ يج -3
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  5تصميم الج باق المؽربا المو   فا الا ل ( -1

 

   6تصميم الج باق ال ويتا المو   فا الا ل ( -5
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  7تصميم الج باق المصر  المو   فا الا ل ( -6

 
  والتا سيتم ار  رسم القالق االساسا لنا 8تصميم الج باق العاب  المو   فا الا ل ( -7

  وسن ة االعباب ولتتم ن الطالبة من تنفي هال وننا متباولة  قة تفصي نا وخياطتنا الذقاوطري
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 جالبٌة الرجالٌة )لالب الخلف (اسم التمرٌن: رسم لالب ال 1رلم  التمرٌن : 
 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطة دلٌمة 90:الزمن المخصص

   

 -: انب على الطالبة ان تصبح لادرة على ٌجاألهداف التعلٌمٌه  :   أوال  :

 لٌاسات الجالبٌة الرجالٌة تأخذ -1                                           

  رسم لالب الجالبٌة الرجالٌة )الخلف(ت -2                                            

منضةدة ، للةم ، رصةاص ، الةالم ملونةة ، ممحةاة ، مسةطرة  التسهٌالت التعلٌمٌةه  ) مةواد  ، عةدد  ، أجهةزة ( :  : ثانٌا  

، ورق للتنفٌةةذ ،ممةةص( ، مسةةطرة منحنٌةةة A4صةةغٌرة ، مسةةطرة كبٌةةرة  ، شةةرٌط لٌةةاس ، اوراق صةةالحة للرسةةم )

 ، كرسً للجلوس ، صدرٌة عملبالحجم الطبٌعً 

 

 كمة ، معٌار االداء ، الرسوماتانماط الحال -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت
1  

 القياساا المط وبة 
 

 سم 16عر  النمو  =
=طول سم  452طول المستطيل = 

 الجالبية

 سم 06طول فتذة ال م = 
 سم16الطول ال  الخصر= 

 

 رسم قالق الخ ؾ 
 ارسما مستطيل أ ق جـ ب وفيي 

سم طول المستطيل وهو  452أ ق = 

 طول الجالبية 
 سم عر  المستطيل 16أ ب = 
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 -: رسم تموٌرة الرلبة 2
 

 825قيسااا ماان( أ   الاا  (هااـ   ( -

الرقبااااة ساااام   عاااار  تقااااويرو 
وانجلاااااااا مااااااان ( أ   الااااااا  (و  

 سم   0مقبار (ب
 

( هااـ   صاا ا بخااط منذنااا بااين  -
 لتمثل تقويرو رقبة الخ ؾ  و(و  

 

 ارسما عار  المارب ال ااهر  لتقاويرو 3
ساااااام   وارسااااااما 1بااااااة بعاااااار  (الرق

     الرقباااة وتقاااويرخاااط ماااواج  ل مااانقطخط
  اطبعاااا قالاااق المااارب لوذاااب(هاااـ و  ثااام 

ويقاا  بو اا  خااط وسااط ال ناار ع اا  
 ثنية القماب عنب التفصيل 

 

 -: ة الكملتحدٌد فتح 4
 

قيسااا ماان نقطااة (ب  الاا  نقطااة (خااـ   -
سااام   عماااع فتذاااة ال ااام ثااام  06مقااابار (

الااا  قيساااا مااان (ب  الااا  (ج  ومااان (ط  
ة سام   عار  المارب لفتذا1(   مقبار (

  م ال

 -: لرسم خط الجانب 5
 

             قيساااااااا مااااااان (ب  الااااااا  (   مقااااااابار -
  سم   الطول ال  الخصر 16(

قيساااااا مااااان (جاااااـ  الااااا  (   مقااااابار               -

 سم   لتعري  ال يل 5-7(
أببا  برسم خط مقوس  من نقطاة (    -

              قطااااا  الخاااااططيل ليالااااا  باخااااال المسااااات
 الاا  نقطااة (ل ثاام    (ب جااـ  فااا نقطااة (

سم  ثم يرسام 0التا تبعب عن نقطة (   (

خااط ما اال ماان نقطااة (ل  الاا  نقطااة (   
 ليمثل خط الجانق

  

 

سام   عاان 0عابلا خاط الا يل باالرتفااع ( 6

نقطااة (   الاا  االع اا  ثاام ارسااما خااط 
 ما ل ال  منتصؾ مسافة ال يل 
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 :لتحدٌد فتحة الجٌب الجانبً  7
                فةانجلااااااااا ماااااااان (ل  الاااااااا  (م  مسااااااااا

 سم    41-46(
 

 

8  

لرسم بطانة الجياق ارتفعاا مان (ل  الا  
سااام   ثاام قيساااا مااان (ن  3(ن  مسااافة (

سام   طااول قطعااة  30الا  (س  مسااافة (

البطانة ولتذبيب عر  الجيق قيسا مان 
سااام   ثااام 9نقطاااة س الااا    مساااافة (

ارسااما خااط مقااوس ابتاابا ي ماان (ن  الاا  
ثاال الااا ل   ويمسنقطااة (   ثاام الاا  (

(ن ن   نس   نصااااؾ قطعااااة الجيااااق 
ت اااؾ لنااا قطعااة الجيااق المرسااومة فااا 

 ال مال ا ل الجيق قالق االمام 
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9  

يقااااا  قالاااااق الجالبياااااة ع ااااا  الذااااابوب 
قطعااة الجيااق لت اااؾ  تطباا الخارجيااة و

ال  النصؾ االخر ال   فاا قالاق االماام 
و  ل  تطب  قطعة المرب لفتذة ال م ل اا 

طعااة ماارب ال اام فااا االمااام ت اااؾ الاا  ق
ي   مااا يطبااػ لتفصاايل قطعااة واذاابو اي ااا

قالااق الماارب لتقااويرو الرقبااة  مااا مو اا  
 فا الا ل
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 الخلف (الجالبٌة الرجالٌة )لالب  رسم لالب -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

 ورسم المستطيلتذبيب القياساا  4
 

6   

 تقويرو الرقبة وتذبيب المربرسم  0
 

8   

 تذبيب فتذة ال م والمرب 3
 

8   

 تعري  ال يل وتعبي ي 1
 

1   

 م خط الجانقرس 5
 

8   

ورسم الجانبا تذبيب فتذة الجيق  6
 انةالبط

8   

الجانبا   الجيق بطانة طب  (قطعة 7
الرقبة ن ومرب فتذة  وبطانة مرب 

 ال م  
 

8   

 ق  القالق ع   الذبوب الخارجية 8
 

6   

 الجمن المستؽر  لتنفي  الخطواا 9
 

1   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ

 

الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                       علةةةةةةى ان تكةةةةةةون  35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها 7،  5،6، 2،3)

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 جالبٌة الرجالٌة )لالب االمام (اسم التمرٌن: رسم لالب ال 2رلم  التمرٌن : 
 ن التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطةمكا دلٌمة90:الزمن المخصص

   

 

 -أن :ٌجب على الطالبة ان تصبح لادرة على  األهداف التعلٌمٌه  :   أوال  :

 لٌاسات الجالبٌة الرجالٌة تاخذ -1                                           

  لرجالٌة )لالب االمام(لالب الجالبٌة ا ترسم -2                                            

التسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهزة ( :  منضدة ، للم ، رصاص ، الالم ملونة ،  : ثانٌا  

( ، مسطرة A4ممحاة ، مسطرة صغٌرة ، مسطرة كبٌرة  ، شرٌط لٌاس ، اوراق صالحة للرسم )

 عمل ،كرسً للجلوس ، صدرٌةبالحجم الطبٌعً ، ورق للتنفٌذ ،ممصمنحنٌة 

 

 كمة ، معٌار االداء ، الرسوماتانماط الحال -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت
 رسم قالق االمام 1

 القياساا المط وبة

 سم 16عر  النمو   = 
 سم  452طول الجالبية= 

 سم  06طول فتذة ال م = 

 سم 16الطول ال  الخصر=
 ارسما المستطيل (أ ق جـ ب  وفيي

ل المستطيل (طول سم طو 452أ ق = 

 الج بية 
 سم عر  المستطيل 16أب = 
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2 

 -رسم حفرة الرلبة :
 

قيسااا ماان نقطااة (أ   الاا  نقطااة (هااـ  مقاابار  -
ساام   عاار  تقااويرو الرقبااة وانجلااا ماان  825(

سام   عماع ذفارو  32نقطة (أ  ال  (و  مساافة (

سم   ال  نقطة (ع  ثم صا ا 4الرقبة ثم ابخ ا (

 خط تقويرو رقبة  االمام  بين (ع و هـ  لتمثل
 

 
( فً التمرٌن 6،7،8،  4،5كرري الخطوات ) 3

 ( 45-44السابك صفحة )
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4 

 

 -لتحدٌد مولع جٌب الصدر فً لالب االمام :
 

سم   الا  نقطاة (ؾ  6ابخ ا من (و  مسافة ( -

وماان (ؾ  ارسااما خااط افقااا الاا  نقطااة (    
  سم   41طولي (

 

انجلا من نقطتا (ؾ   و(   عماوبين بطاول  -

         سااام   الااا  نقطتاااا (ا  و (ث  ثااام صااا ا 46(

 (ا ث   
 
(ا  و(ث   ذبب  اا ل الجياق فاا الاجاويتين -

رسام خطاوط ما  اة تبعاب  و ل  بجع ي مابوراي او ب

سااام    ماااا فاااا 0عااان جاويتاااا الجياااق مساااافة (

  الا ل
 

ذاااابب  عاااار  الماااارب ع اااا  فتذااااة الجيااااق  -
سم   ثم صا ا 1من (ؾ  و(   مسافة (بالنجول 

 (ؾ       النقطتين بخط مواج  ل خط
 

    اطبعاااا قالاااق جياااق الصااابر وتتااار  مساااافة -

سم   ذاول القالاق عاالوو الخياطاة ثام اطبعاا 4(

  قطعة المرب لوذبها  ما فا الا ل 
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 اطبعً لالب االمام على الحدود الخارجٌة 5
 

 :مالذ ة 

ا الماارب ل  ااام ل اال مااان االماااام توصاال قطعتااا -4

 والخ ؾ لتفصل قطعة واذبو  ما فا الا ل

ل ال مان  الجاانبا توصل قطعتا بطانة الجيق -0

االمااام والخ ااؾ لتفصاال قطعااة واذاابو  مااا فااا 

 الا ل 

ارسااما قطعااة الماارب لتقااويرو الرقبااة و لاا   -3

ي  ع بقياااس (مسااافة تقااويرو االمااام (هااـ   م اااافا
                  (هااااااااـ و    الينااااااااا مسااااااااافة تقااااااااويرو الخ ااااااااؾ

سام   1سم   تصاب  (8وبعر  ( 0×م روق 

ي    بعب ثنينا من منتصفنا طوليا
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 ( الجالبٌة الرجالٌة )لالب االمام رسم لالب -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

 ورسم المستطيلتذبيب القياساا  4
 

6   

 تقويرو الرقبة وتذبيب المربرسم  0
 

8   

 وطبعي تذبيب فتذة ال م والمرب 3
 

8   

 تعري  ال يل وتعبي ي 1
 

1   

 م خط الجانقرس 5
 

8   

تذبيب فتذة الجيق الجانبا ورسم  6
 نا وطبع البطانة

8   

تذبيب موق  جيق الصبر وطبعي م   7
 المرب 

 

8   

 ق  القالق ع   الذبوب الخارجية 8
 

6   

 الجمن المستؽر  لتنفي  الخطواا 9
 

1   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ

 

               علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات         35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها 7،  5،6، 2،3)

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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  ٌن: تفصٌل وخٌاطة الجالبٌة الرجالٌة اسم التمر 3رلم  التمرٌن : 
 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطة دلٌمة180:الزمن المخصص

   

 : ان سوف تكون الطالبة بعد االنتهاء من المحاضرة لادرة علىاألهداف التعلٌمٌه  :   :أوال  

 تفصٌل الجالبٌة الرجالٌة -1

 الرجالٌة  تخٌط الجالبٌة -2                                        

متر ( لماا 3فصال ) :  منضدة ، كبٌرة لل(  ةالتسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز : ثانٌا  

سم ( سادة او مملم ، ممص للتفصٌل ، صابونة خٌاطة ، شرٌط لٌاس ،  141مناسب ذو عر  )

ممسطرة كبٌرة ، مسطرة منحنٌة كشتبان ، بكرة خٌط بلون لماا الجالبٌة ، ابرة خٌاطة ، لماا 

بٌة المعد فً بلون مغاٌر للمردات ، ماكنة خٌاطة ، كرسً الجلوس ، مكواة بخارٌة ، لالب الجال

 ( بكل أجزائه الرسم والصور1،2التمرٌن )

 

 كمة ، معٌار االداء ، الرسوماتانماط الحال -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

هنا  عبو طرا ع تتبا  فاا تفصايل الجالبياة الرجالياة ذساق موبيال الجالبياة بعاب تذ اير القمااب  1
ل لباخل ل ا يسنل و   االااراا ع ا  القمااب ويف او يي وثنيي بذيث ي ون وجي القماب ال  ا

ونة خياطاة باالوان فاتذاة ل اا التتار  اثاراي ع ا  القمااب وياتم ان ت ون الت اايراا باساتعمال صااب
لااون مؽاااير توجيا  جمياا  القطا  ال بياارو اوالي ثاام الصاؽيرو  مااا فااا الاا ل (أ  وفااا ذالااة اساتعمال 

  ون مؽاير وبسم  مناسق لقماب الجالبية الر يسا المرباا من قماب ب  لتجيين ال البية تق  
 فا ه   الذالة تذو  الجالبية ع   خياط فا ال تؾ
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2 
 

البية ببون خياطة فا ال تؾ فيتم  توجي  قط  القالق  ماهو مو   فا الا ل أو قب تفصل الج
ا الجيق باا أم(ق  و  ل  فا ذالة الرؼبة فا تجيين ال البية يستعمل قماب ب ون مؽاير ل مر

  البية نفسنا الجانبا فيق  من قماب الج
 

 
 

 

3 
 
 تفصل بالطرٌمة التالٌة : او

اطااو  القماااب الاا  نصاافين (االمااام 
والخ ااااؾ   ليصااااب  طااااول القماااااب 
نصاااؾ عااابب االمتاااار المساااتخبمة ثااام 
ي فا المنتصاؾ  اطو  القماب عر يا
وباستخبام القالاق الخاالا مان خياطاة 

ا صاااابونة فاااا اال تااااؾ ثااام اساااتعم 
الخياطااااااة ل ت اااااااير ذااااااول الذاااااابوب 
الخارجية ما  مالذ اة تذبياب تقاويرو 
الرقبة ل خ ؾ واالمام وتق  بعب فت  

ثم تقااا  المااارباا مااان طياااة القمااااا
   القماب بال ون المؽاير

 

 

 
 

قصاا قطاا  القالاق بعنايااة ما  تجنيااج  4
رباا الخاصااااة بتقااااويرو الرقبااااة الماااا

 وطو  اال مام وجياق الصابر وذبا ا
ن ب ااااون مؽاااااير ل ااااون القماااااب لو ااااا

 المستخبم
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ياطااة خااط ال تااؾ فااا ذالااة أباابا  بخ 5
ماام لوذاب  والخ فاا لوذاب  تفصيل اال

امااا ا ا  انااا متصاا ة أباابا  بخياطااة 
مرب تقويرو الرقبة وال   ي ون طولي 

ي  المرؼوباااة  لمذااايط التقاااويرومسااااويا
مث ثة   اساتخبما الاببابيس  (با رية ن
رب مقابال لوجاي وجي قماب الم لتثبيا

أبتااابأ اي ماااان وسااااط قمااااب الجالبيااااة 
االمااااام بعااااب عماااال قر اااااا بطااااول 

ساااام  فااااا جاويتااااا تقااااويرو رقبااااة 4(

االمام  ماا فاا الاا ل ثام الا  الخ اؾ 
وبعاابها الاا  الجنااة الثانيااة او الجاويااة 

رجينا وت ي ناااااا بما نااااااة سااااااالثانياااااة 
الخياطااة نثاام اطااو  الطاارؾ االخاار 
 ل ماااارب الاااا  الااااباخل وت  يااااي بما نااااة
الخياطاااة واساااتعم ا م اااواو بخارياااة 
 ببرجة ذرارو مناسبة ل قماب فا  ا

 المرباا بعب خياطتنا 
 

مرب تقويرو الرقبة ا  عا طرف -
الواذب فو  االخر (جنة اليسار فو  
جنة اليمين من الوجي   ثم سرجا 
الذافة المستقيمة من الجاوية ال  
الجاوية م  قماب ال البية وت  ينا 

ثم ا وينا بالم واو  بما نة الخياطة
  يمثل قفا الجالبية 4والا ل (

  0وطريقة خياطتنا اما الا ل (
  فيمثل وجي الجالبية

 

 
 ( لفا الجالبٌة1شكل )

 

 
 ( وجه الجالبٌة2شكل)

 

قوما بخياطة مرب اال مام وال    6
طولي مساوياي لمذيط طرؾ ال م 
بالطريقة المتبعة من خياطة مرب 

  4ا الا ل (الرقبة نفسنا  ما ف
   0و(
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ثبتا جيق الصبر بالببابيس فا  7
موقعي المذبب فا جنة اليسار من 
الجالبية بعب عمل مرب فتذة الجيق 
الع يا و ا ذافاتي بالم واو  ما 

 مو   فا الا ل 
راجعا  تاق الصؾ االول / مالبس 

  412االطفال  
  

ثبتااا خطااا الجانااق لالمااام والخ ااؾ  8
مااان اال ماااام وذتااا   وأبااابأ  بالت ااال
بعاااب تااار  مساااافة فتذاااة ننايااة الااا يل 

الجيق الجانبا مفتوذاة وتقوياة الت ال 
عنااب ببايااة الفتذااة وننايتنااا ثاام قصااا 
جيااااااباا الخياطاااااة واقر اااااا عااااابو 

 قر اا من تذا االبط
 

ساااااام ل ذصاااااول ع ااااا  أنذناااااا اا تت
ص  مان ث تفباالنسيابية وعبم ذبو

ه   المناطع عناب ق اق الجالبياة ع ا  
تن ااؾ ذافااة الت اال بما نااة م ثااالوجااي 

االوفاار بااالؽرجو المتعرجااة (الج ااجا  
   لما نة الخياطة 

 

اثنا ذافتا فتذة الجيق الجانبا ال   9
الباخل وابرجينا بما نة الخياطة ثم 

 ا وينا 

 

ا و  اطراؾ الجيق الجانبا ال   11
الباخل ثم ثبتيي بالببابيس بالجنة 
اليمن  من الجالبية بذيث يواجي 

جي الجيق قفا الجالبية مراعية و
مطابقة خط المنتصؾ ل جيق م  
الخياط الجانبا ل جالبية ثم ابرجيي 

 بما نة الخياطة وأ ويي

اطو  طرؾ الجالبية ذسق الطول  11
المرؼوق ال  الباخل وأبرجينا 

 بما نة الخياطة ثم ا ويي 

 



 

58 
 

او قاااب تفصااال الجالبياااة مااان القمااااب  12
 السابو  ما فا الا ل
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 تفصٌل وخٌاطة الجالبٌة الرجالٌة  -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

   6 تجنيج القماب وطية  4

   6 الق وأخ  االاارااتوجي  أججا  الق 0

ق  القماب لجمي  القط  (الخ ؾ  3
 واالمام والمرباا  

1   

   8 تثبيا مرب فتذة الرقبة و يي 1

   8 تثبيا جيق الصبر و يي 5

   8 تثبيا مرباا فتذة ال م و ينا 6

   6 خياطة الجوانق وتن يؾ ذافتنا و ينا 7

   8 و يي  تثبيا الجيق الجانبا 8

   1 ل الجالبية و يي  ؾ  ي 9

   0 الجمن المستؽر  لتنفي  الخطواا   42

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ

 

علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                        35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 فٌها  ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت8،  5،6، 4)

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 أسئلة الفصل الثبني
 -/ عرفً ما ٌأتً :1س
 الجالبية الرجالية -0الج باق   -4      

 

 اجلبنب العملي
 

  -/ارسمً ونفذي لالب الجالبٌة الرجالٌة )لالب الخلف( اذا علمت المٌاسات التالٌة :1س
 سم16عر  النمو   =         

 سم 452طول الجالبية =         

 سم 06طول فتذة ال م =         

 سم16الطول ال  الخصر =        

 

  -/ ارسمً بمراحل لالب الجالبٌة الرجالٌة )لالب الخلف( اذا علمتً المٌاسات التالٌة :2س
 سم16عر  النمو   =        

 سم 452طول الجالبية =        

 سم 06طول فتذة ال م =         

 سم16الطول ال  الخصر =        

 

 ؟/ كٌف ٌتم توزٌع لطع لالب الجالبٌة الرجالٌة بدون خٌاطة كتف على المماا3س

 

 / ما هً خطوات تفصٌل وخٌاطة الجالبٌة الرجالٌة ؟4س 
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 الفصل الثالث

 رسم الموالب االساسٌة

 

 

 

رسم القالق االساس ل جج  الع و   -4

 (ال ورسا   

 لق ال م الرجالا رسم قا -0

 رسم قالق ال م الطويل ببجمة  -

 مانواع البج -3

 تجنيج فتذة  م القمي -1

 تجنيج بجمة  م القمي  -5

 رسم قالق ال م القصير  -6

 رسم قوالق الياقاا الرجالية -7

 ياقة السبورا  -

 الياقة المستقيمة العابية  -

 الياقة المستقيمة م  ارتفاع -

 لاياقة القمي  الرجا -
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الجزء العلوي ) الكورساج ( /لالب اسم التمرٌن: رسم المالب االساس  4رلم  التمرٌن :  
 الخلف 

 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطة دلٌمة 90:  الزمن المخصص

 

 -: ان األهداف التعلٌمٌه  : سوف تكون الطالبة بعد االنتهاء المحاضرة لادرة على  أوال  :

 الالجمة لرسم قالق الببن (قالق الخ ؾ  تذبيب القياساا  -1                                         

 ل ببن الجج  الع و  (قالق الخ ؾ  سم القالق االساس تر -0                                         

( ، A4سبة للرسم )، اوراق مناالتسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهزة ( :  منضدة  : ثانٌا  

اوراق مناسبة للتنفٌذ ، للم رصاص ، الالم ملونة ، شرٌط لٌاس ، مساطر مناسبة للتنفٌذ ، للم 

رصاص ، الالم ملونة ، شرٌط لٌاس ، مساطر منوعة ، ممحاة ، مبراة ، كرسً للجلوس ، 

 صدرٌة عمل 

 

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت
قاوما باخا ها مبااارو  ماا فااا القياسااا المط وباة  1

  او اساااتخراجنا مااان الجاااباول  33-30الصااافذة (

  36-31القياسية من (
 سم  12مذيط الرقبة = 

 سم 422مذيط (الصبر   الببن = 

 سم 88مذيط الخصر = 
 سم 440مذيط الور  = 

 سم 53طول الصبر= 
 سم 50طول ال نر = 

 سم 02 نر = عر  ال½ 
 سم 04عر  الصبر = ½ 

 سم 45عر  ال تؾ = 
 سم 75طول القمي  = 

ويراعا ان ياخ  طول القمي  من نقطة االلتقا  
ذت  نناية الور  وه ا القياس يستخبم فا عمل 
قالق ال نر ولمعرفة طول القمي  من االمام 

 نطر  طول ال نر من طول القمي  

الخصر سم الطول الالجم من خط 03=  75-50

ال  االسفل ي اؾ الطول النات  ال  طول الصبر 
 ل ا تصل ال  طول القمي  من االمام 

 سم طول القمي  من االمام  76=  03+  05
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           يقسم  ل من مذيط الصبر والخصر والور  
  1ع   
 مذيط الصبر¼ سم  05=  1 ÷ 422

 مذيط الخصر¼ سم  00=  1÷ 88

  ور مذيط ال¼ سم  08=  1 ÷ 440

 

2 
 

 ارسما المستطيل أ ق جـ ب   وفيي 

سم وعر ي                 75أ ق = طول القمي  

 سم 07سم ا  0مذيط الصبر + 4/1أ ب =
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ارسما الخط هـ و  اسفل الخط  أ ب  بمقبار طول  3
 سم  50ال نر =

 
 

 

ارسما الخاط س   ماواج  ل خاط ( أ ب   ويبعاب  4

          سااام  ا 0ال نااار + عناااي بمقااابار نصاااؾ طاااول 

 سم    08( 

 سم  06=  0 ÷ 50

 سم طول ( أ س   08=  0+  06

 والهمية ه   الخطوط يم ن تعريفنا 
 الخط االفقا أ ب يمثل خط الرقبة 

الخااط االفقااا س   يمثاال خااط الصاابر (تقااويرو 
 االبط  

 الخط االفقا هـ و يمثل خط الخصر
 الخط االفقا ق جـ يمثل خط ال يل 

 ط االفقا أ ق يمثل خط وسط الخ ؾالخ
 الخط الراسا ب جـ يمثل خط الجانق
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 -: لرسم تموٌرة رلبة الخلف 5
 

 عا نقطة (ؾ  ال  يسار نقطة (أ  بمقبار  -
   مذيط الرقبة  5/ 4(

 سم 8=  5÷ 12
 

 5 4 ااعا نقطااة (   اساافل نقطااة (ا  بمسااافة ( -

 سم   
 

ص ا ( ؾن    بخط منذنا ليمثال تقاويرو رقباة  -
 خ ؾ ال
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 عا نقطة (   ع   خط االبط يساار نقطاة (س   6
 سم   02بمقبار نصؾ عر  ال نر (

 
وارسما من ه   النقطة عموبا ال  االع ا  ليقطا  

   خط الرقبة من نقطة (ل 
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سم  ثام 1 عا نقطة (م  اسفل نقطة (ل  بمسافة ( 7

الا   ص ا نقطة (ؾ  بنقطاة (م  وماب  ها ا الخاط
                بذياااااث ي اااااونناليساااااار ق ااااايالي الااااا  نقطاااااة (

  سم طول خط ال تؾ 45( ؾ ن   = 
 

 -:ولرسم تموٌرة االبط 
 

 نصفا الخط  (م     بنقطة (ع  -
 

ي ماان نقطااة (ن  الاا  نقطااة  - ي منذنيااا ارسااما خطااا
(ع  ثاام الاا  نقطااة (   بذيااث يقطاا  بنصااؾ 

 سم  3(          جاوية (   بنقطة تبعب عننا 

 

 
مذيط الاور    4/1مب  ( ق جـ   مسافة بمقبار ( 8

ساام و ااعا نقطااة  جااـ  ن صاا ا  08=  1 ÷ 440

ااـ   بخاااط ما اال يمثااال خاااط  نقطااة (   بنقطاااة (ج 
  الجانق ل قالق 
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  اطبعا القالق ع   الذبوب الخارجية  9
 

القالق يذو  ع   عالواا الخياطة  -مالذ ة :

ي  الجناا عبا خط وسط سم   من جم4بمقبار (

 ال نر يو   ع   طية القماب 
 

 

ي ل موبو الذبيثة يتم عمل  11 ولت سيم قالق اال نر طبقا
  ر ويم ااانالت سااايم مااان خاااط الجاناااق عناااب الخصااا

 وٌتم كما ٌاتً :ؼبنة فا الخصر عمل اي ا 
 

مذاايط الخصاار = مقاابار ¼  –مذاايط الصاابر ¼ 
 الت سيم 

 سم مقبار الت سيم3=05-00

 يؤخ  من خط الجانق ماسم  425= 0 ÷ 3
 

سم   ثام ارساما  425ابخ ا من نقطة (و  مسافة (

 الا  نقطاة (    و الخاط الجبياب ل جاناق بوصال (
  الا  نقطاة (جاـ    و(بخط مساتقيم ومان فا االع   

 بخط منذنا ق يالي 
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 ولرسم غبنة الخلف  11
 
نصفا المسافة (  س  بنقطة (ب  وانجلاا خاط  -

 خط وسط ال نر ال  نقطة ( غ    لعموب  مواج
 
سام   لتذبياب 5انجلا من (ب  ال  (ر  مساافة (  -

 راس الؽبنة من االع   
 
سااام   5ارتفعاااا مااان (غ  الااا  االع ااا  مساااافة ( -

 لتذبيب راس الؽبنة لالسفل 
 
الخط العموب  مانخط الخصار  قيسا ع   جانبا -

ثااااام صااااا ا (ط  (ط  و (     الااااا 2275مقااااابار (

(ط  و(   الا   فا االع   و ر  ال  نقطة ( و(  
   نقطة (ج  فا االسفل

 
 يق  القالق ع   الذبوب الخارجية الجبيبو 12

 
  المالب بتكسٌم على خط الجانب

 المالب بدون تكسٌم على خط الجانب
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 المالب االساس للجزء العلوي )لالب الخلف (رسم  -ٌن :اسم التمر

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

   8 تحدٌد المٌاسات وعمل التمسٌمات 1

   5 رسم المستطٌل حسب المٌاسات 2

   5 رسم الخطوط االفمٌة 3

   8 رسم تموٌرة لرلبة الخلف 4

خط  عر  الظهر ورسم½ تحدٌد  5
 الكتف وتموٌرة االبط

11   

تحدٌد عر  الورن ورسم خط  6
الجانب ووضع المالب فً حالة 

 استعماله بدون تكسٌم

6   

تكسٌم خط الجانب فً حالة استعمال  7
 تكسٌمالمالب ب

4   

   8 رسم غبنة الخصر 8

   4 لص المالب على الحدود الخارجٌة  9

   2 الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 11

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ

 

علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                        35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها .  8، 6، 5،  4، 1)

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 الجزء العلوي ) الكورساج ( /لالب االمام اسم التمرٌن: رسم المالب االساس  5رلم  التمرٌن : 

 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطة دلٌمة 90:  الزمن المخصص

 

 -:اناألهداف التعلٌمٌه  : سوف تكون الطالبة بعد االنتهاء المحاضرة لادرة على   أوال  :

   الالجمة لرسم الجج  الع و  (قالق االمامتذبيب القياساا  -1                                         

   الجج  الع و  (قالق االمام سم القالق االساس تر -0                                         

( ، A4ة للرسم )، اوراق مناسبالتسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهزة ( :  منضدة  : ثانٌا  

اوراق مناسبة للتنفٌذ ، للم رصاص ، الالم ملونة ، شرٌط لٌاس ، مساطر مناسبة للتنفٌذ ، للم 

 رصاص ، الالم ملونة ، شرٌط لٌاس ،  ممحاة ، مبراة ، كرسً للجلوس ، صدرٌة عمل 

 

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

 مالرس الخطوات ت
 يرسم المستطيل أ ق جـ ب وفيي  1

 سم طول القمي  من االمام 76ا ق = 

 سم 0مذيط الصبر + ¼ أ ب = 

 سم  05=  1 ÷ 422

  سم  عر  المستطيل ( أ ب   07=  0+  05
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ارسما الخط ( هـ و   خط الخصر ع   بعب   2
  سم   عن الخط (أ ب  ( طول الصبر   53(

 
جياااا ل خاااط ( أ ب   ارساااما الخاااط ( س     موا 3

 ويبعب عني بمقبار 
 سم 0625= 0÷نصؾ طول الصبر

 سم طول  ( أ س و ب     0825= 0+  0625

والهمية ه   الخطاوط يم ان تعرفيناا ( أ ب  يمثال 
 خط تقويرو الرقبة 

 (س    يمثل خط الببن او خط تقويرو االبط 
 ( هـ و  يمثل خط الخصر
 (ق جـ  يمثل خط ال يل

 الجانق ل قالق  (أ ق   يمثل خط
 ( ب جـ  يمثل خط وسط االمام 
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  يمين نقطة (ب  وتبعب عننا ؾ عا نقطة ( 4
و  ل    أسفل  مذيط الرقبة    4/5بمقبار (

 نقطة (ب  بالمسافة نفسنا 
  ن   و (بسم طول ( ب ؾ   8=  5 ÷ 12

بخط منذنا يمثل تقويرو رقبة  ص ا (ؾ    
  االمام

 
مذيط الصبر من ½    بعب  عا نقطة (   ع 5

نقطة   وارسما خط عموب  من ه   النقطة 
 ال  االع   يقط  الخط ( أ ب   فا (ل   
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سام   5 عا نقطاة (م  اسافل نقطاة (ل  بمقابار ( 6

ن صاا ا نقطااة (ؾ  بنقطااة (م   ومااب  هاا ا الخااط 
     الااا  اليماااين ق ااايالي الااا  نقطاااة (ن  بذياااث ي اااون 

   سم طول خط ال تؾ 45(ؾ ن   =

 
 ولرسم تموٌرة االبط

  
  نصفا الخط ( م     بنقطة (ع  -

 

ي ماان نقطااة (ن  الاا  نقطااة  - ي منذنيااا ارسااما خطااا
  بذياث يقطا  منتصاؾ س(ع  ثم ال  نقطاة (

 سم     425جاوية (   بنقطة تبعب عننا (

 
ارسااااما خااااط الماااارب ( ر ج  يبعااااب عاااان الخااااط                 7

 سار ال  جنة الي سم  0(  جـ   بمقبار (

 
 

 ذبب  ع   امتباب الخط (جـ ق  يمينا مقبار  8
مذيط الور    ال  نقطة (ق   ثم ص ينا  4/1(

 بنقطة (س  
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قصا القالق ع   الذبوب الخارجية فا ذالة   
 استعمالي  قالق اساسا 

 
القالق يذو  ع   عالواا الخياطة  -مالذ ة :
 سم   فا جمي  الجناا 4بمقبار ( 

 

 
ي ل ماوبو الذبيثاة ياتم عمال لت سيم  9 قالق االمام طبقاا

ت سااايم مااان خاااط الجاناااق عناااب الخصااار بالااابخول 

سم   من نقطة هـ ال  الباخل (هاـ   وارساما 425(

خااط الجانااق الجبيااب الاا  س بخااط مسااتقيم وماان 
(ه اااـ  الااا  الاااباخل (هاااـ   وارساااما خاااط الجاناااق 
الجبيب من (هـ   ال  (س  بخط مساتقيم ومان (هاـ   

 ط منذنا ق يالي ال  (ق   بخ
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 يق  القالق ع   الذبوب الخارجية   11
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 المالب االساس للجزء العلوي )لالب الخلف (رسم  -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات جة االداءدر

   8 رسم المستطٌل حسب المٌاسات 1

   8 تحدد الخطوط االفمٌة 2

   6 رسم تموٌرة  رلبة االمام 3

عر  الصدر ورسم خط ¼ تحدٌد  4
 الكتف وتموٌرة الرلبة 

11   

   6 رسم خط المرد 5

تحدٌد عر  الورن ورسم خط  6
الجانب ولص المالب فً حالة 

 سٌم استعماله بدون تك

8   

خط الجانب فً حالة  تكسٌم 7
 تكسٌم استعماله بال

8   

   4 لص المالب على الحدود الخارجٌة  8

   2 الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 9

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ

 

                    علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات    35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها .  7، 6، 3،  2، 1)

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 )الجزء العلوي(  المالب االساس للبدن اتتحوٌر

اا الالجماة يستعمل القالق االساس ل ببن فا تنفيا  ال ثيار مان الماوبيالا  بعاب أجارا  التذاوير

ع اا  القالااق االساااس ماا  مالذ ااة ان القالااق يذااو   اامنا  ا ااافاا الخياطااة فعنااب عماال قصااة فااا 

القمي   يجق تر  ا افة بعب خاط القا  عاالوو ل خياطاة فاا القطعتاين قبال عم ياة التفصايل ساوا  

   تاااا يم ااان تنفيااا ها ع ااا  هااا ا القالاااق :  اهااام الماااوبيالا ال  اماااا  اناااا القصاااة طولياااة او عر اااية 

 قمصان التا ايرا والباابيب الرجالية   نالقمصان الرجالية ن الجالبياا ن الستر السبور

 -اهم التحوٌرات الالزمة ٌمكن عملها كاالتً :

 المصة الخلفٌة ( الممٌص ) عمل سفرةاوال  : 

صاقان ال نار وجاج  مساتقط  مان اع ا  الصابر وي  ها عبارو عن جاج  مساتقط  مان  اع ا 

ي عنب خط ا  قماي  متاناة ط ثنياة القمااب الؽار  منناا تعطاا ل ل تؾ ويتم قصانا مارتين ع ا  خاسويا

 رق العر  ل ا تتا و ه ا الم انفا 

 
 المرذ ة االول 
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  سام ويتماب  42-7ويتم رسم السفرو الخ فية بو   نقطة اسافل تقاويرو الرقباة بمقابار (

ي افقياي ذت  تقويرو االبط ن ويق  ه ا الجج    مننا خطا

سام    فقاط ثام ي تصاقان   0لسفرو االمامياة فتمتاب مواجياة لخاط ال تاؾ واسافل مناي (اما ا

عنب خط ال تؾ  ما هو مو   فا الا ل المرذ ة الثانية ويم ن ا افة  سرو فاا خاط 

ساام   الاا  يمااين خااط وسااط الخ ااؾ 3وسااط الخ ااؾ با ااافة نصااؾ عاار  ال ساارو (

 وارسما  خط مواج  لخط وسط الخ ؾ

 

 
 المرحلة الثانٌة
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 :أضافة مسافة بطانة المرد ورسم مولع جٌب الصدرثانٌا : 
 

يوجب نوعان من القمصان المفتوذة من االمام قسم مننا يذتو  ع ا  مساطرو ع ا  طاول خاط 
 وفتذاتناا االجرار  اون  ل  لبجق ان ن   بطانة ل مرب وو  مسطرو ويتوسط االمام وقسم مننا اليذ
 :الشد فً هذه المنطمة لتذمل  ل قمي العطا  متانة ع   طبقتين من القماب 

 فً الممٌص الذي ٌحوي مسطرة فً االمام  -1

ارساااما قالاااق االماااام (بااابون ا اااافة مساااافة     -
 المرب  

 

ا خطااان مواجيااان لخااط وسااط االمااام ارساام -
ساام   ماان  اال جنااة  425عاابان عنااي مسااافة (يب

سام   وتفصال 3 ا ي ون عار  المساطرو (وبن

وذاابها ماارتين ع اا  قالااق االمااام لتفصاال ل عاان

ساام   عااالوو 4ثنيااة القماااب ويالذاا  ا ااافة (

 ااال مااان القصاااة خياطاااة ل جاااج  المقصاااو  ل
ي ع اا   والبابن ويااتم عمال فتذاااا االجرار طولياا

ساام   7وع اا  مسااافاا متساااوية (خااط الوسااط 

   واخر بين  ل فتذة
 

اما بالنسبة لموق  الجياق فياتم تذبياب  بالنسابة  -
 ال  خط وسط االمام 

 

ساام   عاان خااط وسااط االمااام 6مسااافة ( قيسااا -

ساام   وماان هاا   0وفااو  خااط االبااط بمسااافة (

ي 44النقطة ارسما الجيق بقيااس ( سام   عر اا

 سم   40بمواجاو خط االبط وبطول (

سام   مان 0جاويتا الجيق باالرتفاع ( وترتق -

جاااانبا الجاوياااة وتوصااال بخاااط ما ااال لتعطاااا 
   ما فا الا ل الا ل المط وق

 

 
 ول المرذ ة اال
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يطباااا  قالااااق الجيااااق وت ااااافي مسااااافة  -

سم   لذافتي الع يا المفتوذة المطوياة و 3(

ساام   ذااول الجناااا االخاار  ل خياطااة 4(

  ما مو   فا الا ل المرذ ة الثانية

 

 

 

 

 
 

 المرذ ة الثانية
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فااا القمااي  الاا   يذتااو  فتذااة فااا   -0

                     االماااااااااااام وبااااااااااابون مساااااااااااطرو نتبااااااااااا 

 -: خطوات التالٌةال
 

 ارسما القالق االساس لالمام  -
 

سم يساار 0ارسما خط المرب بذيث يبعب  -

خااط وسااط االمااام ومااواج  لااي ثاام ارسااما 

ي اخاار يبعااب ( ساام   يسااار خااط الماارب 3خطااا

ومواج  لي اي ا ولرسم قطعة المارب التاا 

تطاااو  الااا  الاااباخل ن ارساااما خطاااا اخااار 

 ساام  3مااواج  ل خااط الثااانا ويبعااب عنااي (

وبعاااب طاااا هااااتين الطبقتاااين الااا  الاااباخل 

و يناااا ياااتم تثبياااا االجرار وفتذتاتناااا فاااا 

 مواقعنا 
 

اتبعااااا الطريقااااة نفساااانا المو ااااذة فااااا  -

  فاااا تعياااين موقااا  الجياااق 78الصااافذة ( 

وتذبيااااب ااااا ل  وتذ ااااير القالااااق ل قاااا 

   الجيق ا ا  ان مث ثا او مبوراي 

 

 
 

 تنزٌل لصات على المالب االساس 
 

جا ياااا سااابورا بقصاااة افقياااة تبااابأ عمااال قالاااق 

عناابها الجياااوق الع ويااة وقصاااة رأسااية واخااار  

بجانبناااا تتماااايان مااا  الخياطاااة الطولياااة ل جياااق 

   الع و  وبياقة مفتوذة
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 : خطوات تنفٌذ المودٌل
 

 ارسما قالق االمام والخ ؾ الم سم   -4

 

 

ذبب  موق  القصة االفقياة والتاا تبابأ  -0

االبااط وارسااما  مان منتصااؾ ذافااة ذفاارو

ي باتجااا  خااط وسااط االمااام الاا   ي افقيااا خطااا

 سم   9مسافة تبعب عني (

 

ي  -3 ي مواجيااا ي عموبيااا ماان هاا   انجلااا خطااا

لخاااط وساااط االماااام لتذبياااب خاااط القصاااة 

 االول

لتذبياااب الخاااط الطاااولا االخااار قيساااا  -1

سااااااام   يماااااااين الخاااااااط االول 3مساااااااافة (

ي مواجيا ال  خط ال يل   وارسما خطا

  مواق  فتذاا االجرار بالنجول ذبب -5

ساام   عاان تقااويرو الرقبااة ع اا  9مسااافة (

خط وسط االمام لتذبياب موقا  فتذاة الاجر 

سم   يذبب موق  جر اخار 7االول ثم  ل (

ال  اخر موق  يبعب عن خاط الا يل مساافة 

 سم   42-8من (

لرسااااام بطاناااااة المااااارب فاااااا الياقااااااا  -6

المفتوذااة ابخ ااا ماان جاويااة القالااق ع اا  

سام   الا  5ل يل من االسفل مساافة (خط ا

ي 4نقطااة ( ي مواجيااا   ارسااما خطااا عموبيااا

لخااط وسااط االمااام ذتاا  خااط االبااط الاا  

   0نقطة (

قصا اججا  القالق  ما مو   فا  -7

 الا ل
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قيسااا ماان جاوياااة تقااويرو الرقبااة ع ااا   -

  سااام  3- 025خاااط ال تاااؾ مساااافة مااان (

  3وذبب  نقطة (

  3طاااااة (صاااا ا بخااااط ما اااال بااااين النق -

    0والنقطة (

بطاناة المارب  أ قوما بطب  ه ا الجج   -

ام ليفصاال وي اااؾ الاا  يسااار قالااق االماا

 قطعة 

او تفصل القطعة لوذبها ع   طبقتين من 

ب وبماواجاو خاط الطاول ل قمااب ما  القما

مالذ ة ان القالق يذتو  جياباا خياطاة 

 سااام   وتتااار  جياااابو ل خياطاااة 4 ااامنية (

 ليااة والعر اايةع اا  خطااوط القصااة الطو

    4 ما فا الا ل (
  4الا ل (

ارساااما قالاااق الجياااق ذساااق الموبيااال  -

بالقياساا المو اذة فاا الرسام ثام قصاا 

ا   ما فاا الاا ل واتر اا القالق ال  اجج

سااام   4خياطاااة ذاااول القالاااق (جيااااباا ل 

  سم  3ول طية الع يا (

    الجيااااق ارساااما قالاااق ق باااة او ؼطاااا  -

 كما ٌاتً:

سااااام   وذااااابب  44أ ق =  ارساااااما ( -أ

  منتصفي فا نقطة (و 

 سم  3انجلا من (أ  و(ق  مسافة  ( -ق

 سم   ال  (هـ 5ومن (و  مسافة ( -جـ

 ص ا بين (جـ هـ  وبين (بهـ و  -ب

 تتر  جياباا ذول القالق  -ج

   0( سم    ما فا الا ل 4ل خياطة (
 (2الشكل )
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 ب االساس للبدنباستعمال المال ةالرجالٌ رسم لالب الجالبٌة

ارسااما قالااق االمااام والخ ااؾ وطولينمااا الاا   -4

 الطول المط وق ل جالبية   

سام   7ذبب  عار  قصاة ال نار باالنجول ( -0

ي ذتااا   ي افقياااا مااان تقاااويرو الخ اااؾ وارساااما خطاااا

تقااويرو ال اام ويقاا  لتفصاال منفصاا ة ع اا  خااط 

 الطية  

ساام   الاا  يمااين خااط وسااط 6 اايفا مسااافة ( -3

ي  المناسااق ل جالبيااة ويم اان الخ ااؾ لعماال التوساا

المساافة عاان  4/3توجيعناا ع اا   سارتين تبعاابان 

 تقويرو االبط

 

ذااابب  طاااول فتذاااة وساااط االماااام باااالبنجول  -1

سم   وارسما المرب برسم خط مواج  لخاط 32(

سم   وطولاي بطاول  425وسط االمام ويبعب عني (

ساااام   ع اااا  خااااط 425الفتذااااة وابخ ااااا مسااااافة (

الاا  الااباخل لتذبيااب  الوسااط وارسااما خااط اخاار

مسطرو االماام التاا تقا  لوذابها عناب التفصايل 

ساااام   4مااارتين ع اااا  خااااط الطيااااة ماااا  و اااا  (

 ل خياطة جنة الخط المقصو   

ذااابب  موقااا  الجياااق فاااا قالاااق االماااام  ماااا  -5

  77مو   فا صفذة (
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ارسااما الساام ة الجانبيااة التااا ي ااون طولنااا  -6

طاة (أ  بطول خط الجانق ( أ ق  وابتعب  عن نق

سااام مااان  ااال جاناااق مااان االع ااا   اماااا بالنسااابة 0

لعر  ال يل في ون بقبر عر  قالق االمام من 

سم توجع بالتسااو  يماين ويساار نقطاة 5االسفل+

(ق  ع   خاط المرساوم ثام صا ا بخطاوط ما  اة 

ماان االع اا  الاا  االساافل وارتفعااا ماان الجااانبين 

سم   لتعبيل خط ال يل وص ينا بخط ما ال الا  4(

 فا المنتصؾ   نقطة ق 

 

ثاام ذاابب  موقاا  فتذااة الجيااق الجااانبا بااالنجول 

سم   عن نقطة (أ  ع   خاط  02-45مسافة من (

الوساااااط  ( أق   وطااااااول الفتذااااااة ي ااااااون ماااااان                  

   4رقم ( سم    ما مو   فا الا ل 41-46(

 

 

 (1الشكل )
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 )ببزمة( الرجالً الطوٌل م الممٌصن: رسم المالب االساس للكاسم التمرٌ 6رلم  التمرٌن : 
 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطة دلٌمة90:الزمن المخصص

   

 -: ان سوف تكون الطالبة بعد االنتهاء المحاضرة لادرة علىاألهداف التعلٌمٌه  :   :أوال  

 )ببزمة ( لب لكم الممٌص الرجالً الطوٌلتحدٌد المٌاسات لرسم لا -1                                                

 لكم الممٌص الرجالً الطوٌلسم المالب االساس تر -2                                                

للم  رصاص ، الالم ملونة ، ممحاة ، ، للرسم  منضدة : (  ةالتسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز : ثانٌا  

( ، ورق للتنفٌذ A4طرة كبٌرة  / مسطرة منحنٌة  ، شرٌط لٌاس ، اوراق صالحة للرسم )مسطرة صغٌرة ، مس

 ، ممص ، شرٌط لٌاس . بالحجم الطبٌعً 

 كمة ، معٌار االداء ، الرسوماتانماط الحال -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

القياساااا المط وبااة ويااتم اخاا ها بالطريقااة التااا تاام  
او تساااتخر  مااان   33-30(ةفاااا الصااافذ عر ااانا

      36-31جباول القياساا المعيارية ( 

 سم   12فتر  اني (مذيط ال م ولن

  سم 60طول ال م ولنفتر  اني = (

 سم 08مذيط االسورو ولنفتر  اني = 
 سم  45ارتفاع رأس ال م ولنفتر  اني = 

 

طة مساطرو خااق  اا اساويؤخ  المقاس االخير بو
  وا ا 4(الااا لفااا مو اذة جاوياة قا مااة بال يفيااة ال

لاام تتااوفر مثاال هاا   المسااطرو يم اان الذصااول ع اا  
هااا ا القيااااس بعاااب اخااا  قيااااس بوران تقاااويرو االباااط 
االمامية والخ فية ل قالق االسااس ل بابن  ماا مو ا  

  بعب و   قالق االماام مطاابع لقالاق 0فا الا ل (

الخ ااؾ ماان خااط الجانااق وي ااون اااريط القياااس فااا 
ي ويبابأ القيااس مان راس  تاؾ و   قا م ع   ذافتا

الخ ؾ لؽاية راس  تؾ االمام وي اون قيااس ارتفااع 
ه   المسافة   فاا ا  اان قيااس  4/3راس ال م بقبر (

سم ف ن 15بوران تقويرو االمام + تقويرو الخ ؾ = 

 ارتفاع قمة راس ال م ي ون 
 سم  45=  3÷15

مالذ اة : القياسااا اعااال  نماو   لرساام قالاق ال اام 
 ل قمي  الرجالا  االساس 

 
 (1شكل )

 
 (2شكل )
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سااما المسااتطيل أ ق جااـ ب طولااي بساااو  طااول ار 1
مذاااايط ال اااام                ساااام   وعر ااااي يساااااو  60ال اااام (

 سم   12(

 
ارسااما الخاااط (هاااـ و  اسااافل الخاااط ( أ ب   بمقااابار  2

 سم 45ارتفاع قمة ال م =

 

ونقطااة   أ ب(فااا منتصااؾ الخااط  (س  ااعا نقطااة  3
جاااـ  وصااا ا باااين ق (   فاااا  منتصاااؾ الخاااط  (

الخاط  هاتين النقطتين وبا ل  يقطا  الخاط (س    
نقطااة (م  ويمثاال هاا   الخااط وسااط ال اام (هااـ و  فااا 

وخط النسي  الطولا ويو   بمواجاو الخط الطاولا 
 ل قماب عنب التفصيل

 

   4/1  بمقاابار (س ااعا نقطااة (ج  يسااار نقطااة ( 4
 المسافة (س ب  

 سم 5=  1 ÷ 02
 

 

 

   4/3 اااعا نقطاااة (   يماااين نقطاااة (و  بمقااابار ( 5
 المسافة (م و  

 سم  626=  3 ÷ 02
الخااط الاا  (ط    صاا ا بااين النقطتااين ( ج    ومااب 6

  سم  4مسافة (
سام   وصا ا 4 عا نقطة (   اسفل نقطاة (و  باـ( 7

 (ط     بخط افقا  
الخااااط (ج ط  الاااا  ثالثااااة اقسااااام متساااااوية  قسااااما 8

قاط (   ن (ل  ليمثال ها ا الجاناق االماام و عا الن
 اال مام   قالق فا
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 4/3 عا النقطة  (ن  يمين نقطة (س   ع ا  بعاب  9
 المسافة ( أ س   

 

        اااعا نقطاااة (ع  يساااار نقطاااة (هاااـ  وع ااا  بعاااب 11
(ن  عنناا ثام صا ا باين نقطاة (ع  ونقطاة  سم   3(

 بخط ما ل  
ثاااة اقساااام متسااااوية قساااما الخاااط (ن ع   الااا  ثال 11

 بالنقاط  ( ؾ    
ساام   الاا  جنااة اليمااين الاا  4ماب  الخااط ( هااـ و   ( 12

    انقطة (
جنااة اليمااين تمثاال جانااق الخ ااؾ ل  اام  -:مالحظةةة 

 وجنة اليسار تمثل جانق االمام ل  م 

 -رسم لمة الكم :ل 13
ص ا بين (س  و ل مان (ؾ  و (   بخاط ما ال  -أ

ة ال اام ثام ارسااما خااط مانقط ل مساااعبو فااا رسام قماا
ويبعب عن منتصؾ الخط   س(ال    ؾ(منذنا من 

ساام   و اا ل  يسااتمر الاا  نقطااة (   ويبتعااب عاان 4(
 سم   4منتصفنا (

ارساما مان (ل   الا  (    خاط منذناا بذياث  -ق
ساااام   اثنااااا   425يبتعااااب عاااان نقطااااة (ط  بمقاااابار (

 بوراني  
ي الاا  نقطااة    (ارسااما ماان نقطااة  -جااـ ي منذنيااا خطااا
ساام   اثنااا  4ويبتعااب عاان نقطااة (ع  بمقاابار (  ا(

 بوراني وه  ا ي نر لنا بوران قمة ال م  
 

  0قسما مسافة مذيط االسورو ع    14
 سم نصؾ مذيط االسورو 43=  0 ÷ 06
 سم مسافة الخ ؾ 41=43+4
 سم مسافة االمام 40=  4 -43
ساام    41(    مسااافةقباتجااا  (قيسااا ماان (    -

 (ا الاااا      (  او ااااعا نقطااااة (   ثاااام صاااا
 ليمثل خط الجانق االول ل  م 

 

ساام    40وماان (   قيسااا باتجااا  (جااـ  مسااافة ( -
غ     بخاااط ما ااال ثااام صااا ا ( (غ و اااعا نقطاااة 
 الثانا ل  م ليمثل خط الجانق

ي من (غ  الا  (   باالرتفااع  - ي منذنيا ارسما خطا
  ماااان منتصااااؾ الخااااط (غ     ثاااام صاااا ا    4/0(

ب الاااا  اساااافل ماااان (      بخااااط منذنااااا يبتعاااا
    4/0منتصؾ مسافة (      (
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15 
 

عيناا موقاا  فتذاة ال اام فااا منتصاؾ الجااج  الخ فااا 
(      ويرساام خاااط ماااواج  لخاااط وساااط ال ااام 

    سم 42وبطول (

 
 قصا القالق ع   الذبوب الخارجية 16
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 طبٌمٌة /خٌاطة :فنون ت المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 ببزمة رسم لالب االساس لكم الممٌص الرجالً الطوٌل -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

اخ  القياساا رسم المستطيل وتعيين  1
 رؤوسي

 

6   

 تنصيؾ المستطيل وتعيين خط االبط 2
 

8   

ع      و (ن  رسم الخطين (ج  3
 يساعبان فا رسم قمة ال مال ين 

 

8   

 رسم قمة ال م لالمام والخ ؾ 4
 

8   

تذبيب النقطتين (غ ن     ع   خط  5
الرفي  بعب تذبيب قياس جنة االمام 

  والخ ؾ
 

8   

طا الجانق بتوصيل الخطوط  رسم خ 6
    ن و(   ا    غ( الما  ة

 

8   

 تعبيل خط الرسػ  7
 

8   

 الخارجيةق  القالق ع   الذبوب  8
 

1   

   0 الجمن المستؽر  لتنفي  الخطواا 9

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ
 

علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                        35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 ت فٌها ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسب7،  6،  5،  4،  3، 2) 

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 -( :Cuffs)أنواع البزم 

تذبب ا ل البجمة و بطنا مقبار االناقاة والاا ل المتناساع ذياث تنوعاا الباجم التاا تساتعمل 

و البجماة المجبوجاة (الفرنساية  ولتنفيا  مفربو و البجماة المق وباة فا المالبس الرجالية فمننا البجمة ال

ي الياي (ق اا سام   ب امننا جيااب 6الق البجمة فا االنواع الثالثة تذتا  ال  قياس مذيط الرساػ م اافا

 كما ٌاتً :  الخياطة ويتم رسم قوالق البجم

 

 لبجمة المفربو المذببو الا ل ا -1

 

 

 

 

 

م سا6ارسما مستطيل طولي (مذيط الرساػ + -أ

سااام   وعااار   06ماااثال مذااايط الرساااػ = (  

 سم7= البجمة

سام   مان 0ذبب  موقا  االجرار بالابخول ( -ق

فاااا  ل جنااة وي اااون موقاا  االجرار وفتذاتنااا اا

  ما فا الا لمنتصؾ المسافة 

مااااراا ويسااااتعمل الذااااااو  1 (يقاااا  القالااااق 

 نا  الالصع لتقويت

 

 

المحةةةددة  البزمةةةة المملوبةةةة أو ذات الطٌةةةة  -2

 بالشكل
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سام 6ارسما مستطيل طولي (مذيط الرساػ + -أ

سااام   وعااار   06مذااايط الرساااػ = (ثالي   مااا

  سم   40= (المستطيل

ارسااما خطااا افقااا ماان منتصااؾ المسااتطيل  -ق

  ما فا الا ل

 

 سم   ثم ذبب  موق 0ابخ ا من الطرفين ( -جـ

ي  فتذاا  االجرار فا المنتصؾ تماما

(يق  القالق مرتان وتستعمل الذااوو الالصاقة 

 لتقويتنا   
 

 

 الفرنسٌة ( المملوبة البزمة المزوجة ) -3

 

 

سام  6ارسما مستطيل طولي(مذيط الرساػ + -ا

 سم   وعر  المساتطيل06مذيط الرسػ ( مثال

 سم   40(

ارسااما خااط افقااا فااا منتصااؾ المسااتطيل  -ق 

  لتذبيب خط طية (البجمة  

ساام   0ابخ ااا ماان خطااا الجانااق مقاابار ( -جااـ

وذااابب  موقااا  فتذااااا االجرار فاااا منتصاااؾ 

  االع ااا  وفاااا منتصاااؾ مساااافة مساااافة الجاااج

      ما  رسام قاوس فاا الاجاويتين الجج  االسفل

)C,Dماااا فاااا الرسااام    لجعااال اااا  نما مااابورا 

مااااراا ماااان قماااااب القمااااي  1يقاااا  القالااااق (

   ويستعمل الذاو الالصع لتقويتنا  
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 تجهٌز فتحة كم الممٌص الرجالًاسم التمرٌن:  7لم  التمرٌن :ر

 ان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطةمك دلٌمة180:  الزمن المخصص

 

 -: ان لادرة على الطالبة تكونان التعلٌمٌه  :  األهداف  أوال  :

 مص لطع المردات لفتحة كم الممٌص الرجالًت -1                                   

 تجهٌز فتحة كم الممٌص الرجالً -2

، كم الممٌص مفصل سابما  ، ، أجهزة ( :  منضدة  التسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  : ثانٌا  

لطع لماا من المماا نفسه لمص المردات ، ابرة ، دبابٌس ، شرٌط لٌاس ، كشتبان ممص ، 

بكرة خٌوط بنفس لون الممٌص ، ماكنة خٌاطة ، مكواة تجارٌة ، منضدة كً ، كرسً للجلوس ، 

 صدرٌة عمل 

 

 ، معٌار االداء ، الرسومات النماط الحاكمة -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت
قصا قطعتين لعمل مرب  م القمي  بطول فتذة  1

  سم  8سم   وبعر  ( 46سم ا  (5ال م +

 
جنااج  القطعااة الع ويااة  ماارب  اام القمااي  و لاا   2

ة ياا ونفاا   عمنة الجااج  الع ااو  ماان الماارب بخياطاا
القااا  لمساااافاا الخياطاااة عناااب الجواياااا ن وا اااو  

الوجااي الصااذي  ن  نثاام اق بااا الماارب الاا ة الخياطاا
لمااارب ن ثااام اثنااا اذاااب  قطعتاااا ان وا ااو  المااارب 

جنااة اليسااار  مااا فااا  بذيااث ت ااون الذافااة المثنيااة
    الا ل

 

 

ثام اثناا نجنج  القطعاة الساف ية لمارب  ام القماي   3
السااف ا الاا  مسااافة الخياطااة الذااب  ذااافتا الماارب 

ا مساااافة ثااام قصااان باااال ا  الوجاااي الخ فاااا وثبتيناااا
  الخياطة الجا بو  ما فا الا ل
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فتذة ال م  ما فا الا ل ثام قصاا ع ا  ت  ا ذول  4
ماان  ةخااط الفتذااة وقصااا الجوايااا الاا  مسااافة قريباا

الجاويااة  مااا فااا الااا ل ثاام ذاابب  الذافااة الخ فيااة 
الذافااة الخ فيااة هااا  واالماميااة ل فتذااة بذيااث ت ااون

  تذا االبطجنق ال م خياطة االقرق لخط 
  

 

ثبتا قطعة المرب السف ية ع ا  ذافاة الفتذاة الخ فياة  5
لخ فاا  عا الوجي الصذي  ل مارب ع ا  الوجاي ان 

الجاويااااااة  ثاااااام ابرج  ذتاااااا  نقطااااااة راس نل  اااااام
ثم قصا مسافة الخياطة الجا بو  ماا فاا  نالخارجية
  الا ل

 
 

ا الماارب ا او  مساافة الخياطااة باتجاا  المارب ثاام اثنا 6
بال ا ع   خاط خياطاة  لمثنيةبذيث تتطابع ذافتي ا

المرب ن وابرج  بما ناة الخياطاة الذافاة المثنياة ثام 
 ا وينا  ما فا الا ل

 

 
ث اااث الصاااؽير فاااو  قطعاااة المااارب مثبتاااا  قطعاااة ال 7

وابرج  المث ااث ماا  الماارب بخااط مسااتقيم ن السااف ية 
  من الجاوية ال  الجاوية  ما فا الا ل 

 

 
 

مان  الجناة االخار  ة المرب الع وياة ع ا ثبتا قطع 8
فااو   نالفتذااة ذيااث ينطبااع الوجااي الصااذي  ل ماارب

الوجي الخ فا ل  م وابرج  ع   خاط الخياطاة  ماا 
  فا الا ل 
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قصا مسافة الخياطة الجا بو وا ويناا باتجاا  المارب  9
ثاام ثبتاا الذافااة المثنيااة ل ماارب  نالع او  الاا  الااباخل

ع يااا ثام ثبتااا الذافااة الن الع او  فااو  خااط الخياطااة 
  ل مرب م  ال م ذت  نناية الفتذة  ما فا الا ل

 

 

 
باابأ الخياطااة باتجااا  بذيااث ت ابرج  الماارب الع ااو  11

عاار  الماارب (عمااوب  ع اا  الفتذااة   ماان ننايااة 
ي ن نالفتذة   ما فا الا ل لتثبيا جمي  الطبقااا معاا

تابعا الخياطة ذول الجج  الع و  ل مرب ال  نقطاة 
بعااب  الطبقااة السااف   ل فتذااة ببايااة الخياطااة ن ثاام ا

  الع و م ا خياطة الذافة المثنية ل مرب بيب  ثم ا 
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 تجنيج فتذة  م القمي  الرجالا -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات الداءدرجة ا

 .لص لطع مرد الفتحة بالمٌاسات المطلوبة 1
 

6   

   4 .تجهٌز المطعة العلوٌة للمرد 2

 .تجهٌز المطعة السفلٌة للمرد 3
 

4   

الخط تحدٌد الفتحة على الكم وعمل تكل حول  4

ولص الخط الطولً والزواٌا ( سم 1)على بعد 
 .لحد التكل

 

4   

لٌة على فتحة الخلفٌة تثبٌت لطعة المرد السف 5
 .ودرزها بماكنة الخٌاطة

 

6   

   6 .للب الطرف الثانً ودرزه بماكنة الخٌاطة 6

   6 .ثلث المصٌرمتثبٌت لطعة ال 7

تثبٌت لطعة المرد العلوٌة على الجهة االخرى  8
 .من الفتحة

 

6   

لص مسافة الخٌاطة الزائدة ثم تثبٌت الحافة  9
 وق خط الخٌاطةالمتبمٌة للمرد العلوي ف

 

8   

عمل تكل ظاهري لتثبٌت طبمات المرد العلوي  11
فوق السفلً للفتحة بالٌد اثناء اكمال التكل ثم 

 .كٌها
 

8   

 .الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 11
 

2   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ

البةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                       علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الط 35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها .  9،11، 5،7، 1)

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 تجهٌز بزمة كم الممٌص الرجالً اسم التمرٌن:   8رلم  التمرٌن :

 محطة العمل/ورشة الخٌاطة مكان التنفٌذ / دلٌمة 135:  الزمن المخصص

 

 -: ان لادرة على الطالبة تكونان التعلٌمٌه  :  األهداف  أوال  :

 ق  اسورو ال م وخياطتنات -1

 تثبيتنا فا ذافة ال م -0

، كم الممٌص بعد تجهٌز الفتحة التسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهزة ( :  منضدة  : ثانٌا  

ص للبزمة ممصوصة حسب المودٌل المطلوب ، لماا الصك لتموٌة ، لطعتان من لماا الممٌ

ماا ، البزمة ، ابرة ، مسطرة ، شرٌط لٌاس ، ممص ، دبابٌس ، كشتبان ، بكرة خٌوط بلون الم

 ، منضدة كً ، كرسً للجلوس ، صدرٌة عمل  ماكنة خٌاطة ، مكواة بخارٌة

 ، الرسومات النماط الحاكمة ، معٌار االداء -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

قصاااااا قطعتاااااان ل بجماااااة بقااااابر مذااااايط  1

ساام   ( ماان  40ساام وعاار  (6الرسااػ+

 اااامننا جياااااباا الخياطااااة   ويف اااال ان 

ت اااون خطاااوط القمااااب عر اااية أ ا  اااان 

 القماب مق م 

ثاااام قصااااا قطعتااااان ماااان قماااااب الذاااااو 

    الالصع بطول البجمة وبنصؾ العر 

الاابخول ذاابب  الت اال المرؼااوق ل بجمااة ب 2

جماي  ماا فاا ب لسم   مان الجواياا الع ياا 0(

 الا ل وقصا المث ثين من الطرفين 

 

ثبتاا القمااب الالصاع ع ا  قمااب البجمااة  3

 ب يي بم واو ساخنة 
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الوجااااي الخااااارجا ماااا  (ساااارجا البجمااااة  4

بعاب عمال  ساارتان  الوجاي الخاارجا ل  ام 

فا جنة االماام باتجاا  فتذاة ال ام وتبعابان 

   سم0 (عننا

 

  ت  ا بما نة الخياطة ع   خط السراجة 5

 

  اثنا جوا ب الخياطة ال  باخل البجمة 6

 

اطو  البطانة اسافل البجماة وخيطاا ع ا   7

 ذبوب البجمة

 

اثنااا البجمااة ماان منتصاافنا بذيااث يتقاباال  8

وجنااا الطبقتااين وت  ااا الخطااوط الجانبيااة 

  ما فا الا ل
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م ماان قصااا الجياااباا ع اا  بعااب رباا  ساا 9

 الخياطة 

 

اثناا ذوااااا وجوا ااب البطاناة الاا  الااباخل  11

  وسرجينا ثم ت  ينا وا وينا 

 

 

 

ذااول اعم اا خطاين مان الخياطاة التجينياة  11

 سم  4بعب (ع   البجمة 

 

 اعم ا فتذة االجرار واقينا   12

 

 با  نا الننا ا الصورو تمثل البجمة  13
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 استمارة لائمة الفحص 

 الفاحصةالجهة 

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 لالب ٌالة الممٌص الرجالًرسم  -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

 .لص المالب وتحدٌد شكلها الخارجً 1
 

8   

   6 .تثبٌت الحشو الالصك علٌها 2

عمل الكم بعد تثبٌت طبمة البزمة مع  3
 .الكسرات وخٌاطتها بماكنة الخٌاطة 

 

8   

ثبتً الطبمة الثانٌة بحٌث ٌتمابل وجها  4
 .المماا وتكل جوانب البزمة 

 

8   

 .لص الزٌادات وللب البزمة وكٌها 5
 

6   

طً الطبمة الثانٌة فوق خط التكل  6
سراجتها ثم التكل بماكنة الخٌاطة 

 .وكٌها
 

8   

 الظاهري تزٌنًعمل التكل ال 7
 

8   

 عمل فتحات االزرار وشمها. 8
 

6   

 الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 9
 

2   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ
 

علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                        35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها .  8،  7،  6،  4،  3،  1) 

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 اسم التمرٌن: رسم المالب االساس للكم الممٌص الرجالً المصٌر 9رلم  التمرٌن : 
 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطة دلٌمة 90:الزمن المخصص

   

 -ٌجب على الطالبة ان تصبح لادرة على ان :األهداف التعلٌمٌه  :   :أوال  

 تحدٌد المٌاسات لرسم لالب االساسً لكم الممٌص الرجالً المصٌر -1                                                

 جالً المصٌرلكم الممٌص الرسم المالب االساس تر -2                                                

للم  رصاص ، الالم ملونة ، ممحاة ، ، للرسم  منضدة : (  ةالتسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز : ثانٌا  

( ، ورق للتنفٌذ A4مسطرة صغٌرة ، مسطرة كبٌرة  / مسطرة منحنٌة  ، شرٌط لٌاس ، اوراق صالحة للرسم )

 ، ممص ، شرٌط لٌاس . بالحجم الطبٌعً 

 

 كمة ، معٌار االداء ، الرسوماتانماط الحال -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

القياساااا المط وبااة ويااتم اخاا ها بالطريقااة التااا  
او تساتخر    30-30(تم عر نا فا الصفذة 

     36-31من جباول القياساا المعيارية (  
 العر سم   12مذيط ال م = (

 الطول سم 31مذيط ال م القصير =

 سم  36االسورو =مذيط 

 سم  45ارتفاع رأس ال م ولنفتر  اني = 

تم ارذنا فا التمرين ويؤخ  بالطريقة التا 

    81  صفذة (6رقم (
وفيما ي ا الخطواا الالجمة لرسم القالق 

 االساس ل م القمي  الرجالا القصير
 

 

ارسما المساتطيل ( أ ق جاـ ب   طولاي يسااو   1

  مذاايط ساام   وعر ااي يساااو 32طااول ال اام (

 سم   12ال م (
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اساااافل الخااااط (أ ب   ارسااااما الخااااط (هااااـ و    2

 سم  45ارتفاع قمة ال م=بمقبار 
 

 

نصاااافا المسااااتطيل بااااالخط (س     بذيااااث  3
 و   فا نقطة (م     يقط  الخط ( هـ

  لرساام قمااة ال اام  40-1تتباا  الخطااواا ماان ( 4

   86-85(الطويل صفذة 

 
  0االسورو ع   (قسما مسافة مذيط  5

 سم 47= 0÷31
 سم مسافة الخ ؾ 48= 47+4

 مسافة االمام  46= 4 -47

ساااام   يماااين نقطااااة (    الاااا   48قيساااا ( -

 (   ثم ص ا (  ث   

ساام   يساااار نقطاااة (    46قيسااا مساااافة ( -

 ال  (غ  ثم  ص ا (غ     خط الجانق 
 

 

 

6 
 

ماا ت ون ذسق التصميم افال م اما بالنسبة لثنية 
سام 3الذالة انجلا مساافة ( طية عابية وفا ه  

ال اام ماا     ل ثنيااة وارسااما خااط مااواج  لذافااة
ساام   الاا  ذافااة 4تعابيل خااط الجانااق با ااافة (

الطياااة الساااف   عااان الجاااانبين العطاااا  الوسااا  
عناب ال افا لطية ال م والذي ولاة بون ت رماانا 

  الطا ن
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  ثم يق  القالق ع   الذبوب الخارجية 
 

 

 

 اااهرو  ا التصااميم االخاار فت ااون ال اام بطيااةاماا

الذالاة اتر اا جياابو الا   ع   الوجاي وفاا ها  

ساام   ثاام 3ل اام ماان االساافل ماارتين (خااط ثنيااة 

سم   م  تعابيل خاط الجاناق بعاب تنفيا ها  425(

ع اا  الااور  اوالي ل ذصااول التصااميم المط ااوق 

و ما مو ا  فاا الاا ل ثام يقا  القالاق ع ا  

 يةالذبوب الخارج
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 استمارة لائمة الفحص

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 مصٌررسم لالب االساس لكم الممٌص الرجالً ال -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

اخذ المٌاسات رسم المستطٌل  4
 .وتعٌٌن رؤوسه

 

6   

تنصٌف المستطٌل وتعٌٌن خط  0
 .االبط
 

8   

( و )ف ع ( حرسم الخطٌن )ز  3
 .الذٌن ٌساعدان فً رسم لمة الكم

 

8   

 .رسم لمة الكم لالمام والخلف 1
 

8   

تحدٌد النمطتٌن )غ ،   ( على خط  5
 .طٌة الكم

 

8   

طً الجانب بتوصٌل الخطوط  رسم خ 6
 .ي (، و)   ت ( غ )  المائلة

 

8   

اذا كانةةت الكةةم  اضةةافة مسةةافة الثنٌةةة 7
بطٌةةةةةةه واحةةةةةةدة او بملبةةةةةةه ظةةةةةةاهرة 

 .)بطٌتٌن(
 

8   

 لص المالب على الحدود الخارجٌة 8
 

1   

 .الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 9
 

0   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ
 

لبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                       علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطا 35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها 7،  6،  5،  4،  3، 2) 

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 أنواع الٌالات الرجالٌة 

 – الباايب –وتستعمل فا المالبس الرجالية بانواعنا المخت فة القمصان بانواعنا 

 ين ر اا ال الياقاا التالية  المعاطؾ –الستر  – االرواق ن الي  اا –البجايم 

 

    تالٌالة السبور -4

 

 الٌالة الوالفة الٌابانٌة -0

 

 الٌالة المستمٌة مع ارتفاع -3
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 ٌالة الممٌص الرجالً -1

 الٌالة االمرٌكٌة )المربعة (بانواعها -5

 
 

 ٌالة الشال -6
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  تٌالة السبوراسم التمرٌن: رسم  Convertible coller  10لتمرٌن :رلم  ا

 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطة دلٌمة 45:  الزمن المخصص

 

 -: ان االنتهاء المحاضرة لادرة على من األهداف التعلٌمٌه  : سوف تكون الطالبة بعد  أوال  :

 تسبورٌالة السم تر -                                         

( ، A4، اوراق مناسبة للرسم )التسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهزة ( :  منضدة  : ثانٌا  

اوراق مناسبة للتنفٌذ ، للم رصاص ، الالم ملونة ، شرٌط لٌاس ، مساطر مناسبة للتنفٌذ ، للم 

مبراة ، كرسً للجلوس ، رصاص ، الالم ملونة ، شرٌط لٌاس ، مساطر منوعة ، ممحاة ، 

 صدرٌة عمل 

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

  تٌالة السبور -اوال :

 سم 41المٌاسات محٌط الرلبة =

 سم نصف محٌط الرلبة  21= 2÷ 41

 

 الرسم الخطوات ت
     ارساااااااما الخاااااااط االفقاااااااا ( أ ق  يسااااااااو  ا

  ما فا الا ل سم 4نصؾ مذيط الرقبة +(

 
الخااط (أ  3/1 ((جااـ  مسااافة قيسااا ماان (أ الاا  2

  سم 4 –ق   

 سم  5=  1÷02

 سم 45=  02-5

 سم مسافة ( أ جـ 41=45-4

 

ارسما خطوط عموبية من النقطتاين ( أ ق    3
       سااام0عاار  الياقاااة +(الاا  االع ااا  بقااابر 

ساام   في ااون طااول 5ا ا  ااان عاار  الياقااة (

سم   ثام صا ا  7ب  = (  ل من (ق ب   و( جـ

 (ب هـ 
 



 

108 
 

و اااعا سااام    6 2ارتفعاااا مااان (أ  مساااافة ( 4

ع اااا  خااااط وسااااط ال ناااار (أ هااااـ  نقطاااة (و  
  و عا نقطة (و  ثم ص ا (و جـ 

 
 
 
  

سم   و عا 4ارتفعا من النقطة ق مسافة ( 5

نقطة (ج  ثم ص ا (ج جـ  بخط ما ل وب ل  
 (ج ذـ و  خط التر يق ل ياقة   يمثل الخط 

 

 

 

لتذبيب ا ل الياقة قيساا مان (ب  الا  الخاار   6

الاا  نقطااة (   ثاام صاا ا  ساام  425-4 (مسااافة

  ما فا الا ل  بخط مستقيم ج(   
 
 
 
  

ويم ااان عمااال طااارؾ الياقاااة مااابورا  ماااا فاااا                  
 الا ل       

 

 قصا القالق ع   الذبوب الخارجية 7
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 استمارة لائمة الفحص 

 احصةالجهة الف

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 Convertible coller تسبورلالب ٌالة الرسم  -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

رسةةةةةم الخةةةةةط االفمةةةةةً )أ ب ( وتحدٌةةةةةد  1
 .لٌاساته

 

6   

   8 .سم1-تحدٌد مسافة ثالثة ارباع الخط  2

رسم الخطةوط العمودٌةة باالرتفةاع بمةدر  3

 .سم2عر  الٌالة +
 

8   

سةةم ( مةةن وسةةط الظهةةر  1.6االرتفةةاع ) 4

 .الى )جـ( 
 

6   

 سم ( من االمام الى )ز(1االرتفاع ) 5
 

6   

رسم خط التركٌب بالتوصٌل بةٌن النمةاط  6
 )ز جـ و(

 

11   

رسةم شةكل الٌالةة مةن االعلةى امةا مثلةث  7
 او مدور

 

11   

 .لص المالب على الحدود الخارجٌة 8
 

4   

 .الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 9
 

2   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ

 

علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                        35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 طالبة الخطوات التً رسبت فٌها .( والل منها تعٌد ال  7، 6، 3،  2) 

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 الٌالة الوالفة )الٌابانٌة ( اسم التمرٌن: رسم  11رلم  التمرٌن : 

 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطة دلٌمة 45:  الزمن المخصص

 

 -ادرة على :تكون الطالبة ل اناألهداف التعلٌمٌه  :   أوال  :

 لالب الٌالة الوالفة )الٌابانٌة ( رسمت -                                        

( ، A4، اوراق مناسبة للرسم )التسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهزة ( :  منضدة  : ثانٌا  

، للم  سم (31اوراق مناسبة للتنفٌذ ، للم رصاص ، الالم ملونة ، شرٌط لٌاس ، مسطر )

رصاص ، الالم ملونة ، شرٌط لٌاس ، مسطرة منحنٌة ، ممحاة ، مبراة ، كرسً للجلوس ، 

 صدرٌة عمل 

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

 

 ٌالة الوالفة )الٌابانٌة (ال -ثانٌا  :

 سم 41محٌط الرلبة = :المٌاسات

 سم نصف محٌط الرلبة 21= 2÷ 41

 

 الرسم الخطوات ت 
ارساااما الخاااط االفقاااا ( أ ق  يسااااو  نصاااؾ  ا

 مذيط الرقبة  

 
مب  الخط ( أ ق   ع   استقامة باتجاا  النقطاة  2

سم  4سم +0(جـ  مسافة بقبر عر  المرب = 

ى الا   ي عموبياا (جيابو الخياطة   ثام ارتفعاا خطاا
 االع   
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ي مااان نقطااا 3 ي عموبياااا ة (أ  الااا  (ب  ارساااما خطاااا

 سم (مسافة الخياطة   0بقبر ارتفاع الياقة +

 سم 0سم +3ارتفاع الياقة =
 

ساام ويمثاال خااط وسااط الخ ااؾ ويو اا  5أ ب =

 ع   طية القماب عنب التفصيل 

 

 

ي مان (ب  عماوب  ع ا  ( أ ب    ارسما 4 ي افقا خطا
ويقط  الخط العموب  المقام من (جـ  فا نقطاة 

 (هـ 
 

 

 

سام   سام  425النقطة (هاـ  مساافة (قيسا يسار  5

 ال  النقطة (و   

قيساااا يساااار نقطاااة (و  مساااافة بقااابر عااار   6

  و عا نقطة (ج   سم 4سم +0المرب (
 

الخاط أ ق    3/1  مساافة (أنقطاة (قيسا يمين  7

  ال  النقطة (  
 

سام   الا   425ارتفعا مان نقطاة (جاـ  مساافة ( 8

ل لي ااون نقطاة (ط   ثام صاا ا (ط    بخاط ما ا
  الخط (ط   أ  خط التر يق ل ياقة 

 

 

 ص ا (ط و  بخط مستقيم  9
 

ي  -  ص ا ق ج بخط مستقيم اي ا
   فااا منتصااؾ الخااط  ذاابب  موقاا  فتذااة الااجر -

 ( ق ج   

 القالق ع   الذبوب الخارجية  قصا 11
 

القالااااق يذااااو  جياااااباا الخياطااااة  -: مالحظةةةةة
 ع   طية القمااب وتو ا  طبقاة ويق  مرتان

 قماب الذاو الالصع لتقوية الياقة  من 
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 لالب الٌالة الوالفة الٌابانٌةرسم  -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

مةةةةً  وتحدٌةةةةد المٌةةةةاس رسةةةةم الخةةةةط االف 1

 سم (1)نصف محٌط الرلبة +
 

6   

مةةد الخةةط الةةى )جةةـ( بمةةدر عةةر  المةةرد  2

 سم 1+
 

8   

 سم 2رسم ) أ د( بمدر عر  الٌالة + 3
 )زٌادة الخٌاطة ( ورسم الخط االفمً .

 

6   

 سم( 1.5تحدٌد )و( ٌسار )هـ( بمسافة ) 4
 

8   

 سم (3تحدٌد )ز( ٌسار )و( بمسافة ) 5
 

6   

   6 تحدٌد نمطة )ح( على الخط ) أ ب ( 6

سةةةةم ( مةةةةن )جةةةةـ( الةةةةى )ط(  1.5لٌةةةةاس ) 7

 (أ ورسم خط التركٌب )ط ح

8   

وصةةةل )و ط( )ز ب( بخطةةةٌن مسةةةتمٌمٌن  8

 وتحدٌد العروة

8   

 لص المالب على الحدود الخارجٌة 9
 

2   

 الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 11
 

2   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ

علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                        35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها .  8،  7،  5، 4، 3) 

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 لالب الٌالة المستمٌمة مع ارتفاعٌن: رسم اسم التمر  12رلم  التمرٌن 

 ورشة الخٌاطة مكان التنفٌذ / محطة العمل/ دلٌمة 90:  الزمن المخصص

 

 -:ان تكون الطالبة لادرة على  اناألهداف التعلٌمٌه  :   أوال  :

 مستمٌمة مع ارتفاع.ترسم لالب ٌالة ال -                                         

( ، A4، اوراق مناسبة للرسم )التسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهزة ( :  منضدة  : ثانٌا  

سم ( ، للم 31اوراق مناسبة للتنفٌذ ، للم رصاص ، الالم ملونة ، شرٌط لٌاس ، مسطر )

رصاص ، الالم ملونة ، شرٌط لٌاس ، مسطرة منحنٌة ، ممحاة ، مبراة ، كرسً للجلوس ، 

 صدرٌة عمل 

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثا :ثال

رسم لالب الٌالة المستمٌمة مع  -ثالثا  :

 االرتفاع

 
 الرسم الخطوات ت 
  44جااااج  االساااافل  مااااا فااااا التماااارين (ارسااااما ال 1

  متبعة الخطواا نفسنا    429- 428صفذة(

 
 لرسم الجزء االعلى  2

   بقاابر الخااط (ب و  ب  وارسااما الخااط االفقااا (  -أ

فاااا الجاااج  االسااافل وذااابب  نقطاااة (ج  ع ااا  بعاااب    

 سم  4سم   عن نقطة (و  ( المرب +3(
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  خطااوط عموبيااة  ب  ن (وارتفعاا ماان نقطتاا ( -ق 
جياابو   سام 0+سام 5( بقبر عر  الياقة المط اوق 

 سم   7(    ن      =الخياطة ال  نقطتا ( 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  ما فا الا ل    (ين النقطت ص ا  - 
 

 

 

 

 
 
 

 يق  القالق ع   الذبوب الخارجية 3

 

 مالحظة : 

يق  الجج  االول والثانا مرتين ع   الثنية مان قمااب القماي  ومارو ع ا  الثنياة مان قمااب 

 .الالصع عنب التفصيل
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 مٌة /خٌاطة :فنون تطبٌ المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 الٌالة المستمٌمة مع ارتفاع رسم  -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

محةٌط الرلبةة ½ رسم الخط االفمً  بمةدر  1

 .سم 1واضافة مسافة المرد +
 

8   

   11 .تحدٌد عر  الٌالة ورسم المستطٌل  2

سةم مسةافة كل الٌالة من االمام وررسم ش 3
 المرد.

 

8   

د و ( بمةةدر)دو ( فةةً الجةةزء رسةةم الخةةط ) 4
 االسفل.

 

8   

رسةةةةم عمةةةةودٌن وتحدٌةةةةد عةةةةر  الٌالةةةةة  5

 .سم واكمال رسم المستطٌل2+
 

8   

( علةةةةى بعةةةةد و( ٌسةةةةار )زتحدٌةةةةد نمطةةةةة ) 6

 سم ( عنها3)
 

8   

   4 لص لالب الجزء االسفل المسند  7

   4 لص المالب الجزء االعلى 8

 الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 9
 

2   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ
 

علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                        35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها.  6،  5، 2،3،4، 1) 

 

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب دربتولٌع الم
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 لالب ٌالة الممٌص الرجالًاسم التمرٌن: رسم  13رلم  التمرٌن :

 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطة دلٌمة 90:  الزمن المخصص

 

 -:ان لادرة على الطالبة تكونان التعلٌمٌه  :  األهداف  أوال  :

 رسم قالق ياقة القمي  الرجالا -1                                         

 ق  القالق ع   القماب -0

( ، A4، اوراق مناسبة للرسم )التسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهزة ( :  منضدة  : ثانٌا  

اوراق مناسبة للتنفٌذ ، للم رصاص ، الالم ملونة ، شرٌط لٌاس ، مساطر مناسبة للتنفٌذ ، للم 

ملونة ، شرٌط لٌاس ، مساطر منوعة ، ممحاة ، مبراة ، كرسً للجلوس ،  رصاص ، الالم

 متر لماا لطنً لتنفٌذ الٌالة ، لماا الصك لتموٌة الٌالة .¼ صدرٌة عمل ، مامنة خٌاطة ، 

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

رابعا  :رسم ٌالة الممٌص الرجالً مع 

 نفصلارتفاع م

 سم 41محٌط الرلبة = 

 سم نصف محٌط الرلبة  21= 2÷ 41

 ) المسند( الجزء الداخلً -اوال :

 
 الرسم الخطوات ت
 ارسما المستطيل أ ق جـ ب وفيي  -1

 أ ب = نصؾ مذيط الرقبة 
سم جيابو 0سم عر  الياقة +3ب جـ = 

 سم  5الخياطة  = 
 

 

سم   3مب  الخط (أ ب  ناذية اليسار ( 2

سم 4عا نقطة (هـ  (مسافة المرب +و 

 مسافة الخياطة  

 

 
 

مب  الخيط ( ق هـ  ناذية اليسار و عا  3
 ة (و  ثم ص ا (هـ و  نقط
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      ااااعا نقطااااة (ج  اساااافل نقطااااة (ب  بمقاااابار 4
 سم   4/0(

 

 
 

          اااااااعا نقطاااااااة (   اعاااااااال نقطاااااااة (هاااااااـ   5
 سم½ بمقبار 

ا فاااا صااا ا نقطاااة (ج     بخاااط منذناااا  مااا 6
 الا ل يصل ال  منتصؾ المسافة ( ا ب  

 

 

 
ي ينتناااا الااا   7 ي منذنياااا ارساااما مااان (   خطاااا

 منتصؾ المسافة (ق جـ  

مان منتصاؾ المساافة  ذبب  موق  فتذة الاجر 8
ي ثاام قصاااا القالااق ع اا  الذااابوب  (ب جااـ  افقيااا

 الخارجية
 

وعنب التفصيل تق  مرتان ع   طياة القمااب 
 يااة قماااب الذاااو ويو اا  ع اا  الطبقااة الباخ

 الالصع 
 

 

 
 

 

 ثانٌا : الجزء الخارجً

 

 

 ارسما المستطيل أ ق جـ ب

 سم  02أ ب = نصؾ مذيط الرقبة 

سم مسافة 0سم +1سم   (عر  الياقة 6أ ق = (

 الخياطة من االع   واالسفل  

4 

 

 

 

 

 عا نقطة هـ يسار نقطة (ب  وتبعب عننا مقبار 

ما  انا الياقة سم   ذسق موبيل الياقة ف  0-1(

الياقة  مفتوذة  انا المسافة اقل والع س   ما  انا

مقفولة  انا المسافة ا بر والياقة العابية ت ون 

المسافة فا نقطة (هـ  يسار نقطة (ب  بمقبار         

 سم  3( 

0  

 

 3 سم   ال  نقطة (و 4مب  الخط (ب جـ  ال  اسفل (

بر طول اوص ا نقطة (و  بنقطة (هـ  ومبيي بق

 الياقة المط وبة ال  نقطة (ج 
1  
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ي ال  منتصؾ   ي منذنيا ارسما من نقطة (ج  خطا

 الخط ( أ ب   فا (  

5 

ي ال  منتصؾ الخط   ي منذنيا ارسما من نقطة وخطا

 (ق جـ 

6 

 

 

 قصا القالق ع   الذبوب الخارجية 

 

 

7 

 

مرتااان ع اا  بجج ينااا وعنااب التفصاايل تقاا  الياقااة 

 و اا  ع اا  الطبقااة الباخ يااة ل ياقااةويطيااة القماااب 

قماب الذااو الالصاع لتقوياة الياقاة ويف ال قصانا 

ي فتعطاا  باتجا  عر  القماب ا ا  ان القماب مق ماا

  ما هو مو   بالا ل جمالية ل قمي 
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 رسم لالب ٌالة الممٌص الرجالً -م التمرٌن :اس

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

 رسم مستطٌل المسند 1
 

3   

مد الخط ) أ د ( الى هـ بمدر مسافة المرد +  2

 سم1
 

4   

مد الخط ) ب جـ( الى )جـ( بمدر مسافة  3

 سم ووصل )هـ و(1المرد+
 

4   

( الى ز واالرتفاع من  1/2د( )النزول من ) 4

 ( الى ح 1/2)و( )
 

3   

رسم الخط المنحنً من )ح( الى )ز( ثم الى  5
 منتصف ) ا د (

6   

رسم خط التركٌب من )ح( الى منتصف       6
 )ب جـ( 

6   

فً منتصف خط  تحدٌد مولع فتحة الزر 7
 الوسط ولص المالب

4   

 رسم مستطٌل الجزء العلوي 8
 

3   

 (د)سم ( من 3ضع )هـ( على بعد )و 9
 

3   

 مد الخط )د جـ( الى نمطة )و( 11
 

3   

بمدر طول وصل النماط )و هـ( ومد الخط  11
 الٌالة المطلوبة

4   

   رسم خط منحنً من نمطة )ز( الى منتصف 12
 )أ د(

6   

 رسم خط منحنً من )و( الى منتصف )ب جـ( 13
 

6   

   3 خارجٌةلص المالب على الحدود ال 14

 الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 15
 

2   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ
( والةل   12،13، 5،6، 3،  2على ان تكون الطالبة ناجحةة فةً الفمةرات  )  35/61الدرجة الدنٌا الجتٌاز التمرٌن 

 منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها .

 

 تولٌع رئٌس المسم ولٌع المدربت تولٌع المدرب
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 خٌاطة ٌالة الممٌص الرجالًاسم التمرٌن:  14رلم  التمرٌن : 

 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطة دلٌمة 90:  الزمن المخصص

 

 -: ان لادرة على الطالبة تكونان التعلٌمٌه  :  األهداف  أوال  :

 ياقة القمي  الرجالا خيطت -1                                   

 تثبيتنا ع   ذفرو القمي  الرجالا -0

، لالب ٌالة الممٌص رجالً التسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد ، عدد ، أجهزة (:  منضدة  : ثانٌا  

ممصوص على المماا ، لمٌص رجالً ، ابرة خٌاطة ، بكرة خٌوط بنفس لون الممٌص ، دبابٌس 

 كواة تجارٌة، منضدة كً، كرسً للجلوس ، صدرٌة عمل ، ممص ، ماكنة خٌاطة ، مكواة ، م

 

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت
نا و اععاب بذول ذابوب القالاق قصا اججا  الياقة  1

القمااب  مااا فاا الاا ل ويم ان تفصااي نا  ع ا  طياة
جمالياة باتجا  العر  ا ا  ان القماب مق م فتعطاا 

 ل قمي  

 
 

الذاااو ع اا  الوجااي الخ فااا ل طبقااة السااف    ااعا  2
ل ياقة ثم ثبتا طبقة الياقة الع يا والساف   معاا بذياث 
ي اون الوجناان الصاذيذان الاا  الاباخل ثام ساارجا 

 قريبا من خط الخياطة 
 

 

 

جياة ل ياقاة ع ا  الذابوب الخارت  ا بما نة الخياطاة  3
 عاالواا الخياطاة ثم نفا   عم ياة تقاري  وتابري  

وقاا  الجوايااا  مااا فااا الااا ل مراعيااة ان ت ااون 
 مسافة الخياطة الطبقة الع يا ل ياقة ها االعر 
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اخاار  بعااب  اق بينااا وا وينااا مااروا ااو  الخياطااة ن  4
ي مان خاط الخياطاة  ق بنا ونف   خط مان الت ال قريباا

  ما فا الا ل
 

 ثبتاااا الذااااوو ع ااا  الوجاااي الخ فاااا لقطعاااة الياقاااة 5
المرتفعة ( المسنب   اثنا خاط تر ياق قطعاة بطاناة 
  القطعة الواقفة ال  الوجي الخ فا  ما فا الا ل 

 

 

 
ثبتا قطعة الياقة ع ا  بطاناة الجاج  المرتفا  ل ياقاة  6

ن بذياث تتالقاا  عالماااا االتااجان وي ااون الوجنااان 
ي ال  الباخل  ما فا الا ل    الصذيذان معا

 

 

 

 
 

فاا  ماان الياقااة ع اا  وجااي الياقااة  ااعا الجااج  المرت 7
بذيااث تتالقاا  عالماااا االتااجان ثاام ابرجينااا ع اا  

مااا  خاط الخياطااة ما  تثبيااا ببايااة ونناياة الخياطااة 
 فا الا ل 

الخياطااة ن  مااا  ثام نفاا   تقاري  وتاابري  عاالواا
 فا الا ل ثم اق با الياقة وا وينا 

 
 

 

 

 

  تثبٌت الٌالة على الممٌص -ثانٌا :

قة ع   ذفرو الرقبة ن بذيث ي ون ثبتا  اليا 1
ال  الباخل ثم  ل ياقة والقمي  الوجنان الصذيذان

 سرجا
 
 
 
 

 

ع   خط الخياطاة ثام نفا    ابرج  بما نة الخياطة 2
  عالواا الخياطة تبريجتقري  و
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 ثم ا و  مسافة الخياطة 

 

 

اثنااا الجااج  المرتفاا  ماان الياقااة ع اا  خااط خياطااة  3
ط ثبتاااا البطاناااة باساااتخبام ؼااارجو ال قاااالياقاااة ن ثااام 

 المخفا ثم ا وينا

 

 
 

ع اا  الجااج  المرتفاا  ماان  التجينيااةنفاا   الخياطااة  4
الياقااة مبتب ااة ماان منتصااؾ الخ ااؾ و لاا  بعااب  ااا 

 الياقة ثم نف   عمل العروا   ما فا الا ل 
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : لثة المرحلة الثا اسم الطالبة

 تفصٌل وخٌاطة ٌالة الممٌص الرجالً -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

 لص أجزاء الٌالة 1
 

4   

تثبٌةةت الممةةاا الالصةةك علةةى الجةةزء الخلفةةً  2
 لكل من الجزء العلوي والسفلً للٌالة

 

4   

لعلةةةةوي والتكةةةةل علةةةةى تثبٌةةةت طبمتةةةةا الجةةةةزء ا 3
الحةةةدود لكةةةل مةةةن الخطةةةوط الجانبٌةةةة والخةةةط 

 العلوي
 

8   

لص الزٌادات وللب الٌالة علةى الوجةه وكٌهةا  4
وتنفٌذ خط من التكل الظةاهري لرٌةب مةن خةط 

 الخٌاطة
 

6   

وضةةةةع الجةةةةزء العلةةةةوي بةةةةٌن طبمةةةةً المسةةةةند  5
وسةراجتها ثةةم التكةل بماكنةةة الخٌاطةة ثةةم لةةص 

 ا الزٌادات وللبها ثم كٌه
 

8   

تثبٌت على حفرة الرلبة للممٌص بحٌث ٌكةون  6
 الوجهان الصحٌحان متمابلٌن ثم تسرج معا  

 

8   

 بماكنةةةةة الخٌاطةةةةة ثةةةةم تةةةةدرج العةةةةالوات تتكةةةةل 7
 وتكوى

4   

تثنى الجزء المرتفع علةى خةط الٌالةة ثةم ٌثبةت  8
اواتكةةل بماكنةةة الخٌاطةةة ثةةم غةةرزة اللمةةط بامةةا 
 الكً
 

8   

     علةةى الجةةزء المرتفةةع  لتزٌنٌةةةتنفةةذ الخٌاطةةة ا 9
) المسةند( باالبتةةداء مةةن خةط وسةةط الخلةةف ثةةم 

 تنفٌذ العراوي
 

8   

 الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 11
 

2   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ

             علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات           35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها .  8،9، 5،6، 3)

 

 متولٌع رئٌس المس تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 اسئلة الفصل الثبلث
  -/ أملئً الفرغات التالٌة :1س
                 و                 و                 من انواع الياقاا الرجالية  -4
                 ها  القمي سفرو  -0
                 و                 و                 هنا  عبو أنواع من البجم  -3

 

 اجلبنب العملي 
/ ارسمً بمراحل المالب االساسً الجزء العلوي )الكورساج( لالب الخلف اذا علمت 1س

 -المٌاسات التالٌة :
 سم88 سم           مذيط الخصر =75طول القمي  = 

 سم440سم            مذيط الور  = 12مذيط الرقبة = 

 سم 50سم          طول ال نر = 422مذيط الصبر = 

 سم45سم     عر  ال تؾ = 02عر  ال نر =  4/0

 

 / ارسمً ونفذي سفرة الممٌص المصة )الخلفٌة(2س

 

 / أرسمً وحددي مولع جٌب الصدر على لالب البدن االساس .3س

 

مراحل لالب االساس لكم الممٌص الرجالً الطوٌل اذا علمت المٌاسات التالٌة / ارسمً ب4س
:-  

 سم  08سم        مذيط االسورو = 12مذيط ال م =        

 سم 45سم        ارتفاع رأس ال م = 60طول ال م =       

 

 / ارسمً لالب جالبٌة رجالٌة باستعمال لالب االساس للبدن .5س

 
  -:ًما ٌأت/ ارسمً ونفذي 6س

 سم 12الياقة السبورا ا ا ع ما مذيط الرقبة =  - أ

 سم 06البجمة المفربو المذببو الا ل ا ا ع ما   مذيط الرسػ =  - ق

 سم 7عر  البجمة =                                                     

 

 -/ اذكري خطوات خٌاطة كل مما ٌأتً :7س
 تجنيج فتذة  م القمي  الرجالا  -4

 ة ياقة القمي  الرجالا خياط -0
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 الفصل الرابع

 تفصٌل وخٌاطة الممٌص الرجالً

 

 

 

 

 

   

تفصةةةةةةةةٌل وخٌاطةةةةةةةةة الممةةةةةةةةٌص  *

لالةةةةةب الٌلةةةةةن  واعةةةةةداد  الرجةةةةةالً

 الرجالً

 تجنيج قالق قمي  الرجالا  -4

 تفصيل قالق القمي  الرجالا  -0

 خياطة القمي  الرجالا -3

 رسم قالق الي   الرجالا 1
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 الرجالًالممٌص  

        

عنااااااب الااااااارا  قمااااااي  ن ان اااااار  الاااااا  التفاصاااااايل التااااااا تااااااوفر فتاااااارو لاااااابس اطااااااول ن             

ي تخت ااااؾ عاااان بع اااانا  القمصااااان و ي بساااايطا ونجااااا  قمصااااان الرجااااال واالوالب يعااااوب ن اختالفااااا

ي ببرجاااة  بيااارو الااا  نوعياااة وماااب  جاااوبو القمااااب المساااتخبم  ن وب ااامان الجاااوبو افذصاااا با ماااا

 لقماب والياقة والراذة   مب  بقة ق  ا

وال ياااااااؾ البوليسااااااتر االخاااااار  قااااااب تسااااااتخبم فااااااا عماااااال التري ااااااو او  ان اقماااااااة الاااااابا رون   

العناياااة والتاااا التذتاااا   السااان ة تصاااميماا الؽااارج (نساااي  القمااااب   الفااااخر فاااا صااان  القمصاااان 

ي ل  اااا والصاااالذة لالتاااربا  لفتااارو طوي اااة  اتناااا والقمصاااان التاااا و اااعا فاااا بطاقاااة بيان  مط قاااا

%  بولسااااتر ليسااااا جياااابو المتصااااا  العاااار  ولاااان تعماااال ع اااا  الااااتخ   ماااان رطوبااااة 422(

الجساااام (العاااار    بساااارعة مثاااال القمصااااان القطنيااااة ول ننااااا تجااااؾ بساااارعة والتذتااااا  ل  ااااا ن 

  تؽطاااا فرصاااة ل تبخااار السااانل ل عااار   مسااااموالقمصاااان المصااانوعة مااان اقمااااة التري اااو ( اا 

  ت   المصنوعة من الياؾ البولستر نل ل  فان ه   القمصان ا ثر راذة عو

 

بولساااااتر لناااااا خاصاااااية المااااان خ ااااايط مااااان اليااااااؾ قطنياااااة واليااااااؾ  تصااااان  بعااااا  االقمااااااة و

االمتصااااا   ااااالقطن ماااا  مقاوتنااااا ل تجعيااااب تذتااااا  وتذتااااا  ل  ااااا السااااري  وقااااب توجااااب بعاااا  

  الماا ل فيما يتع ع بتع ع الق ارو والبق  البهنية

 

%  ت اااون مااان الناااوع ذسااان التصاااني  الااا   اليذتاااا  ل اااا 422القمصاااان القطمياااة ( وال ثيااار مااان

القمصااااان  مننااااا المناااام ان ت ااااون المنسااااوجاا التااااا تصاااان  ا ا ؼساااال بطريقااااة مناساااابة  وماااان

لمقااااس   مقاوماااة لالن مااااب الناااي ا ا وجااابا نسااابة (برجاااة   بسااايطة مااان التؽييااار فاااا الذجااام (ا

 سبق  يع مذيط الرقبة  فان  ل  ي

 

لمقااااس الخاصاااة بالقمصاااان مااان الاااباخل ع ااا  الياقاااة وهاااا تو ااا  وعاااابو ت تاااق بيانااااا ا      

يجاااق اخااا  القيااااس بوران مقااااس الرقباااة ن وأ ا ارياااب تؽييااار بياااان مذااايط الرقباااة وطاااول اال ماااام

ي ان الرقباااة القرياااق مااان الجااا ع  مااا  تااار  مجاااال مااان اجااال الراذاااة فاااا القيااااس ن ويم ااان اي اااا

ة مااان وساااط الاااجر االع ااا  وذتااا  ت خااا  قيااااس  و مقااااس ماااري  مااا  اخااا  القياسااااا ذاااول الرقبااا

مقربااة الاا  اقاارق ( اناا  او نصااؾ اناا    وع اا  سااابيل وقااب تؤخاا  القياساااا  نمر ااج فتذااة الااجر 

   وا ا  اااااان مقااااااس الرقباااااة باااااين نقطتاااااا  47  وذتااااا  (4525ن  45ن  4125ن  41(    المثاااااال 

 اال بر  مقاسين   فيجق ارا  المقاس قياس (
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 رجالٌة( ٌمثل مماسات الممصان ال5جدول )

 مماس الرلبة وطول الكم والوحدات المشتركة فً الممصان الرجالٌة
 

 14 1( باالنجمماس الرلبة )

 

14.5 

 

15- 15.5 

 

16-16.5 

 

17 

 32/33 33/32 33/32 34/33/32  32/33 باالنج (طول الكم )

   35/34 34/35 34/35 

 

 (مماسات االوالد / الحجم المعتاد6جدول )

المقاس 

 (الذجم 

6 8 42 40 41 46 48 

 41 4325 43 4025 40 4425 44 غ 4الرقبة (

 3125 33 3425 0925 08 0625 05 غ 4الصبر(

 66 61 64 58 51 52 16 غ 4الطول (

  189ن 8(

 

قيااااااس ع ااااا  (ؼااااجل   بال ية (السااااابور    اا النسااااي  المذاااااا وعااااابو تتمياااااج القمصااااان الريا ااااا

  قااااب يجاااب ان القمااااي  صااااؽير جااااباي  4525  (بالااااخ  الاااا   يرتااااب اربعاااة مقاساااااا اساسااااية ن

 نا ا ان ماااب القمااااب ق ااايالي وقاااب ي اااون المقااااس اال بااار  بياااراي جاااباي ا ا لااام ي ااان هناااا  ان مااااب 

 ت  ب من مراجعة البياناا الخاصة ب ل  

 

 

 

                                                             
سم  025االن  = 

1  
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   مقاساا القمصان الريا ية (اسبور

 ان  S 41- 4125 صؽير

 ان  M 45- 4525 متوسط

  ان L 46- 4625  بير

 ان  XL 47- 4725  بير جباي 

 

   المقاااس الصااذي     جاابف نااا ن اام اخاار  فااا القياااس وذتاا  ت  اا النسااي  المؽااجول أمااا القمصااان

ي  (المناسااق   يااتم  اخاا  المقاااس ذااول الصاابر فااو  القمااي  واجع ااا اباو القياااس (الاااريط   عاليااا

ي تذااا اال رع وفااو  اطااراؾ عاار  ال تااؾ  س الصاابر هااو المقاااس ماان قياااي ااون النااات  م اابوطا

ى لمذيط الصبرالمط وق ن وتن   قسم المقاساا فا ه   القمصان ال  اربعة مجموعاا طبقا

 S 34-36 صغٌر

 M 40-38 متوسط

 L 42-44 كبٌر

  XL 46-48 كبٌر جدا  

 (491، ص8المصدر )

ي (ام س   ومن والقمي   و الجوبو ال    ي  اب عالية ي ون ناعما االن مااب قمااب متاين ومجناج مسابقا

 نوالجياق  (واجنة القماي   الياقاة والصابر و و تصاميم او رساوم ت نار ماب  تاالؤموثاباا ال اون  

ة ن يفاة واجرار  اا اربعاة فتذااا ثبتاا ببقاة والقماي  ولي نناياا ل ياقة مبببة وفتذاا اجرار ثابتا

  و القصة الجيبو ي نر الجوبو العالية  

 

ت ون مقصوصة  قطعة واذبو وي اون مان السانل  يناا العالية  واال مام فا القمصان  اا الجوبو    

ناار ماان ت اا  التااا تصاان  ماان عاابو قطاا  وهاا ا اليااؤثر ع اا  ال ياقااة وت ااون اف اال فااا الم وؼساا نا 

 (ال فا و   الن اال مام ت ون فا نفس مقاس ذجم التا تصن   قطعة واذبو  

 



 

129 
 

 صف كم وتفصٌله اعداد لالب لمٌص رجالً ناسم التمرٌن:  15رلم  التمرٌن : 

 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطة دلٌمة 135:  الزمن المخصص

 

 -: ان لادرة على الطالبة تكونان التعلٌمٌه  :  األهداف  أوال  :

لالب لمٌص رجالً نصف كم باستعمال المالب االساس للبدن مكون من االمام والخلف  تعد -1  

 والكم والٌالة والجٌب 

 مصهتالمالب على المماا و ضعت -2

، لالب اساس معد مسبما  )البةدن التسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهزة ( :  منضدة  : ثانٌا  

والكم ( ، اوراق مناسبة للتنفٌذ ، للم رصاص ، الةالم ملونةة ، مسةطرة صةغٌرة ، مسةطرة كبٌةرة ، 

خٌاطة وعجلةمسننة ، دبابٌس ، لمةاا  مسطرة منحنٌة ، صابونة خٌاطة ، الالم تأشٌر او كاربون

سةةةم ( ،  141مناسةةب للفصةةال ، )لطنةةةً او صةةناعً ، او مخلةةةوط ( ، متةةر ونصةةةف )ذو عرضةةٌن 

 ممص ، صدرٌة عمل ، كرسً للجلوس

 

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

االساااس ل باابن فااا اسااتعم ا القالااق  1

  صافذة 1م قالق الخ ؾ تمرين (رس

   79  وقالاااق االماااام صااافذة (66(

لمااارب وبطاناااة ا اااافة مساااافة ابعاااب 

 وتذبيب موق  الجيق المرب 
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استعم ا قالاق ال ام القصاير  ماا فاا  2

  99( صفذة  9(التمرين 

 

ارساما قالاق ياقاة القماي  الرجااالا  3

 صااااافذة   43(  ماااااا فاااااا التمااااارين

)441 -446   

 

 

 

قالااااق الياقااااة قطعااااة واذاااابو ولعماااال 

الصقا القاالبين ل ذصاول ع ا  قالاق 

 ياقااة القمااي  الرجااالا قطعااة واذاابو

   ما فا الا ل

تعمل جياباا اطبعا قالق الجيق و 4

 كما ٌاتً :ل خياطة ذول القالق 

 سم   ل طية الع يا ل جيق3(

سم   ذول الذبوب الجانبية 4(

 والسف   ل جيق ذسق ا ل الجيق 
 

 بو القماب طولياي ع   منافراا  5

  الباخل بعب ال التفصيل ووجني

 بالببابيستذ ير  و يي وتثبيتي 
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وجعا اججا  القالق ع   القماب بو   قالق الخ ؾ ع   ثنية القماب واالججا  الباقية  6

 وبطريقة اقتصابية بمواجاو الخط الطولا ل قماب

 

قصا ع ا  الذابوب الخارجياة ل قالاق  7

لاااق يذاااو  ع ااا  جيااااباا ل اااون القا

ي   الخياطة  منيا

 

انق اااا االاااااراا مااان القالاااق ع ااا   8

القماب (خط الوسط ن خطاوط الطياة 

 ل مرب ن ااارو الجيق      الخ  

 

  قصا القماب الالصع لتقوية الياقة  9
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 ٌاطة :فنون تطبٌمٌة /خ المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 اعداد لالب لمٌص رجالً نصف كم وتفصٌله -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

رسم لالب الخلف واالمام ورسم المرد وبطانة  1
 المرد وتحدٌد مولع الجٌب

 

8   

   8 رسم لالب الكم المصٌر وأضافة مسافة الكفة 2

مٌص الرجالً ذات رسم لالب الٌالة للم 3
 المسند وتحضٌر لالب ٌالة بدون خٌاطة 

 

8   

طبع لالب الجٌب واضافة زٌادات الخٌاطة  4
 والطٌة العلٌا للجٌب

 

6   

فرا المماا ووجهه الى الداخل وتثبٌته  5
 بالدبابٌس

 

8   

توزٌع اجزاء المالب على المماا بطرٌمة  6
 التصادٌة

 

6   

 المص على حدود المالب 7
 

6   

 نمل االشارات على المماا 8
 

4   

 لص المماا الالصك للٌالة لتموٌتها  9
 

4   

 الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 9
 

2   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ
 

 علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                       35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها .   6،  4،5،  3، 2، 1) 

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 خٌاطة الممٌص الرجالً اسم التمرٌن:  16رلم  التمرٌن : 

 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطة دلٌمة 225:  الزمن المخصص

 

 على خٌاطة الممٌص الرجالًلادرة  الطالبة تكونان التعلٌمٌه  :  األهداف  أوال  :

، لطع الممٌص الرجالً المعد التسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهزة ( :  منضدة  : ثانٌا    

فً التمرٌن الساق صفحة ، ابرة خٌاطة ، ممص ، شرٌط لٌاس ، دبابٌس ، كشتبان ، بكرة خٌوط 

سه ، ماكنة الخٌاطة ، مكواة ، منضدة كً  ، صدرٌة عمل ، كرسً بلون لماا الممٌص نف

 للجلوس

 

 صورلحاكمة ، معٌار االداء ، الالنماط ا -خطوات العمل : ثالثا :

 

 صورال الخطوات ت

اعم ااا االوفاار لقطاا  القالااق لتن يااؾ ذافاااا  1

القطاا  او قااب تتاار  القطاا  ويااتم عماال االوفاار  

  المراذل بعب الخياطة ذسق

 
 

اثنا المرباا الطولية لقطعتا الجنة االمامية  2

ا وينااا ثاام ت  ااا ع اا  طرفااا الثنيااة بما نااة و

 الخياطة 
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ثبتا ا تاؾ قطعتا الجنة االمامية م  القطعة  3

اطااة ع اا  بعااب الخ فيااة ثاام ت  ينااا بما نااة الخي

ي بما ناة سم   ثام تن اؾ ذافاة 4( الطبقتاين معاا

 خياطة االوفر او بالؽرجو المتعرجة لما نة ال

 

 

 

جناااج  الياقاااة (ذساااق موبي ناااا  وفاااا هااا ا  4

الموبيل (ياقة القماي  الرجاالا قطعاة واذابو 

  
 

اباابأ  اوال بو اا  الالصااع و يااي ع اا  ان  -

يقااا  ع اااا  ذاااابوب القالااااق االصاااا ا باااابون 

ي  جيااااباا الخياطاااة  ثبتاااا طبقتاااا الياقاااة معاااا

بذيااث يتقاباال وجنااا القماااب وت  ااا ع اا  بعااب 

خارجيااة ماا   اابط ساام   عاان الخطااوط ال4(

ساام ¼ ب ثاام قصااا الجياااباا ع اا  بعااالجوايااا 

اطاااراؾ  عااان الذااابوب الخارجياااة مااا  قااار 

 الياقة وق  الجوايا 

سااااام   طااااارؾ الياقاااااة 4اطاااااو  بمقااااابار ( -

التاااااا تذاااااو  الالصاااااع وابرجيناااااا بما ناااااة 

 الخياطة 

ثااااام اق بااااا الياقاااااة ع اااا  الوجاااااي وا وينااااا  -

ع اااا   اعم ااااا خااااط ماااان الخياطااااة التجينيااااة

 وجي الياقة

 

 

م  مذيط فتذة الرقبة بذيث  ثبتا الياقة بت نا 5

ل ال مان الياقاة والقماي  يتقابل وجنا القماب 

ن الجناة اليسار  ذتا  الجناة واببأ  الت ل ما

 الثانية

اطااااو  الاااا  الااااباخل الجنااااة ألتااااا تذماااال  -

الالصاااع مااا  الجناااة الباخ ياااة لذفااارو الرقباااة 

ا ت اال  اااهر  وت  ينااا ثاام ا وينااا ثاام اعم اا

وت ال اخار  قة الخارجياة  ذبوب الياع  تجينا

 ع   عر  الياقة من منتصفنا
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 ا ل الياقة الننا ا بعب ال ا

 

 

فااا الجنااة اليساار  ماان خيطااا جيااق الصاابر  6
القماااااي  (راجعاااااا  تااااااق الصاااااؾ االول / 

  صااااافذة  06  التمااااارين (خياطاااااة اطفاااااال 
)412-414   

 

  رسم تو يذا

بابن ابتابا   فا اطراؾ اال مام ثم اربطينا بال 7
بنااا ذااا االبااط ماان جناة االمااام وانتنااا  مان ت

ر فمن  جناة الخ اؾ ثام تن اؾ الذافااا بااالو
ي   ل طبقتين معا

 الرسم التو يذا لتر يق اال مام

  

  تنظٌف الحافات باالوفر-2       السراجة والتكل -1



 

136 
 

اقف ا جوانق القمي  الرجالا ابتبا  من  8

قمي  ثم تذا اال مام وانتنا  باطراؾ ال

 ن فا الذافاا باالوفر 

 

 

  فا اطراؾ القمي  بالما نة 9

 

اعم ا فتذاا االجرار وخياطة االجرار فا  11

 موقعنا 

 

 ا و  القمي  ليصب  جاهجا 11
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 ً بنصف كمالممٌص الرجال خٌاطة -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

عمل االوفر لجمٌع المطع فً البداٌة حسب  1
 الرغبة عدا تموٌرات الرلبة واالكمام

 

6   

   4 ثنً المردات الطوٌلة وعمل التكل الظاهري 2

 خٌاطة االكتاف وعمل االوفر 3
 

4   

 تجهٌز الٌالة  4
 

6   

تركٌبها على تموٌرة الرلبة للممٌص وعمل  5
 التكل الظاهري

 

8   

   6 خٌاطة جٌب الصدر 6

   6 ربط االكمام بالبدن وكف االطراف. 7

   4 خٌاطة الجوانب وعمل االوفر 8

 4 كف اطراف الممٌص بماكنة الخٌاطة 9
 

  

   6 عمل فتحات االزرار 11

   4 كً الممٌص النهائً 11

 لزمن المستغرق لتنفٌذ الخطواتا 12
 

2   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ
 

علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                        35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها . 11، 7،  6،  4،5،  1) 

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب لمدربتولٌع ا
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 الٌلن الرجالً 

هو الجج  االع   من الربا  ي بس فو  القمي  الرجالا وال   يببأ مان اع ا  الجسام وينتناا 

 بعب الخصر وي ون ببون ا مام (ربن    

ناا  ل ي   الرجالا تصاميم عبو تخت ؾ باختالؾ طريقة تصميم فتذة الصبر و  ل  تقاويرو االباط وه

ي فا تصميم اسفل الي   االماما ن ف  ل اخ   وقي فا ارتبا  الي   الا   قابر يناساق  اختالؾ اي ا

ي لناوع المناسابة التاا ياوب الااخ  الا هاق اليناا  ن ا ا ان هنالا  بعا  الي  ااا ببلتي او ي اون مال ماا

وع الجيااب او الرجالياة ت اابس فااا الذفاالا الخاصااة ويسااتعمل قمااب لماااع مثاال قمااب الساااتان    الناا

قماب المخمل (القبيفة   فاا عم ناا واا ياقاة تاابي (ياقاة الااال   التاا تخت اؾ عان ياقاة الااال التاا 

تستخبم ل مالبس النسا ية ذيث تعمل ل صبر فقط ا  التوجب ياقة فا الخ ؾ ن و  ل  ليساا عري اة 

ياق الصابر والجياوق  ما ان بع  الي  اا تذو  جيوق تخت ؾ فا اا النا وطريقة تنفي ها مننا ج 

 التا تابي فتذاا االجرار واالخر  بؽطا  والبع  مننا ببوني  

وفيما يااتا جابوالي بالقياسااا ال ارورية لرسام قالاق الي ا  الرجاالا ذساق اذجاام االجساام الرجالياة 

 العراقية 

 جدول لٌاسات الٌلن الرجالً

 

المقاس المط وق  38 12 10 11 16 18 52 50 51 56 58

 (الذجم 

 نصؾ مذيط الصبر 10 11 16 18 52 50 51 56 58 62 60

نصؾ مذيط الوسط  38 12 10 11 16 18 52 53 56 62 63

 (الذصر 

 طول ال نر 14 10 13 11 1125 15 1525 16 1625 17 18

 عر  ال تؾ 41 4125 45 4525 4525 46 4625 4725 4725 4725 4725

  نرعر  ال 36 38 39 12 14 10 13 11 15 16 17
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 اسم التمرٌن: رسم لالب الظهر للٌلن الرجالً  17رلم  التمرٌن : 
 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطة دلٌمة90:الزمن المخصص

   

 رسم لالب الظهر للٌلن الرجالً ت أن ان تكون الطالبة لادرة علىاألهداف التعلٌمٌه:   :أوال  

:  منضدة ، للم ، رصاص ، الالم ملونة ، (  ةواد  ، عدد  ، أجهزالتسهٌالت التعلٌمٌه ) م : ثانٌا  

( ، مسطرة A4ممحاة ، مسطرة صغٌرة ، مسطرة كبٌرة  ، شرٌط لٌاس ، اوراق صالحة للرسم )

 منحنٌة ، ورق للتنفٌذ 

 

 نماط الحكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

  وبة :القياساا المط 1

سم ن نصؾ مذيط  96مذيط الصبر = 

 سم 18الصبر=
سم ن نصؾ مذيط 88مذيط الخصر= 

 سم11الخصر=

 سم11طول ال نر = 

 سم  4525ر  ال تؾ= ع

 التقسيماا 

 مذيط الصبر½ سم    18= 0÷ 96

 سم لتذبيب خط الصبر 01= 0÷ 18

 5قاعبو يقسم ن  مذيط الصبر ع   
 لتذبيب اسفل ي   

 سم 925=  5 ÷ 18
 

 

 

لتذبيب  8يقسم نصؾ مذيط الصبر ع    2

 تقويرو االبط وتقويرو الصبر االمامية 
 سم 6= 8 ÷ 18

 سم4طول الخصر = طول ال نر + 
  طول سم 15= 11+4=               

 

 

 سم لتذبيب خط الصبر 3مذيط الصبر +¼  3

  سم47= 01+3
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 رسم لالب الظهر للٌلن الرجالً

 أ ق جـ ب وفييارسما المستطيل  1
 سم 4أب =طول ال نر ال  الخصر+

 سم 15=  11+4=    
 سم1-مذيط الصبر¼ أ ق = 
 سم02= 1-01سم = 1 ÷ 96=      

 سم3مذيط الصبر+¼ أ هـ = 
 سم = ق و 07= 3+  01= 1÷ 96=     

 
سم   ومن 6قيسا من (ب  ال  (س   مقبار ( 2

ي ثم ص ا     6(جـ  ال  (   مقبار (         سم   اي ا

و ل  ل ا يؽطا الي   خط   س  (
 الخصر
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مسافة              ج(قيسا من هـ ال  اليمين نقطة  3
 سم 4(نصؾ مذيط الصبر  + 4/8

 سم 18= 0÷ 96
 سم 6= 8÷ 18

 سم (لتذبيب تقويرو االبط  7= 6+4

ى ليقط  امتباب ثم  ي عموبيا           منانجلا خطا
   (جـ ب   فافا نقطة (   وابتبا   س  (

 نقطة (ط  لي ون خط الجانق ل ي   
   و ما لخطوط االساسية ل يوب ل  تم رسم ا

 يمثل خط ال تؾ   -:أ قياتا 
 يمثل خط الصبر -: ج و 
 يمثل خط الخصر -:  جـط 

 يمثل خط وسط الخ ؾ   -:    
 يمثل خط الجانق   ج   

 

 
 -لتحدٌد حفرة الرلبة : 4

         يمين مقبارقيسا من (ق  ال  جنة ال
       نصؾ مذيط الصبر   ال  نقطة  4/8(

 ( ؾ  
 سم نصؾ مذيط الصبر  18=  0 96

سم عر  تقويرو رقبة الخ ؾ 6=  8 ÷ 18

سم ال  نقطة 4ثم ارتفعا من ه   النقطة 

   4(ؾ
سم   ال  نقطة 4انجلا من (ق  مقبار ( -

  )  
 

 بخط منذنا ليا ل    4ؾ (ص ا بين -

  بة الخ ؾتقويرو رق
 
 

 
 -لرسم خط الكتف: 5

   سم ال  نقطة 425انجلا من (أ  مقبار ( -

 خ  بخط ما ل ومبيي ال  4(خ  ص ا (ؾ

   ليمثل خط ال تؾ فا ال نر 4خ(
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 لرسم تموٌرة االبط : 6
 

            قيساااااا مااااان (هاااااـ  الااااا  االع ااااا  مقااااابار -

  نصؾ مذيط الصبر   ال  نقطة (   4/8( 
 

نصاااؾ لجاوياااة (هاااـ  طولاااي ارساااما خاااط م -
   ع (سم ال  نقطة 1
 

ب ع ج   بخاااط منذناااا  4صااا ا النقااااط ( خ -

 ليمثل تقويرو االبط فا الخ ؾ

 
 لتعدٌل خط الجانب : 7

 

قيسا من نقطة (ط  ال  الباخل مقبار  -
   4و عا نقطة (ط سم  4(

 

       ليااااا ل الخااااط 4ج  ن( ط 4صاااا ا( ط -

     خط الجانق الجبيب 4(ج ط
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 -:لرسم غبنة الظهر 8
 

نصاافا الخااط (هااـ و   بنقطااة (ع  وارسااما  -

الاا  خااط ننايااة  اعموبياا امان هاا   النقطااة خطاا
الي اا  مواجيااا ل خااط (       ا  خااط وسااط 

جاـ ب  فاا نقطاة (   الخ ؾ ليقط  الخطاوط (
  نقطة (   والخط (      فا 

 

ساام   الاا  7( انجلااا ماان نقطااة (ع  مقاابار -

 س الؽبنة نقطة (غ  لتذبيب را
 

ساام   الاا  7انجلااا ماان نقطااة (ع  مقاابار ( -

  نقطة (غ  لتذبيب راس الؽبنة
 

    قيساااااا يماااااين ويساااااار نقطاااااة (   مقااااابار -

  لتذبيب عر  الؽبناة 0 ن 4 سم   ال  (4(

    و اااا ل  يمااااين ويسااااار نقطااااة (   مقاااابار 
         ثااااام صااااا ا0  و( 4سااااام   الااااا  ( 4(

  ليماااااااااثال  0   0  و(غ    4   4 (غ 

 بنة الخ ؾ  ما فا الا ل  ؼ

 

 
 
 

 لتعدٌل خط وسط الظهر  9

سام   يمااين  4/0 اعا نقطاة   ع ا  بعاب ( -

     (نقطة 
 

 اااعا نقطاااة (ل  يماااين نقطاااة (و  وتبعاااب  -
  سم   4عننا (

 

 ااعا نقطااة (   يمااين نقطااة (جااـ  وتبعااب  -
  سم   4  5عننا (

 

عااب  ااعا نقطااة (م  يمااين نقطااة (   وتب -

  سم  4  5عننا (
 

صا ا بااين النقااط (   ل   م   ليااا ل هاا ا  -
تاو  وسط الخ ؾ المعبل وب ل  يذخط الخط 

ويف اال  القالااق ع اا  خياااط فااا وسااط الخ ااؾ
تذبيب خط النسي  الطولا مواج  لخاط وساط 
الخ ااؾ (ق     لالسااتفابو منااي عنااب و اا  

   القالق ع   القماب
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قصا القالق ع   الذبوب الخارجية  ما فا  11
 الا ل 
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 رسم لالب الظهر للٌلن الرجالً -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

التمسةةٌمات تحدٌةةد المٌاسةةات وعمةةل  1
 الالزمة

 

4   

المستطٌل وتطوٌلةه لكةً ٌغطةً رسم  2
 خط الخصر

8   

تحدٌةةد خةةط الصةةدر وتوسةةٌع المالةةب  3
لرسةةةم خةةةط الجانةةةب وعمةةةك تمةةةوٌرة 

 االبط
 

8   

 تحدٌد تموٌرة الرلبة 4
 

6   

 رسم خط الكتف 5
 

6   

 رسم تموٌرة االبط 6
 

8   

 تعدٌل خط الجانب 7
 

4   

 رسم غبنة الظهر 8
 

6   

 تعدٌل خط وسط الظهر 9
 

4   

 لص المالب على الحدود الخارجٌة 11
 

3   

 الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 7
 

3   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ
 

علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                        35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 لبة الخطوات التً رسبت فٌها ( والل منها تعٌد الطا 8، 5، 4، 3، 2)

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 للٌلن الرجالً اسم التمرٌن: رسم لالب االمام 18رلم  التمرٌن : 
 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ورشة الخٌاطة دلٌمة90:الزمن المخصص

   

للٌلن  ان ترسم لالب االماملادرة على ان تكون الطالبة ان تصبح األهداف التعلٌمٌه  :   :أوال  

 الرجالً 

:  منضدة ، للم ، رصاص ، الالم ملونة ، (  ةالتسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهز : ثانٌا  

( ، مسطرة A4ممحاة ، مسطرة صغٌرة ، مسطرة كبٌرة  ، شرٌط لٌاس ، اوراق صالحة للرسم )

  منحنٌة ، ورق للتنفٌذ

 

 نماط الحكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -لعمل :خطوات ا ثالثا :

 الرسم الخطوات  ت

 أ ق جـ ب وفيي ارسما المستطيل 1
 سم4ا ب = طول ال نر ال  الخصر+

 سم 15= 11+4
 سم1 -مذيط الصبر¼ أ ق = 

 سم 02=  1- 01= 1÷ 96

 سم 3مذيط الصبر+ ¼ أ هـ = 

 سم 07= 3+  01=1÷ 96

 
سم  ومن 6ار (قيسا من (ب  ال  (س  مقب 2

ي ثم ص ا 6(جـ  ال  (   مقبار ( سم  اي ا

 (س     و ل  ل ا يؽطا الي   خط الخصر
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قيسا من هاـ الا  اليماين الا  نقطاة (ج  مساافة  3
 سم   4(نصؾ مذيط الصبر  + 4/8(

 سم  18= 0÷ 96

                     ساااااااااااااااااااام 7=  4+6سااااااااااااااااااام ن 6=  8÷ 18

ي  عموبيااا  (لتذبيااب ذفاارو االبااط   ثاام انجلااا خطااا
ليقط  امتباب (س     فاا نقطاة (   وامتاباب 

 ب  فا نقطة (ط  لي ون خط الجانق ل ي    ـ(ج

 
سام الا  نقطاة 5مب  الخط (هـ و  جنة اليساار  4

      (   و ااااا ل  الخطاااااوط (ب جاااااـ  الااااا  (   و
(س     الااا  نقطاااة (ل  بالمساااافة نفسااانا ثااام 
صاا ا الخااط العمااوب  (     ل   ومبيااي الاا  

                             ساااااااااااام بقاااااااااااابر9  مسااااااااااااافة (نقطااااااااااااة (م

سام 4نصؾ الا   –نصؾ مذيط الصبر  4/5(

    
 سم 18=  0÷ 96
 سم 926=  5÷ 18

 سم 9=  225- 926
   ص ا نقطة (   ال  م بخط ما ل -

 
قالاق يمثل ه ا الا ل الخطوط الر يساية لرسام  5

ي اا  الرجااالا والهميااة هاا   الخطااوط ل  االمااام
 رفنا ماي ا:الر يسية نع

 أق = خط ال تؾ
 ج  = خط الصبر

   ل = خط نناية الي   
   م = خط نناية المث ث من االمام 

 ج   = خط الجانق 
مالذ ااة : ان تذبيااب اساافل االمااام يعتمااب ع اا  

جسام الماراب عمال الي ا  لاي اوذساق قياساا اال
رؼبااة الاااخ  لاا ل  اليم اان االلتااجام بقياااس 

  ث ث الي    ثابا لتذبيب اسفل االمام (م
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 :لرسم خط الكتف 6
 

(نصؾ  4/8قيسا من (ق  ال  (ؾ  مقبار (

 سم  4-مذيط الصبر   

 لتذبيب بباية خط ال تؾ لالمام سم6= 8÷ 18

 سم5=6-4
 

 سم 125  مسافة خلا من (أ  ال  (انج -
 

 (خ  سم ال  4ومبيي مقبار   ؾ خ (ص ا  -

  ليا ل خط ال تؾ ل ي  

 
  -:االمامٌة لرسم فتحة الرلبة 7

 

ارسما خطا مواجيا ل خط (     ل   ويبعاب  -
ساام   الاا  النقاااط (   ن    نلي   4عنااي مقاابار (

ص ا ( ؾ      بخاط ليمثل خط المرب ل ي   ثم 
  الرقبة لالمام  ما ل ليمثل تقويرو

 

 
 

 
 

 لرسم مثلث الٌلن : 8
 

ساام 6قيسااا ماان م ع اا  الخااط الما اال مسااافة  -

ا لي بخاااط منذناااا  الااا  نقطاااة ا  ثااام صااا ا
  ق يال

 

       فااااا منتصااااؾ المسااااافة  ث(نقطااااة   ااااعا -
سام 4(ا     وارتفعا من نقطاة (ث   مساافة 

  قطاااة (ل    ثااام صااا ا النقااااط (ا ث   الااا  ن
  بخط مقوس ليا ل با رو الي   من االسفل
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 -:لرسم تموٌرة االبط  9
 

                نقطاااااااااااة (   ع ااااااااااا  ارتفااااااااااااع  اااااااااااعا -

  لصبر   عن نقطة هـمذيط ا½  4/8(

 سم  6=8÷18
 

سام   1نصفا جاوية هـ بخاط مساتقيم طولاي ( -

الاا  نقطااة (ع  لرساام تقااويرو االبااط ثاام صاا ا 
  ع ج   بخط منذنا لتا ل تقاويرو  خ  النقاط ( 

 االبط فا االمام ل ي  

 
 -: لرسم غبنة الصدر 11

 

ي  - نصاافا (هااـ و   بنقطااة (ع   وارسااما خطااا
ا  خاااط وساااط االماااام مواجياااا ل خاااط (  ل   

   ويقطاا  الخااط المنذنااا فااا نقطااة (   والخااط 
  فااااا نقطااااة (   والخااااط (  ل   فااااا     (ط 
 (   نقطة

 

سام   و اعا 5انجلا من نقطاة (ع  مقابار ( -

 نقطة (غ  لتذبيب راس الؽبنة 
 

ساام   4(  بقياااس ذاابب  عاار  ؼبنااة االمااام -

  وع ا   0ن   4ع   جانبا نقطة (   ال  ( 

   0  و(  4(  (   الااااا  جاااااانبا نقطاااااة
    0  و (  4وع   جانبا نقطة (   ال  ( 

 

ن  4صاا ا  اا عا الؽبنااة بوصاال النقاااط (   -
ن غ   0ن   0ن   0ن غ ن   4ن   4 

 ؼبنة االمام لتا ل
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11  

 : لتعدٌل الخط الجانبً لالمام
 

 4ع ااا  خاااط الخصااار الااا  ط  ط(قيساااا مااان 
     4ج  و(ط 4ساااام  ثاااام صاااا ا (ط4مقاااابار(

 مامون خط الجانق الجبيب لاللي 

 
 لتحدٌد مولع فتحة الجٌب 12

 

      مسااااااااافة  0  الاااااااا  (ط 4قيسااااااااا ماااااااان (ط

   3الاااا  (ط   0ساااام   ثاااام قيسااااا ماااان (ط5(
وارسااااما خطااااين مااااواجيين  ساااام  3نسااااافة (

سااااام   مااااان 4الوساااااط ويبعااااابان عنااااي ( لخااااط

االع اااا  واالساااافل ان هااااا ا المسااااتطيل يمثااااال 
الؽبناااة فتذاااة الجياااق التاااا ستصاااب  بعاااب ؼ اااع 

سااام   ماااا 0سااام    اااون عااار  الؽبناااة (44(

 فا الا ل
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 :لتحدٌد موالع االزرار 13
 

مااان ال ااارور  االهتماااام فاااا اختياااار اجرار 

 نرهاا المالبس لما لناا مان تااثير  بيار ع ا  م
منا فاااا ؼ اااع العاااام فناااا ف اااالي عااان اساااتخبا

ينااة فتذااا الاربا   ثياارا ماتساتعمل لؽار  الج
فقاط او ل اال الؽر اين فاا ان واذاب لا ا تاالؤم 
االجرار ماا  تصااميم الااربا  ماان ذيااث الذجاام 

 والعبب والتس سل وال ون 
 ويتم تذبيب مواق  االجرار  ما ياتا :

ا فااا ببايااة نقطااة ذاابب  موقاا  الفتذااة الع ياا -4

قطااار الاااجر  (   وي اااون طاااول الفتذاااة بقااابر

  ن نقطاة (   الام م وموقعاي ما0(الب مة   + 

 الباخل ع   خط الببن
 

الاا    ل(ذاابب  موقاا  الفتذااة السااف   ماان  -0

 الباخل بالقياس نفسي والطريقة نفسنا
  
 الع يا والسف    تقاس المسافة بين الفتذة -3
 

لتذبياب  4تقسم ع ا  عابب االجرار الباقياة + -1

المسااافة بااين االجرار فمااثال ا ا  انااا المسااافة 

االجرار  ساام و ااان عاابب 06بااين (   و (ل  =

   بعب تذبيب الجر االول واالخير5(

 عبب االجرار البافية  3= 5-0

06 ÷ )3+4 =   

 سم المسافة بين فتذة واخر  625=  1 ÷ 06

  
فتخاااا  االجرار ع اا  قالااق  قاا اذاابب  مو -5

االجرار فااااا االمااااام ماااا  مالذ ااااة ان موقاااا  
المالبس الرجالية ي ون ع   الجنة اليمنا  مان 

س فاا المالباس النساا ية التاا الربا  ع   الع ا
ي ون فيناا موقا  االجرار ع ا  الجناة اليسار  

 من الربا  
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قصا القالق ع   الذبوب الخارجية بعاب تذبياب  14
برساام خااط مااواج  لخااط  خااط النسااي  الطااولا

سااتفابو منااي عنااب و اا  القالااق وسااط االمااام لال
   ما فا الا ل  عنب التفصيل ع   القماب
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة

 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة

 للٌلن الرجالً رسم لالب االمام -رٌن :اسم التم

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

المسةةةتطٌل االساسةةةً وتحدٌةةةد خةةةط رسةةةم  1
وتطوٌلةةه لكةةً ٌغطةةً خةةط   اسةةفل الصةةدر

 خصر.ال
 

8   

تعرٌةف المالةةب لرسةةم خةةط الجانةةب وتحدٌةةد  2
 عمك تموٌرة االبط .

5   

 المالب من االمام. توسٌع 3
 

3   

 رسم خط الكتف. 4
 

6   

 رسم فتحة الرلبة االمامٌة المرد. 5
 

8   

 رسم مثلث الٌلن . 6
 

4   

 رسم تموٌرة االبط . 7
 

6   

 رسم غبنة االمام 8
 

6   

 انب.تعدٌل خط الج 9
 

3   

 تحدٌد مولع فتحة الجٌب. 11
 

3   

 .تحدٌد موالع فتحات االزرار 11
 

6   

 لص المالب على الحدود الخارجٌة 11
 

2   

 الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 7
 

2   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ
( والةل منهةا  8، 5، 4، 3، 2) ناجحةة فةً الفمةرات  تكةون الطالبةة علةى ان 35/61الدرجة الدنٌا الجتٌةاز التمةرٌن 

 تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها .

 تولٌع رئٌس المس تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 اسئلة الفصل الرابع
 
 
 / ما هو الٌلن وما هً االلمشة المناسبة له ؟ 1س

 

 / ماهً مواصفات الممٌص ذو الجودة العالٌة ؟ عددٌها .2س

 
 

 ب العلمياجلبن
 

 

 /ارسمً بمراحل )لالب االمام( للٌلن الرجالً اذا علمت المٌاسات التالٌة :1س

 سم 11سم       طول ال نر = 96مذيط الصبر =       

 سم 4525سم      عر  ال تؾ = 88مذيط الخصر =      

 
 

 / كٌف ٌتم أعداد لالب لمٌص رجالً بنصف كم وتفصٌله ؟ 2س

 
 

 

 طة الممٌص الرجالً ؟ / اذكري خطوات خٌا3س
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 الفصل الخامس

 

 وانواعه السروال الرجالً -

رسةةةةةةم المالةةةةةةب االسةةةةةةاس للسةةةةةةروال  -

 الرجالً

رسةةةم لالةةةب الجٌةةةب الجةةةانبً تفصةةةٌله  -

 وخٌاطته

رسةةةم لالةةةب الجٌةةةب الخلفةةةً تفصةةةٌله  -

 وخٌاطته

تركٌةةةةب وخٌاطةةةةة السةةةةحاب للسةةةةروال  -

 الرجالً

 تفصٌل وخٌاطة السروال الرجالً  -

 ودة االنتاج فحص ج -
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 لسروال الرجالًا

هو ج  رجاالا وهاو ربا  لتؽطياة الجاج  االسافل مان الجسام ابتابأ ي مان  -السروال ) البنطلون(:

ي ل موبياال والبنط ااون أمااا قطعااة منفصاا ة أو جااج  ماان  خااط الخصاار الاا  القاابم او باااطوال مخت فااة تبعااا

فيناا ن لايس   الفتارو الجمنياة التاا ترتابتصاميماا مخت فاة تتبا  الماوبو وتخت اؾ بااختالؾ  الببلة ولاي

ي بنوعية القماب ال   يستعمل   عم ي   فاباا النا فقط وانما اي ا

جمي  اناواع االقمااة الثقي اة منناا التاا تساتخبم لفصال ان السروال يم ن تفصي ي وخياطتي من 

والمربعاة والساابو الاتا  والخفيفة التا تستخبم لفصل الصيؾ وانواع االقماة تامل االقماة المق مة 

 وها المف  ة عنب الرجال  

 

   -:ومن انواعه 

 

خطااوط هاا ا السااروال السةةروال الكالسةةٌن :  -4

ف  بنسق معينة التتؽير ووس  رجل الساروال تتذ

  من اسفل مناسق
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  -ار لستون :السروال الش -2

تمتاج خطوط تصميم ه ا السروال باتساع الرجال 

خاط   باة الان خاط الر من اسفل ويببأ االتساع ما

نناياة طاول الساروال واذيانااا يصال وسا  الرجاال 

 سم    52الواذب ال  (

 

 

 

 -السروال البرمودا : -3

خطااوط تصااميم هاا ا السااروال تمتاااج باننااا 

قصاايرو تصاال الاا  خااط الر بااة او اطااول 

سم   وقب سما بنا ا االسام 5بق يل ذوالا (

ل بة ال  اعق ججيرو برموبا التا تف نس

 ه ا الطول ل سروال   استخبام
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  -سراوٌل وهً :هنالن عدة لٌاسات لل

 سروال ل جسم االعتياب  الطويل  -1

 طويلالسروال ل جسم المتوسط  -2

 طويلالسروال ل جسم الببين  -3

 سروال ل جسم االعتياب  والقصير -4

 سروال ل جسم المتوسط القصير  -5

ث يالقالاق تو ا  ها   الخطاوط بذوالعاباب ا سة تتالؾ من خطاوط اساساية او تر يبياةأن قوالق االلب

 ت ون  قاعبو عامة مطابقة الججا  الجسم  

 اما والنصؾ الثانا القسم الخ فا أن تصميم السروال يتالؾ من قطعتين اذبهما القسم االم

ويقساااام مذاااايط الااااور  ع اااا  قطعتااااين والساااابق ماااان  لاااا  هااااو ان القماااااب عنااااب التفصاااايل ي ااااون 

ي ال  قطعتين ف  ا  ان مذيط الور  سم   ف ن 88سم   ومذيط الخصر ( 421  (مطويا

 سم نصؾ مذيط الور    50= 0 ÷ 421

 سم  نصؾ مذيط الخصر  11= 0 ÷ 88

قاااة تباااين اخاااتالؾ االذجاااام لالجساااام وماااب  ياسااااا تبقااا   ماااا هاااا والجاااباول الالذاماااا بااااقا الق

 التفاوا بيننا ذسق المواصفاا العراقية  
 

  N-Rطويل   عتياب   قياساا الجسم اال 7جبول (-4

 ت لٌاس الحجم 11 16 18 52 50 51 56 58

الكمر ½ لٌاس  38 12 10 11 16 18 52 50

 سم½ سماح 

1 

محٌط ½ لٌاس  17 19 5225 5025 51 56 5725 5925

 الورن

2 

لٌاس الطول  42425 420 42025 423 42325 421 42125 425

 الخارجً للسروال 

3 

ل لٌاس الطو 84 84 84 84 84 84 84 84

 الداخلً

4 

 5 لٌاس النزال 0225 04 0425 00 0025 03 0325 01

 6 لٌاس الحجل 07 07 07 07 07 07 07 07

 ( 86، ص 4) 

 بؽباب  -ار ة الخياطة الذبيثة 
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  M-P-Rالمتوسط الطويل  قياساا السروال 8جبول ( -0

 ت لٌاس الحجم 48 51 52 54 56 58 61

سما   ال مر½ قياس  11 16 18 52 50 51 56

 نصؾ سم 

4 

 0 مذيط الور ½ قياس  5425 5525 55 57 5825 6225 60

 3 قياس الطول الخارجا  42028 42323 42528 42123 42128 42523 42528

 1 قياس الطول الباخ ا 84 84 84 84 84 84 84

 5 قياس النجال 0024 0026 0324 0326 0124 0126 0524

 6 قياس الذجل 07 07 07 07 07 07 07

   87ن    1( 

 بغداد  -شركة الخٌاطة الحدٌثة 

 

   قياساا سروال ل سمين الطويل  9جبول ( -3

 ت لٌاس الحجم 52 54 56 58 61

ال مر سما  ½ قياس  52 50 51 56 58

 نصؾ سم 

4 

 0 مذيط ال مر½ قياس  56 58 5025 6425 53

 3 قياس الطول الخارجا  42124 42126 42524 42526 42624

 1 قياس الطول الباخ ا 84 84 84 84 84

 5 قياس النجال 0124 0126 0524 0526 0624

 6 قياس الذجل 07 07 07 07 07

   87ن   1المصبر (  

 بغداد  -شركة الخٌاطة الحدٌثة 
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   قصير (*  s-N * قياساا الجسم االعتياب  (42جبول ( -1

  

 ت لٌاس الحجم 44 46 48 51 52 54 56 58

ال مر ½ قياس  38 12 10 11 16 18 52 50

 سم½ سما  

4 

مذيط ½ قياس  1625 1825 52 50 5325 5525  57 59

 الور 

0 

قياس الطول  96 9625 97 9725 98 9825 99 9925

 الخارجا ل سروال 

3 

قياس الطول  76 76 76 76 76 76 76 76

 الباخ ا

1 

 5 قياس النجال  02 0225 04 0425 00 0025 03 0325

 6 قياس الذجل 07 07 07 07 07 07 07 07

   88ن   1(  

 بغداد  -شركة الخٌاطة الحدٌثة 

 قصير ل متوسط (*  (S-P-M)  قياساا سروال  44جبول ( -5

 ت لٌاس الحجم 48 51 52 54 56 58 61

ال مر سما  ½ قياس  11 16 18 52 50 51 56

 نصؾ سم 

4 

 0 ر مذيط الو½ قياس  5425 53 5120 5625 58  62 60

 3 قياس الطول الخارجا  9723 9728 9828 9828 9923 9928 423

 1 قياس الطول الباخ ا 76 76 76 76 76 76 76

 5 قياس النجال 0424 0426 . 00 4 03 6 03 4 01 6 01

 6 قياس الذجل 07 07 07 07 07 07 07

  88ن 1(

 بغداد  -شركة الخٌاطة الحدٌثة 
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 رسم لالب السروال الرجالً
   

فيما ياتا القياساا التا استخبمناها فا رسم قالق السروال لالمام والخ ؾ ع   السوا  بذجم      

   ذسق المواصفاا العراقية  ما مبين فا الجباول السابقة  52(
 

 -:المٌاسات

 سم 88مذيط الخصر =

 سم 421=  مذيط الور 

 سم66مذيط الفخ =

 سم  423الطول ال  ا ل سروال =

 سم 80ا ل سروال =الطول الباخ 

 سم   1طول السروال + (½  سم  51طول الر بة  = 

 سم (يم ن جيابتي او نقصاني ذسق رؼبة الاخ  او الموبيل   50مذيط الذجل =

 والستخرا  نصؾ القياس يقسم  ل من مذيط الور  ومذيط الخصر 

 سم نصؾ مذيط الور   50=  0 ÷ 421

 سم نصؾ مذيط الخصر 11= 0 ÷ 88

مذيط الخصر  وننا سوؾ نرسم نصؾ قالق الخ ؾ ونصؾ ¼  مذيط الور  و ¼   والستخرا

 قالق االمام 

 مذيط الور  ¼ سم  06=  0 ÷ 50

 مذيط الخصر ¼  سم  00= 0 ÷ 11

 سم   عر  ال مر  3يقصر من الطول ال  ا ل سروال مسافة (

 سم طول السروال ببون  مر 422= 3- 423

 ل فة سم طول القالق م  ا 428= 8+ 422

 سم م  جيابو الخياطة (ل خصر   429سم=4+ 428
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 رسم لالب السروالً الرجالً )لالب االمام ( اسم التمرٌن:  19رلم  التمرٌن : 

 ورشة الخٌاطة مكان التنفٌذ / محطة العمل/ دلٌمة 90:  الزمن المخصص

 

  ن :ا لادرة على الطالبة تكونان األهداف التعلٌمٌه  :   أوال  :

المٌاسات على الجسم وعمل التمسٌمات  مٌاسات من الجداول المٌاسٌة او تاخذج الخرستت -1 

 الالزمة 

 للسروال ترسم لالب االمام -2

( للرسم ، اوراق A4، اوراق )التسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهزة ( :  منضدة  : ثانٌا  

مسطرة صغٌرة ، مسطرة كبٌرة ، مسطرة منحنٌة مناسبة للتنفٌذ بالحجم الطبٌعً ، شرٌط لٌاس ، 

 ، للم رصاص ، الالم ملونة ، مبراة ، ممحاة ، كرسً للجلوس ، صدرٌة عمل 

 

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

ارساااااما المساااااتطيل ( أ ق جاااااـ ب   طولاااااي        1

ي الياااي  ( أ ب  يسااااو  طاااول الساااروال م اااافا

سااااام   ومساااااافة الخياطاااااة        8طاااااول ال فاااااة (

 سم   429سم   ( 4(

ساااام ل خياطااااة 0+ مذااايط الااااور ¼ أ ق = 

 سم 08سم =06+0= 1÷421=
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سام   مقابار 8ارتفعا من (ب  و(جـ  مساافة ( 2

ال فااة الاا  نقطتااا (   و(ل  ثاام صاا ا بااين 

 (   و(ل  بخط مستقيم 

 

لسااروال ماان ارتفعااا ماان (   و(ل  مقاابار ا 3

سااام   الااا  نقطتاااا (هاااـ   80الاااباخل وهاااو (

ن(و  ثاام صاا ا (هااـ و  بخااط مسااتقيم ومبيااي 

سااام   الااا  (ج  ذياااث يمثااال (أ ق   خاااط 5(

 الخصر

 هـ و خط العقبو

   ل خط الذجل وهو خط ثنية ال فة

 

 

 

نصفا الخط ( هـ ج   بنقطة (ع  ثام ارساما  4

الخط العموب  ال  االع   بذيث يقط  الخط 

  بنقطة (م  والا  االسافل بذياث يقطا  (أ ق 

الخااط (   ل   بنقطااة (    والخااط ( ب جااـ  

بنقطة (ن   ليمثل خاط النساي  الطاولا وخاط 

 ال ا

 

 

ق   مسااافة نصااؾ  نانجلااا ماان نقطتااا ( أ  5

ساام الااا  نقطتاااا (س  و 1طااول الساااروال +

سااااااام نصاااااااؾ طاااااااول 52= 0÷422(    

 سم  51=  1 ÷52السروال 

مسااااتقيم يقطاااا  ثااام صاااا ا ( س     بخاااط 

   الخط العموب  ع   نقطة (ؾ 
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¼  ااعا نقطااة (ب   يمااين نقطااة (ن  بمقاابار  6

سام ثاام قيساا نفااس المسااافة 4-مذايط الذجاال 

اااااااااااـ   يساااااااااااار نقطاااااااااااة (ن  و اااااااااااعا (ج 

 مذيط الذجل ¼ سم   43=1÷50

 سم 40=43-4

 

 عا نقطة (س   ع   خط الر بة يمين خاط  7

سااام ثااام 4مذااايط الر باااة +¼ الثنياااة بمقااابار 

يسا نفس المسافة يساار خاط الثنياة و اعا ق

مذااااايط ¼ سااااام 44=  1÷11نقطاااااة (    

 ة الر ب

 سم  40= 4+ 44

(س   ثام  ص ا   ثمب   بنقطة ( ي ص ا نقطة ( 8

سام عان نقطاة ½ ص ا بنقطة (ه ـ  ع   بعب 

 (هـ 

 ص ا نقطة (    بنقطة (ج  بخط منذنا   9

( و ق     4/3ارتفعاا مان نقطاة (و  مسااافة  11

  بخاااط ج   ثااام صااا ا ( خخو اااعا نقطاااة (

 منذنا 

 ولتكسٌم خط الخصر من االمام 

فا ذالاة عابم وجاوب  ؼبناة  امامياة ن ا   -أ

نقطااااة (ق   يمااااين نقطااااة (ق  وتبعااااب عننااااا 

ساام   و ااعا نقطااة (أ   بذيااث  425مقاابار (

 سم   4نرتف  عن خط الخصر بمسافة (

 مذيط الخصر¼ سم    0228=  1÷ 81

  الااا  نقطاااة (ق   بخاااط   ثااام صااا ا نقطاااة (أ  

ما اال ليمثاال خااط الخصاار الجبيااب  قيسااا ماان 

 02  مساااافة طاااول الجاناااق ( 0(أ  الااا  (هاااـ

  الا   4سم  ثم ارسما الخط المنذنا مان (أ

   ليا ل خط الجانق  ثم (هـ   0(هـ
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فا ذالة وجوب ؼبناة او  سارو فاا قالاق  -ق

االمام في اون موقعناا ع ا  جاانبا خاط ال اا 

ي اااون  و  مااان  ااال جناااة اسااام  425ماااثالي (

موقعنا فا ث ث مسافة خط الخصار ثام ت مال 

مسااافة الخصاار باتجااا  خااط الجانااق ويرساام 

 قياس الخصر  تذبيب خط الجانق بعب

 سم 0328سم =3+ 0228

وفااا ذالااة وجااوب ا ثاار ماان ؼبنااة او  ساارو 

ر  مسااااافة تعااااابل مجمااااوع الؽبناااااا او تاااات

 ل سااراا ويااتم توجيعنااا ع اا  خااط الخصاارا

ي ل مو بيل م  مراعاو ان ي ل ربا  مذايط طبقا

ان ي اون خااط ذافااة ال فااة والخصار  مااا هااو 

ساام   ماان 4اعاار  ماان خااط الثنيااة بمقاابار (

رتفااااع ماان نقطاااة (    اال جناااة ويف اال اال

 طية تعبيل ذافة الل ؾ سم عنب ال4

 

 يطب  القالق ع   الذبوب الخارجية 11
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة
 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  ةاسم الطالب

 السروال الرجالً لالب االمامرسم لالب  -اسم التمرٌن :
الدرجة  الخطوات  لرلما

 المٌاسٌة
 المالحظات درجة االداء

رسم المستطٌل حسب المٌاسات  1
 المطلوبة

 

6   

   4 تحدٌد خط طٌة الكفة 2

ر ومد الخط الى جهة تحدٌد خط الحج 3
 ارالٌس

 

8   

 تنصٌف خط المعدة ورسم خط الكً  4
 

6   

 تحدٌد خط الركبة 5
 

4   

 تحدٌد عر  الحجل للسروال 6
 

4   

 تحدٌد عر  خط الركبة 7
 

4   

½ رسم الخطوط الخارجٌة مع الدخول  8
 سم من هـ

 

4   

 رسم حفرة االمام 9
 

6   

 تكسٌم الخصر ورسم خط الجانب 11
 

8   

الحدود الخارجٌة  لص المالب على 11
 وتحدٌد خط الطٌة

 

4   

 الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 9
 

2   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:
 التارٌخ

علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                        35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 لبة الخطوات التً رسبت فٌها .( والل منها تعٌد الطا9،11،  4،  3،  1) 

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 رسم لالب السروال الرجالً )لالب الخلف ( اسم التمرٌن:   20رلم  التمرٌن :

 ورشة الخٌاطة مكان التنفٌذ / محطة العمل/ دلٌمة 90:  الزمن المخصص

 

 -ان :لادرة على  لبةالطا تكونان التعلٌمٌه  :  األهداف  أوال  :

 القياساا ع   الجسم وعمل التقسيماا الالجمة  اول القياسية او ت خ القياساا من الجب تستخر  -1 

 رسم قالق الخ ؾ ل سروالت -0 

( للرسم ، اوراق A4، اوراق )التسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهزة ( :  منضدة  : ثانٌا  

ٌعً ، شرٌط لٌاس ، مسطرة صغٌرة ، مسطرة كبٌرة ، مسطرة منحنٌة مناسبة للتنفٌذ بالحجم الطب

، للم رصاص ، الالم ملونة ، مبراة ، ممحاة ، كرسً للجلوس ، صدرٌة عمل ، لالب االمام المعد 

 فً التمرٌن السابك ، كرسً للجلوس ، صدرٌة عمل

 

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

لعماااال القالااااق االساااااس ل جااااج  الخ فااااا ل سااااروال  

الرجالا استعينا بقالاق االماام ل ساروال ن بعاب رسام 

قالاااق االماااام ع ااا  الاااور  قاااوما بعمااال الخطاااواا 

 -التالية :

 

  ع   امتباب خط الذجل يمينا  0ن 4 عا نقطتا ( 1

ويساراي ذيث تبعب  ل مننما عن الجج  االماما 

 سم   و  ل  يمين ويسار ذافة ال فة 0بمقبار (

ي  3،1 عا نقطتا ( 2   ع   امتاباب خاط الر باة  يميناا

ويسااارا ذيااث تبعااب  اال مننمااا عاان الجااج  االماااما 

 سم  0بمقبار (

  3  و(4صااا ا النقااااط مااان بباياااة ذافاااة ال فاااة ثااام ( 3

  1  و(0والنقاط بباية ذافة ال فة و(
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ي ذياث   ع ا  امتاباب خاط الق5 عا نقطة ( 4 عابو يميناا

  ساام ثاام  3(¼ تبعااب عاان الجااج  االماااما بمقاابار  

   بخط مستقيم5ص ا بنقطة (

 

مان مذايط الفخا  مذايط الاور  (¼  اطرذا مقبار  5

  6  و ااعا نقطاااة (5النااات  يساااار نقطااة ( وقيسااا

 ع   امتباب خط القعبو يساراي 

 سم 07= 1 ÷ 428

ثام   6ن 5سم  المسافة بين النقطتين ( 39= 07 -96

   بخط ما ل 6  بالنقطة (1ص ا النقطة (

 

سام   3مب  خط النسي  الطولا ال  االع   مساافة ( 6

  ثم مب  خط الخصار جناة اليساار 6و عا نقطة (

  8  الا  نقطاة (7ثم قيسا بصورو ما  ة مان نقطاة (

مذايط الخصار +مساافة ¼ ع   الخط االفقا مسافة 

 سم   3الؽبنة (

  الااا  7مساااافة مااان (سااام قيااااس ال0328=3+ 0228

)8   
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  بخااط مسااتقيم ومااب  الخااط 7  و(8صاا ا النقاااط ( 7

   9سم   يسار خط النسي  الطولا ال  نقطة (4(

   بخط ما ل 5  بالنقطة (8ص ا النقطة ( -

  ع ااا  خاااط الجاناااق باااالنجول 42ذااابب  النقطاااة (

  8سم  من النقطة (02(

 

   7،8  خااط مااواج  ل خااط(42سااما ماان نقطااة (ار 8

  مذيط الور  ¼ ولي بقبر وط

  بخاااط منذناااا ثااام 44  الااا  (9صااا ا مااان نقطاااة (

ساام  ليااا ل 4  بمقاابار (6ة (بقااوس الاا  اساافل النقطاا

 قالق الخ ؾ ل سروال خط تقويرو
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 ولرسم غبنة الخصر 9

  بنقطااااة وارسااااما مننااااا خااااط 8،9الخااااط ( نصاااافا

سام   وذابب   40عماوب  ع ا  ها ا الخاط وطولاي (

ساام   ع اا  جااانبا هاا ا  425اس (عاار  الؽبنااة بقياا

الخط ع   خط الخصر ثم ا م ا رسم ؼبنة الخصار 

  ما فا الا ل

 

 ولتعدٌل خط الذٌل للسروال 11

ساام  وصاا ا هاا   4لوسااط مقاابار(انجلااا ماان خااط ا

لذجال و ا ل  مان خاط ذافاة ال  جانبا خط ا النقطة

  ل ا يؽطا السروال  عق الذ ا  من الخ ؾ ال يل 

    الذبوب الخارجيةقصا القالق ع 11
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة
 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة
 لالب الخلف /السروال الرجالًرسم لالب  -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

 رسةةم لالةةب االمةةام للسةةروال وتعةةرٌ  الةةذٌل 1

 سم ( من كل جهة2وخط الركبة )

 

8   

        تعةةةةةرٌ  خةةةةةط المعةةةةةدة مةةةةةن جهةةةةةة الٌمةةةةةٌن  2

سةةم ( ومنهةةا ٌةةتم لٌةةاس المسةةافة بمةةدر  3.5)

سةةم محةةٌط الةةورن لتحدٌةةد  1/4–محةةٌط الفخةةذ 
 عمك السروال من خط المعدة

 

8   

سم ( وتحدٌةد 3االرتفاع من خط الكً مسافة ) 3
 مسافة خط الخصر ورسم خط الخصر

 

8   

 وصل خط الجانب وتحدٌد مولع طول الجنب 4

 
4   

رسةم خةةط مةوازي لخةةط الخصةر وتحدٌةةد نمطةةة  5

 محٌط الورن( 1/4علٌه بمدر )

 

8   

 رسم حفرة الخلف للسروال 6

 
8   

 تحدٌد مولع غبنة الخصر ورسمها 7

 
6   

   6 تعدٌل خط الذٌل للسروال 8

 لص المالب على الحدود الخارجٌة  9
 

2   

 الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 11

 
2   

   61 المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:
 التارٌخ

 

علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                        35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 ( والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها .7،  5،6،  3، 2،  1) 

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب مدربتولٌع ال
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 تهجٌب الجانبً المائل وبطانالرسم لالب اسم التمرٌن:  21رلم  التمرٌن : 

 ورشة الخٌاطة مكان التنفٌذ / محطة العمل/ دلٌمة 45:  الزمن المخصص

 

 -أن :لادرة على  الطالبة تكونان التعلٌمٌه  :  األهداف  أوال  :

 الجانبا الما ل ل سروال وبطانتيقالق الجيق رسم ت -1 

( للرسةم ، اوراق A4، اوراق )التسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهةزة ( :  منضةدة  : ثانٌا   

مناسةةبة للتنفٌةةذ بةةالحجم الطبٌعةةً ، لالةةب االمةةام للسةةروال المعةةد مسةةبما  صةةفحة  ، شةةرٌط لٌةةاس ، 

لونة ، مبراة ، ممحاة ، كرسةً للجلةوس مسطرة صغٌرة ،  مسطرة منحنٌة ، للم رصاص ، الالم م

 .، صدرٌة عمل ،  كرسً للجلوس ، صدرٌة عمل

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

 

 الرسم الخطوات ت

 ارسما قالق االمام  1

 
  4ا ل (

  مساافة 0(   الا  نقطاة4(قيساا مان نقطاة 2

 سم   1(

ساام   48مسااافة ( قيساا ع اا  خااط الجاناق 3

ساام   4ابخ ااا مننااا (و  3و ااعا نقطااة (

 ال  الباخل

ااا ل   لت0الاا  النقطااة (صاا ا هاا   النقطااة  4

 ذافة فتذة الجيق الما  ة  
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 لتحدٌد رسم بطانة الجٌب  5

ذبب  مسافة طول بطاناة الجياق بقيااس  -

سام 33  ع   خط الجياق (0( اسفل النقطة

  1النقطة (   ثم  عا

يساار انة الجيق بقياس ذبب  عر  بط -

النقطاة  سام  و اعا48  مساافة (1نقطة (

   5،1  ثم ص ا النقطتين (5(

  الااا  5بب  خاااط عماااوب  مااان نقطاااة (مااا

االع اااا  يااااواج   خااااط  ساااارو السااااروال 

  ولرسام 6ا خط الخصار فاا نقطاة (ليالق

  4و الجيااااق ن ابخ ااااا ماااان النقطااااة (باااارب

   وقيساااا9سااام   الااا  النقطاااة (8مساااافة (

ع ا  خاط الجاناق مساافة   3مان النقطاة ( 

  ثاااام ابخ ااااا 42ساااام   الاااا  النقطااااة (5(

ساام   الاا  النقطااة 3بصااورو افقيااة مسااافة (

  9  ثاام صاا ا هاا   النقطااة بالنقطاااة (44(

 . بخط ما ل

 

 

 رسم قالق االمام  0ا ل (

واالن اطبعااا قطاا  القالااق  مااا مو ااذة  6

 فا الا ل

قطعااااة بطانااااة الجيااااق الجااااج  االساااافل  -

  مذاببو ع ينااا 5،1ن6ن4المذاببو بالنقااط (

ااااارو فتذااة الجيااق والبااربو ويم اان قاا  

البطانة بااا ال مخت فاة ذساق الرؼباة مان 

قماااب الخااام والسااتان أو ا  قماااب بطانااة 

  اخر
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اطبعا قالق بربو الجيق المذابب بالنقااط  - 7

  مااا  تذبياااب اااااارو فتذاااة 42ن 4،9،44(

ي وتقااا  مااارتين مااان  الجياااق ع ياااي اي اااا

 قماب السروال 

 

قطعة بطانة الجيق الجاج  الع او  المذابب  8

  المو ااااذة  3ن  1ن  5ن  6ن 0بالنقاااااط (

ي مان قماااب الخااام  فاا الااا ل وتقا  اي ااا

 او الستان او ا  قماب بطانة اخر

 

  قطعة بطانة فتذاة الجياق المذاببو بالاا ل 9

  المو ذة فا الاا ل  3ن 44،42ن6ن 9(

ي ماان قماااب السااروال وتثبااا  وتقاا  اي ااا

 .بقة بطانة الجج  الع و  ل جيقفو  ط
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 رسم لالب لطعة المرد للسحاب 11

  8قيسااا ماان خااط القعاابو الاا  النقطااة ( -

ساااااام   ع اااااا  بوران الذجاااااار 5مسااااااافة (

ساام   0وابخ ااا ماان هاا   النقطااة مسااافة (

    0ال  الباخل  ما فا الا ل (

ساااار مااان الخصااار قيساااا مااان جناااة الي -

  ثااام 7النقطاااة ( سااام   و اااعا5مساااافة (

النقطاة خاط ماواج  لخاط ها   ا من ارسم

وسط االمام ثم بابوران خفياؾ الا  النقطاة 

التا تم تذبيبها فاا اسافل الذفارو  ماا فاا 

   0الا ل (

اطبعااااا القالااااق ويقاااا  قطعتااااين ل اااال  -

جانق مرو من قماب السروال والثانية مان 

 والساتان المستعمل  بطانةأقماب الخام 

 

 

 -رسم لالب الكمر : 11

ؾ ان  مار الساروال يخت اؾ من المعارو -

نساا ية عن ال مر المستخبم فاا المالباس ال

ع اااا   و لاااا  الن  ماااار السااااروال يقاااا 

ا المالبااااس النسااااا ية قطعتاااين وال ماااار فاااا

                           ع اااااااااااا  قطعااااااااااااة واذااااااااااااابو  يقاااااااااااا 

 -كما ٌاتً :ويرسم 

 

 

 

 

 

ارسااما مسااتطيل طولااي ي ااون بطااول  -1 

مذااايط ال مااار  وعر اااي ي اااون   (نصاااؾ

سم   وقب ت اؾ مسافة فا ذالة وجوب 7(

موبيااااال باااااال مر لو ااااا  اذااااابهما فاااااو  

 االخر 
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة
 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة
 الجٌب الجانبً للسروالرسم لالب  -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 لمالحظاتا درجة االداء

 تذبيب موق  فتذة الجيق 1
 

8   

   11 بنارسم قالق البطانة الجج  االسفل وط 2

 رسم قالق بربو الجيق وطبعنا 3
 

8   

 طب  قالق البطانة الجج  الع و  4
 

11   

 رسم قالق البطانة  لفتذة الجيق 5
 

6   

   11 رسم قالق المرب ل سذاق وطبعي 6

 اق  القوالق ذسق القياسا 7
 

6   

 الجمن المستؽر  لتنفي  الخطواا 8

 
2   

   61 المجموع
 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ
 

علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                        35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها . ( 5،6،  3،4، 2،  1) 

 

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 للسروالجٌب الجانبً خٌاطة الاسم التمرٌن:  22رلم  التمرٌن : 

 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ ورشة الخٌاطة دلٌمة 180الزمن المخصص : 

 

 -ان :األهداف التعلٌمٌه  : ان تكون الطالبة لادرة على   أوال  :

 الجانبا ل سروال الجيق  خياطة -1 

( للرسم ، اوراق A4التسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد  ، عدد  ، أجهزة ( :  منضدة ، اوراق ) : ثانٌا   

مناسبة للتنفٌذ بالحجم الطبٌعً ، لالب االمام للسروال ، شرٌط لٌاس ، مسطرة صغٌرة ،  مسطرة 

س ، صدرٌة عمل ،  كرسً منحنٌة ، للم رصاص ، الالم ملونة ، مبراة ، ممحاة ، كرسً للجلو

 للجلوس ، صدرٌة عمل

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

 

 الرسم الخطوات ت

بعاااب قااا  أجاااجا  القالاااق المو اااذة فاااا  1

   168 -171  صافذة (   04التمارين (  

يااتم عماال االوفاار وتن يااؾ ذافاااا القطاا  

خاط عبا فتذة الجياق النناا ساوؾ تؽ اؾ و

 الخصر الننا تبخل  من خياطة ال مر

 

ثبتا قطعة المرب االولا  ع ا  طبقاة الخاام  2

او السااااااتان ؼيااااار المذفاااااورو وابرجيناااااا 

  بالما نة
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اطو  ذافة السروال (االمام   با ل  3

قطعة مث ث وبالقياساا المذببو عنب 

 التذ يراا

  

 من الخلف                        من االمام

عااا طبقااة الساااتان المفااربو باخاال طيااة اطب 4

المث ااث ن تثبيتنااا مااان الااباخل ماا  القطعاااة 

االمامياااة مااان الساااروال ثااام ت  اااا طااارؾ 

 م م 0الجيق با ل  اهر  وبذبوب 

 

ي بالما نة ثم  5 ابرج  قطعتا الجيق معا

ثبتا  ل من الجنة الع يا والجانبية م  

 السروال
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 استمارة لائمة الفحص 

 الفاحصةالجهة 
 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة
 الجٌب الجانبً للسروال خٌاطة -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

عمل االوفر ل قط  جميعنا عبا االججا   1
التا تا ل فتذة الجيق والتا تربط م  

 الخصر
 

11   

ة بربو الجيق االول  ع   تثبيا قطع 2
 و الجيق ؼير المذفوروقطعة برب

 

11   

و الجيق الثانية المذفورو ع   تثبيا برب 3
قطعة البطانة الثانية وطا المث ث وعمل 

 الت ل ال اهر  و ينا
 

11   

ي وترتيق الذافة  4 برج قطعتا الجيق معا
 الخارجية 

 

11   

عمل ت ل تقوية من اع   فتذة الجيق  5
اسف نا لتعر نا لالستعمال  ومن

 المت رر
 

11   

  ا الجيق الننا ا 6
 

8   

 الجمن المستؽر  لتنفي  الخطواا 7

 
2   

   61 المجموع
 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ
 

علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةةة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                        35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها . ( 5،  3،4، 2،  1) 

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 للسروال خلفًجٌب الخٌاطة الاسم التمرٌن:  23رلم  التمرٌن :

 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ ورشة الخٌاطة دلٌمة 180الزمن المخصص : 

 

 -ان :: ان تكون الطالبة لادرة على  األهداف التعلٌمٌه   أوال  :

 تذبيب موق  الجيق ع   قالق الخ ؾ ل سروال  -1 

 تق  أججا  القالق ذسق القياساا -0

 تخيط الجيق الخ فا ل سروال  -3

( للرسم ، اوراق A4، أجهزة ( :  منضدة، اوراق )، عددالتسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد : ثانٌا   

، شرٌط لٌاس ، مسطرة  خلف ممص طوٌل على المماا ٌعً ، لالب المناسبة للتنفٌذ بالحجم الطب

متر لماا خام او ¼ للم تأشٌر ، ابرة ،خٌوط  للسراجة ، خٌوط للتكل ، بنفس لون المماا ، 

 ساتان لبطانة الجٌب .
 

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

 ٌد مولع الجٌب على لالب الخلفتحد -أوال  :

اؼ قا ؼبنة الخ ؾ وأ وينا ثم قيسا من  1

 سم   ع   خط الؽبنتين8خط الخصر (

 

:ي ون خط فتذة الجيق ما الي  -:مالحظة

 ومواج  لخط الخصر بعب ؼ ع الؽبنة  
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سم   ا  43اار  فتذة الجيق بعر  ( 2

سم   ع   جانبا خط وسط الؽبنة  625(

قفا القماب وانق ا االاارو المؽ وقة ع   
ع   وجي القماب بالسراجة ع   الخط 

  المذبب لفتذة الجيق

 

 رسم لطع بطانة الجٌب -ثانٌا:

ارسااما المسااتطيل ( أ ق جااـ ب  وعر ااي   1
سااام ثااام 05سااام  وطولاااي أ ق =  48= بأ 

ي   ينصؾ المستطيل بالخط (هـ و  طوليا

 

 

 

 

       ساااام  الاااا 8قيسااااا ماااان (هااااـ  مسااااافة ( 2

    جنقطة (
    قيسااااا يمااااين ويسااااار نقطااااة (ج  مقاااابار-
  ساااام (الن مسااااافة فتذااااة الجياااااق  625(

سم  وارسما عالمة فتذة الجيق  ماا 43(

  مبين بالرسم
 

ي ل جياق بباياة اع ا   -  ارسما بورانا خفيفا
سام   ماا هاو مباين 4فتذة الجيق بمسافة (

  بالا ل
 

اياة اطبعا بطانة القطعة الع ياا ل جياق بب - 
سااام  4مااان اع ااا  فتذاااة الجياااق بمساااافة (

   ماهو مبين فا الا ل 
 

قوما بتن ياؾ فتذاة الجياق لتنفيا  اا ل  - 
 العروو

 

ولتنفياا  ااا ل العااروو تقاا  قطعتااين ماان 
سااام  وطاااول 5قمااااب الساااروال بعااار  (

      ساااااام   اطااااااو  اذااااااباهما بمقاااااابار 48(

 سم   ال  الباخل وابرجينا  425(

ا وسااااط خياطااااة عااااروو واذاااابو ل ااااجر فاااا
 القطعة الاريطية

عاابو ي اون الجياق الخ فاا فاا الجناة اليمنا  مان الساروال ل ان بعا  الماوبيالا ي اون  -مالحظة :

             تعياااااين وهااااا   الذالاااااة م ااااااعفة مااااااتم االااااااارو الياااااي اعاااااال      يهناااااا  جيباااااين خ فياااااين وبالتاااااالا 

 .وفٌما ٌاتً خطوات خٌاطة الجٌب الخلفً
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بابيس قطعاااة الخاااام او ثبتاااا بواساااطة الاااب 1

السااتان االمامياة (ال بيارو   بو ا  اااارو 

الفتذااة لقطعااة البطانااة فااو  ااااارو فتذااة 

الجيق ع ا  الساروال وع ا  قفاا الساروال 

( اااا ن ااامن ثبااااا القطعتاااين معاااا عناااب 

الخياطة والق    وثبتينا بساراجتنما اوالي 

ثم يبرج خاط الفتذاة بما ناة الخياطاة ع ا  

   ا ل مستطيل 

 

 

ثبتاااا القطعاااة الااااريطية المطوياااة وجناااا  2

لوجااي ع اا  م ااان فتذااة الجيااق ع ااا  ان 

ت ااون متواجنااة ع اا  خااط الت اااير (جنااة 

الطياااااة لالسااااافل واالخااااار  لالع ااااا    ن 

ساارجينا ثاام ابرجينااا بما نااة الخياطااة ماان 

  لفتذااة الجيااق ماا  القطعتااين الجناة السااف 

سام مان ½ (اوالي  وع ا  بعاب  فاا المثبتين

ن ع اا  ان ت ااون الذافااة  مو اا  الت اااير

 المطوية باخ ة  من البرج

 

 

ابتاابا اي  قااوما بعماال فتذااة الجيااق وبتاا نا 3

بقر ااة ماان الوسااط ثااام ع اا  ااا ل خاااط 

مستقيم لالطراؾ ن وقبل النناتين وبمقابار 

سااام   قصااااا اطرافااااي ع اااا  ااااا ل  4/0(

  مث ث صؽير قاعبتي اطراؾ فتذة الجيق 

ة ومااا لاباخل القطعاة الااريطيالا  ااطاو   4

ابرج معناااا ن ا ويناااا لي نااار لناااا الاااا ل 

          الخاااارجا الخاااارجا ل جناااة الساااف ية فقاااط

 (ت  ينا بالما نة  
 

خاااا   القطعااااة الاااااريطية الثانيااااة (ؼياااار  5

وجناا لوجاي ما  الجناة  ناالمطوية    اعي

الع يااا لفتذااة الجيااق وابرجينااا ع اا  بعااب 

ساام   ثاام اطااو  القطعااة الاااريطية  4/0(

  ل باخل 
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خ   قطعة الستان الخ فية (المستطي ة   ن  6

 ثبتينا فا موقعنا 

 

ت  اااااا وباااااا ل  ااااااهر طااااارؾ القطعاااااة  7

المث ثتين  الاريطية الع يا ثم ثبتا القطعتين

الخ اااؾ  بت  نماااا ع ااا  قاعااابو المث اااث مااان

  وذافتا الجيق فا ان واذب
 

ابرج  اسفل القطعة الاريطية (الع يا    8

   فية م  قطعة الستان الخ

 

ابرج  اطراؾ الجيق م  بع نما م   9

  عمل انذنا اا ل جوايا 

 

 ا و  الجيق لي نر لنا ا  ي الننا ا 11
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة
 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة
 للسروال خلفًجٌب الخٌاطة ال -اسم التمرٌن :

الدرجة  واتالخط  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

تأشٌر مولع الجٌب ورسم الفتحة على لطعة  1
 السروال الخلفٌة جهة الٌمٌن

 

6   

   4 لص لطع الجٌب من البطانة والمماا 2

 تثبٌت لطعة الجٌب من البطانة والمماا 3

 
4   

تثبٌت المطعة الشرٌطٌة المطوٌة على مكان فتحة  4

سم (  1/2بماكنة الخٌاطة على بعد ) الجٌب وتدرز

 وكذلن الحافة العلٌا

 

4   

ٌفتح ابتداءا  من الوسط باتجاه الجانبٌن مع لص  5
 الزواٌا على شكل مثلث صغٌر 

6   

 طً المطعة الشرٌطٌة الى الداخل وكٌها 6
 

6   

وضع المطعة الشرٌطٌة الثانٌة غٌر المطوٌة وجها  7

سم (  1/2ز على بعد )لوجه مع الطبمة العلٌا وتدر

 ثم تطوى للداخل
 

4   

   4 تثبٌت الستان الخلفً فً مولعها 8
عمل تكل ظاهري على طرف المطعة الشرٌطٌة  9

 وتثبٌت المثلثان الجانبٌة
 

6   

درز المطعة الشرٌطة )العلٌا ( مع لطعة الساتان  11
 الخلفٌة
 

4   

 هدرز اطراف معا  وترتٌب الشكل الخارجً بتدوٌر 11
 

6   

 كً الجٌب النهائً 12
 

4   

 الزمن المستغرق لتنفٌذ الخطوات 13

 
2   

   61 المجموع
 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ

والةل منهةا  (11، 8،  5،  4، 1) كون الطالبة ناجحة فً الفمةرات على ان ت 35/61الدرجة الدنٌا الجتٌاز التمرٌن 

 . تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 تركٌب سحاب السروال )البنطلون (الرجالً وخٌاطتهاسم التمرٌن:  24رلم  التمرٌن : 

 مكان التنفٌذ / محطة العمل/ ورشة الخٌاطة دلٌمة180الزمن المخصص :

 

 -ان :األهباؾ التع يميي  : ان ت ون الطالبة قابرو ع     أوال  :

 رسم قالق مرب السذاق وقصي ت -4 

 تر يق وخياطة السذاق ل سروال  - 0 

ن قطعتاااا االماااام ل ساااروال التسااانيالا التع يمياااي  ( ماااواب  ن عااابب  ن أجناااجو   :  من ااابو  : ثانٌةةةا   

مقصوصة مان القمااب ن ساذاق مان الناوع الجياب ب اون القمااب ن ب ارو خياوط ب اون القمااب نفساي ن 

ن صاابونة خيااط  ن مقا  ن ور  لرسام القالاق والتنفيا  ن ااريط القيااس ن ببابيس ن ابرو ن  ااتبان 

 مسطرو صؽيرو ن صبرية عمل ن  رسا ل ج وس ن م واو بخارية ن من بو  ا 

 

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

 الرسم الخطوات ت

اساااااتعمل قالاااااق بطاناااااة المااااارب ل ساااااذاق  1

    صااافذة  04التمااارين (  المرساااومة فاااا 

  )474   

 

 

 

  (من نفس قماب 0قصا مرب عبب ( أ

 السروال  

 

المرب االيمن وها قطعة مستطي ية ذاوالا  ق

 سم  قب تنتنا بانذنا  بسيطة 5×سم 02(

مساتقيم والا    اذب اطرافيالمرب االيسر  -

ي مااان جناااة فتذاااة الساااذاق  يتطاااابع تماماااا

وينتنااا  يباابأ بااا ل مسااتقيموطرفااي االخاار 

 نالمرب االيم يابي بالقياس بانذنا ة مذببة
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 ؼطا  ل مرب االيمن من (قماب الساتان او الخام  وي ون ا بر ق يالي من المرب 2

 اريط من القيرا  يؤطر بي الطرؾ المذبق من المرب االيسر  3

 -هدف استخدام غطاء للمرد:

ي ماان المتانااة لمناااطع  ياارو فيعطيناااعر ااة لالسااتخباماا ال ثيسااتخبم لتقويااة االمااا ن الم -ا نوعااا

 تتعر  ل اب ال بير بون تعر  ت   المنطقة لالنطوا  او التمج  اثنا  الذر ة او الج وس

ي  -ق  يذب من تنسل خيوط القماب وبالتالا فنو يعطينا م نراي مستذسنا  اهراي وباطنا

 خٌاطة المردات 4

اباابأ  اوالي بخياطااة ماارب الجنااة اليمناا   -أ

م اا اع طا  المرب السااتان او الخاام   ؼع

عناب عبو قر اا فاا الجناة التاا ساتتقعر 

 ق بي ع   الوجي ثم ا ويي بم واو بخارية 

  
جنج  المرب الثانا ع   ان يؤطر  -ق 

اريط القيرا  فا الجنة المذببة فيطو  

 سم   من الجنة المستقيمة4بمسافة (

 
 خٌاطة السحاب : 5

  بخياطااة طرفااي افتذااا السااذاق واباابا -أ

"جنااة اليسااار "  االيسار ع اا  الماارب الثاانا

بذياااث ي اااون وجاااي   سااام 4وع ااا  بعاااب (

   السذاق ع   وجي القماب
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قااوما بخياطااة  لاا  الماارب ع اا  ذافااة  -ق

السااروال ماان الجنااة اليساار  ثاام (ابرج  

الذافاة ع اا  الوجاي بت اال خاارجا   بعاابها 

يقر  ويق ق ع   الوجي ثم ابفعاا المارب 

م ااام   ليعطيناااا م ناااراي 4بمساااافة (ل اااباخل 

ي ذسنا وبون  نور اا من ؼطاا   خارجيا

 المر
   

 اااعا طااارؾ الساااذاق االيمااان مااان  -جاااـ 

الجنااة اليمناا  بااين الماارب وذافااة السااروال 

 وخيطينم جميعا

 

 اق با المرب وا ويي  -ب  

 

خيطااااا بت اااال خااااارجا ماااان الجنااااة  -هااااـ 

اليسااار  مااان الساااذاق وبعااار  ذاااوالا 

ن أببأ  بخياطتي با ل مساتقيم سم    325(

من االع   ليمثال فاا النناياة اا ل منذناا 

نذاااو االسااافل ن يقاااو  بالما ناااة فاااا هااا   

المنطقااة ثاام الصااعوب نذااو االع اا  بمقاابار 

 سم  4(
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 استمارة لائمة الفحص 

 الجهة الفاحصة
 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة
 .حاب السروال )البنطلون (الرجالً وخٌاطتهتركٌب س -اسم التمرٌن :

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

رسم قالق المرب وقصي من القماب ومن  1
  قماب البطانة

 

11   

   8  تذ ير المراباا وخياطتنا 2

خياطة الجنة اليسر  ع ا  المارب الثاانا  3
  سم  4وبرجها ع   بعب (

 

8   

ذافة السروال مان جناة  ي  م  ت ل تسر 4
   اليساااار ثاااام ياااابف  الااا  الااااباخل بمسااااافة

  م م   4(
 

8   

ن باين المارب و   طرؾ الساذاق االيما 5
ي    وذافة السروال وتخيط معا

8   

  اق با المرب وا ويي 6
 

4   

عماال ت اال خااارجا ماان الجنااة اليساار   7
ماااااااان السااااااااذاق وبعاااااااار  ذااااااااوالا                

الي بااا ل مسااتقيم ثاام يمياال ساام   او 325(

بااااا ل منذنااااا نذااااو االساااافل ويقاااااو  
  بالما نة فا ه   المنطقة

 

8   

 ا و  السذاق بالا ل الننا ا  8
 

4   

 الجمن المستؽر  لتنفي  الخطواا 9
 

2   

   61 المجموع
 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ
ة ناجحةةةةةةة فةةةةةةً الفمةةةةةةرات                       علةةةةةةى ان تكةةةةةةون الطالبةةةةةة 35/61الدرجةةةةةة الةةةةةةدنٌا الجتٌةةةةةةاز التمةةةةةةرٌن 

 والل منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها . (7، 5، 4، 3،  2، 1) 

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 الرجالً لسروالااسم التمرٌن: خٌاطة  25رلم  التمرٌن : 

 لعمل/ ورشة الخٌاطةمكان التنفٌذ / محطة ا دلٌمة 225الزمن المخصص : 

 

 -أن:األهداف التعلٌمٌه: ان تكون الطالبة لادرة على   أوال  :

 ق  اججا  القالقت -1 

 السروال الرجالا تخيط -0

منضدة ، لالب السروال المعد مسبما متر ، أجهزة ( :  ، عددالتسهٌالت التعلٌمٌه  ) مواد : ثانٌا   

( مثال ، لماا لبطانة الجٌوب من الخام او ونصف لماا مناسب لعمل السروال )كابردٌن 

الساتان او اي لماا بطانة أخر ، شرٌط لٌاس ، مسطرة ، الالم تأشٌر او صابونة خٌاطة ، 

 دبابٌس ، ابرة خٌوط بنفس لون المماا .

 النماط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات -خطوات العمل : ثالثا :

 
 

 الرسم الخطوات ت

بعاااب تعبي ااي و ياااي بذياااث افراااا القمااااب  1

ي ااون وجااي القمااااب الاا  الااباخل وببساااا 

لقمااااب واليتذااار  ا ايثبااااالطاااراؾ ل اااا 

 القالاق ع ا  القمااب اثنا  الق  ثام  اعا

واااار   اال التفاصاايل ع اا   ناار القماااب 

 قصا قط  القالق بعناية  ثم 

 
ن فاااا ذافااااا قطااا  القمااااب المقصاااو   2

  يي   يبواسطة ما نة االوفر (السورف

 



 

190 
 

خيطااااا الؽبناااااا وال سااااراا ان وجاااابا  3

وذسااق الموبياال و ينااا واسااتعم ا قطعااة 

قماااب منااباو عنااب اسااتعمال م ااواو عابيااة 

 ل ذي ولة بون ا تساق القماب ال معة 

 

قاااوما بخياطاااة الجياااق الجاااانبا مراجعاااة  4

 (175-173)( صفحة 22)تمرين رقم 

 

ر با السذاق با ل مخفا بجج ا  5

من السروال راجعا القطعتين االماميتين 

  483-484(صفذة   01تمرين رقم (

 

اببأ  بخياطة الجيق الخ فا فا الجنة  6

  03اليمن  من السروال راجعا تمرين (

  479-476(صفذة 

 

 قف اااا جواناااق قطعتاااا الساااروال (اليمنااا ا 7

واليساار    وباخ نمااا ثاام قااوما بربطنمااا 

ي ابتابأ اي مان نناياة الساذاق ذتا  ننايااة  معاا

الجنااااة الخ فيااااة ماااان السااااروال  منتصااااؾ

  مراعية مطابقة الخياطاا عنب السر  
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خيطااا ال ماار ويف اال ان ي ااون بقطعتااين  8

تنتنااا  اال قطعااة بمنتصااؾ الجنااة الخ فيااة 

ماان السااروال ليتساان  لنااا فيمااا بعااب الااتذ م 

 اايالي فااا عاار  فااا التصااؽير او الت بياار ق

خياطاااااااة  الساااااااروال ع ااااااا  ان التنساااااااا

 يا الذجام الذباسياا الخاصة بتثب

 

 

عماااال فتذاااااا االجرار الخاصااااة بااااال مر  9

 والجيق الخ فا ان وجبا

 

ذاابب  الطااول المرؼااوق ل سااروال و فااي  11

ي مساااااتعينة بؽااااا رجو ال قاااااط او أماااااا يااااابويا

الااااااااوجنين او  باسااااااااتخبام الالصااااااااع   

لخياطاااة باساااتخبام قااابم تساااريجنا بما ناااة ا

بااال ؾ ن ع اا  ان التااجباب عاار   خاصااة

  سم  5سم  والتقل عن ( 42ال فة عن (

 

  خيطا االجرار وال الق ان وجب 11

 

ا اااااو  الساااااروال بعاااااب اتماماااااي مراعياااااة  12

اساتخبام قطعاة قمااب ال اا لتجناق لمعانااي 

 عنب تعر ي لذرار  الم واو 
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 استمارة لائمة الفحص 
 الجهة الفاحصة
 فنون تطبٌمٌة /خٌاطة : المرحلة الثالثة  اسم الطالبة
 خٌاطة السروال الرجالً -رٌن :اسم التم

الدرجة  الخطوات  لرلما
 المٌاسٌة

 المالحظات درجة االداء

  مراعااااو خاااط النساااي  قاا  اجاااجا  القالاااق مااا 1
 الطولا

 

6   

افاااا باااالوفر ذااول القطاا  جميعنااا تن يااؾ الذ 2
 خط الخصر وخط الخصر عبا

 

4   

 خياطة الؽبناا وال سراا و ينا 3

 
4   

 الجانبا و يي الجيق  خياطة 4

 
6   

   6 خياطة السذاق فا وسط االمام 5

 خياطة الجيق الخ فا 6

 
6   

 الجانق والخياط الباخ ا ل سروالخياطة خطا  7

 
5   

تثبيااا  ماا خياطااة ال ماار  اال جنااة ع اا  ذاابو  8
 الذباسياا وخياطتنا م  ال مر

 

6   

عمال فتذاااا االجرار الخاصااة بااال مر والجيااق  9
 االخ فا ان وجب

 

4   

 تذبيب الطول المط وق و ؾ ال يل  11

 
4   

 خياطة االجرار وال الق ان وجب 11

 
4   

 ال ا الننا ا ل سروال 12

 
3   

 الجمن المستؽر  لتنفي  الخطواا 13

 
2   

   61 المجموع
 التولٌع: اسم الفاحص:

 :التارٌخ
والةل  (11، 8،  6،  5،  4، 1)  ناجحة فةً الفمةرات  ةعلى ان تكون الطالب 35/61الدرجة الدنٌا الجتٌاز التمرٌن 

 منها تعٌد الطالبة الخطوات التً رسبت فٌها .

 

 تولٌع رئٌس المسم تولٌع المدرب تولٌع المدرب
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 فحص جودة االنتاج 

 نظرة عامة   

تطورا صناعة المالبس عالمياي واصبذا تصان   جاوبو عالمياة ن وتتناافس بور 

الار اا والمصان  فا  اميم متنوعة ن وبالمقابل تتنافستصاالجيا  فا أصبار وعر  

انتا  قط  المالبس وب مياا  بيرو تؽطا ذاجة الناسن وتتذبب قطا  المالباس الرجالياة 

من القمي  والسروال والببلة ال  مالباس الريا اة والناوم وؼيرهاا  وتبقاا تصااميمنا 

 وخطوط االجيا  فينا أ ثر عم ية ورسمية 

مالباس مان الفناون الباارجو فاا الذ ااراا المتعاقباة ا  تتمياج  ال ويعب تصاميم ال

ذ ارو خطوط تصميم معينة تسوب فينا ن ويقوم بصناعة المالبس اااخا  مختصاون 

باعباب تصاميم وتنفي ها ل ف اا المخت فة من الاعق  ل بذسق ط بي ن وتطورا صناعة 

 ااافة الاا  وجااوب المالبااس واصاابذا تااتم فااا مصااان  خاصااة وتباااع فااا االسااوا  ن ا

 الخياطة الراقية عن طريع التواصا وبخاصة ل طبقاا الراقية فا المجتمعاا 

 -مراحل الخٌاطة الصناعٌة :

تطاورا صاناعة المالباس الجاااهجو تطاوراي  بيارا فاصاابذا تاامل قطا  المالبااس 

ي بمراذل عبو   وكماٌاتً :جميعنا ن وتمر عم ية تفصيل المالبس وخياطتنا صناعيا

  عٌناتوعمل التصمٌم  -4

يببع مصمم االجيا  فا ابت ار تصاميم المالبس المخت فاة ن ولتذقياع  لا  ماننم يبذثاون 

 ثياارا ل ذصااول ع اا  الخطااوط البت ااار مو ااي جبياابو وبعاابها يااتم تنفياا  عينااة لقطعااة 

المالبس التا تم تصميمنا بخطوط منقوااة ونوعياة قمااب مذاببو لتذبياب  مياة القمااب 

لتا ت جم لتنفي  العينة   وبعب تنفي ها من قبل المصمم ن يتم عر نا والمواب واال افاا ا

ن وقب ي ون العر  امام جمنور متخص  الببا  الرأ  ن واجرا  التعبيالا المناسبة 

ن وبعبها يتم التعاقب م  الار اا المنف و ل تصميم ن لياتم انتاا   ميااا  بيارو مان القطا  

ا انجاج ها   القطا  لتناساق ما  الف ااا المخت فاة وبيعنا فا االسوا  ل مستن  ين وتتفاو

 فا المجتم  
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 -النتاج المالبس : تحضٌر الموالب )الباترونات ( الالزمة -0

  ماثال لياتم بعاب  لا  اعاباب  10يتم عابو أنتا  عينة قطعاة المالباس بقيااس معياار  متوساط  (

ع ا  ور   مقاسااا المعيارياة ثام طبعايلقالاق بالوتجنيج القوالق بالمقاساا المعيارياة ن ا  ياتم رسام ا

افاؾ  ليتم رسم خطوط التصميم ع يي (تذوير القالاق   ثام اعاباب القالاق النناا ا الا   سايتم و اعي 

ع   القماب ويتم فا بع  المصان  اعباب القالق الننا ا المساط  مان البالساتي  او القمااب القطناا 

 السابو 

 : س معٌاريتحدٌد كمٌات انتاج  المطعة من كل مما -3

قاس معياار  ومان  ال لاون ن وأعاباب تتم تذبيب الط باا وفرجها وتذبيب ال مياا المط وبة من  ل م

 جبول خا  بنا لتو ي  االعباب المذببو 

 : تحضٌر خطة المص -1

من ه   المرذ ة يتم توجي  المقاساا المعيارية  مجموعاا لتسنيل عم ية الق  ن وتسم  ه   خطاة 

  فااا خطااة القاا  واذاابو والمقاساااا  18ن  16ن  38ن  36يم اان قاا  المقاساااا (القاا  ن فمااثالي 

عاب المصان  خطاط القا  التاا تتناساق  ثر فاا خطاة قا  اخار  وه ا ا وعاابو يالمط وبة ب مياا أ

 معي 

   اعداد رسوم المص بحسب الخطة -5

ي بذساق عار Markersوعابو يتم أعباب رسوم القا  ( اب القما   بالمقاسااا المذاببو مسابقا

 -ثالثة انواع من االقماة التا يتم اعباب رسمة الق  ع يي وها: المستخبم فا التنفي  وتذبب

من الجانبين ن ويساتعمل عاابو فاا خياطاة الفاانيال الباخ ياة  قماب مذا  ع   ا ل اسطوانا مؽ ع -أ

   بون خياطة فا جوانبنا  T-SHIRTوالب وجاا القطنية (

سم ن ويتم عاماة توجيا  القطا  ال بيارو اوالي ثام القطا  الصاؽيرو   442-92القماب ق يل العر  ( -ق

 ورسومي ولمعاني والوبرو وؼيرها  م  مراعاو االقتصاب فا استنال  القماب ن واتجا  نقوب القماب

  ساام وي ااون توجياا  القطاا  اساانل نويراعاا  فااا اعااباب رسااوم  462 -412القماااب العااري  ( -جااـ

ي القاااااااا  اجاااااااارا اا توجياااااااا  القوالااااااااق وأج   جا هااااااااا ع اااااااا  القماااااااااب  مااااااااا تعرفااااااااا سااااااااابقا
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 -: تجهٌز المماا للمص -6

تراعاا  فااا هاا   المرذ ااة اجاارا اا تذ ااير القماااب واعااباب  ل تفصاايل والخياطااة ن ماان ذيااث 

تذبيب الطول الالجم ن وتفقب خ و القماب من العيوق ن و يي وفراي طبقاا عبو فاو  بع انا بذساق 

ي ن وقب  ي خطة الق  المذببو مسبقا ي  واي ون فرب القماب فا المصان  يبويا    اليا

 : وضع الرسوم على المماا -7

اب وتثبا باساتخبام ثقااالا بعب فرب طبقاا القماب ن يتم و   الرسوم ع   الطبقة االول  من القم

    وابواا خاصة

 -: لص المماا -8

النااواع ن ول اال مننااا يااتم قاا  القماااب فااا المصااان  باسااتخبام مقصاااا  نربا يااة متعااببو االااا ال وا

استخباماا ومواصفاا مذببو ن وبعب ق  القماب يتم فرج  وو   عالمااا خاصاة ع مياة لتسانيل 

 عم ية توجيعي ع   خطوط االنتا   

  -: توزٌع المطع الممصوصة على خطوط االنتاج -9 

ي اللية مذببو ي  فياي ن و ا ل   عنا  ل مصن  بذسق أم اناتي وتجنيجاتي وعبب العام ينويتم  ل  وفقا

نناياة خطاوط االنتاا  تصاب  قطعاة المالباس  لمالبس والعم ياا الالجمة لنا وفابذسق اججا  قط  ا

 منف و بال امل  

هااا مجموعااة العم ياااا الخاصااة بمتابعااة تنفياا  االنتااا  والتفتاايب فااا جمياا   -: مرالبةةة الجةةودة -42

تعااب مراقبااة الجااوبو ماان ن رذ ااة مراذ ااي ماان ذيااث ال مياااا المنتجااة والعيااوق التااا تذتوينااا  اال م

العم يااا المنماة التاا تذاااف  ع ا  م اناي المصان  فااا الساو  ن ا  ياتم تفقاب  اال قطعاة مالباس منفاا و 

لتذبيب جوبو تفصي نا وخياطتنا واعابتناا ل مصان  الجارا  العم يااا المناسابة ع يناا ساوا  تعابي نا ام 

  بيعنا فا و عنا الذالا او اطبنا

 :كً المالبس -44

عااب تفقااب جااوبو تفصاايل وخياطااة قطاا  المالبااس ن يااتم تذوي نااا الاا  قساام ال ااا الاا   يسااتعمل معااباا ب

 وتجنيجاا عبو تتناسق م  نوعية القط  التا ينتجنا المصن   

 -: الطً والتغلٌف -40

يتم طا  ل قطعة مالبس بذسق نوعنا ن وتؽ يفنا بالور  او الناي ون او و عنا ع   عالقة مالباس 

بطاقاااا المع قااة ع ينااا  المقاااس ن واساام المصاان  ن والب ااب المناات  وؼيرهااا ماان البياناااا ن وو اا  ال

 الالجمة ل ل قطعة  
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 : وضع  لطع المالبس فً علب مغلمة -43

وفينا يتم و    ل قطعة مالباس فاا ع باة خاصاة بذساق ناوع القطعاة ن ومان ثام و ا  الع اق فاا 

ع ا  المذاالا التجارياة لبيعناا ل مساتن  ين باالساعار يتم اذننا وتوجيعنا لصنابيع واؼالقنا باذ ام 

 المذببو لنا  

 : االختالف بٌن الخٌاطة الصناعٌة والمنزلٌة -ثالثا :

 -عدة منها :تخت ؾ الخياطة فا المصان  عن خياطة التواصا والخياطة المنجلية بامور 

   تعتمب الخياطة الصناعية ع   مقاساا معيارية مذببو م بس مقاساا اخصية -4

يتم فا الخياطة الصناعية فرب القماب  امالي ع   طبقة واذبو وعبم ثنيي ن ل ا يتم اعاباب قوالاق  -0

 التصاميم ت ون مفتوذة ن الني اليتم و عنا ع   خطوط قماب مثنية  

تو   مسافاا الخياطة ذول قط  القالق قبل و عنا ع   القمااب فاا ذالاة الخياطاة الصاناعية  -3

 جلية فيم ن و   مسافاا الخياطة ع   القماب مباارو  ن اما فا الخياطة المن

ن اساا المعيارية فاا المارو الواذابويتم فا المصان  ق  عبب  بير من قط  المالبس بذسق المق -1

 وليس قطعة واذبو 

يسااتخبم الذاسااوق واالالا الذبيثااة المبرمجااة فااا اعااباب رسااوم القاا  وفاارب القماااب وقصااي  -5

 عية  وؼير  ل  فا ذال الخياطة الصنا

تثبيا أججا  القالق ع   القماب فا ذال الخياطاة الصاناعية باساتعمال اثقاال ولايس بباابيس  ماا  -6

 فا الخياطة المنجلية  

ينف  العامل الواذب فا مصن  انتا  المالبس عم ية او اثنتاين مان عم يااا خياطاة قطعاة المالباس  -7

 عة المالبس الواذبو  اما فا الخياطة المنجلية فالخياط ينف  جمي  تفصيل وخياطة قط

ع   قطعاة المالباس  و ا  رقام المقااس واسام المصان   اراابية يتم فا المصان  تثبيا بطاقاا -8

 وطريقة العناية بالقطعة واسم الب ب وؼير  ل   

  بط جوبو القط  المنف و بالخياطة الصناعية   -رابعا  :

باا ل نم مان يتااب  عم ياة االنتاا  ا المصاان  مان قبال المختصاين ن مانتتم مراقبة الجوبو و بطنا ف

يار المال ماة ويسام  ماارؾ خاط انتاا  ن وماننم مان يراقاق جاوبو مباار وفاور  ويساتبعب القطا  ؼ

 انتا  المصن  با ل عام ويسم  مراقق جوبو  
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المناسابة الخالياة مان وتببأ عم ية مراقبة جوبو االنتا  من اعتماب التصاميم والقوالق مروراي باالقماة 

ال  اناواع الما ينااا المساتخبمة ل ال خاط انتاا  بذساق المواصافاا وذتا  عم ياة التؽ ياؾ  نالعيوق

 وما ال   ل  

والتخت ؾ عم ياة مراقباة الجاوبو بالنسابة ل خيااطين عناب خياطاة القطا  المفاربو ا  تتبا  العم ياة نفسانا 
ل فصاال ثام تاااتا ابتابا  مان تصاميم الموبيال ثام اعاباب القالاق واختياار القمااب المناساق ثام تذ اير  

عم ية التفصيل فالخياطة ثم ال ا فالتع يع والخجن وينتم الخياط بااالبرو والخياوط واال سساواراا او 
 م مالا الج  وذت  م ان خجن القط  المنتجة  

ا  يقاوم المخات  ط  المنف و بالخياطاة الصاناعية   نمو    لتقييم  بط الجوبو ل ق40الجبول (  موي
ي ثام اجما  العالمااا منا بذساق ماايرا  بناببل ع ا  مقابار الجاوبو عناب  ال تعالمة مذببو بو    سابا

 المنتجة  ع   جوبو القط  ويصبر الذ م
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 اسئلة الفصل اخلبمس
 
 - :/ عرفً ما ٌأت1ًس
 تذ ير خطة الق  -3مراقبة الجوبو          -0السروال           -4

 

 . ها فمطل الخٌاطة الصناعٌة ؟ عددٌ/  ما هً مراح2س

 

 /  ما هو االختالف بٌن الخٌاطة الصناعٌة والمنزلٌة ؟3س

 

 /  تكلمً عن مرالبة الجودة وضبطها فً المصانع ؟4س

 
 اجلبنب العملي

 

 -:مام( اذا علمت المٌاسات التالٌة/ ارسمً بمراحل لالب السروال الرجالً  )اال1س

 سم 50= سم                 مذيط الذجل 88مذيط الخصر =        

 سم 66سم                  مذيط الفخ  = 421مذيط الور  =        

 سم 423الطول ال  ا ل سروال =       

 سم 80الطول الباخ ا ل سروال =       

 سم 51طول الر بة =       

 
 / ارسمً وحددي لالب الجٌب الجانبً المائل مع بطانته ؟ 2س

 

 الرجالً / ارسمً ) لالب الخلف ( للسروال 3س
 

 -: طوات تفصٌل وخٌاطة كل من ما ٌأتً/ اذكري خ4س

 الجيق الجانبا ل سروال الرجالا  -1
 السذاق ل سروال الرجالا  -2
 الجيق الخ فا ل سروال  -3
 خياطة السروال الرجالا  -4
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 ( لالب الٌلن الرجالً + المسطرة المٌاسٌة +لالب الكم المصٌر1ملحك )
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(الجج  الع و   قالق االمام +قالق الخ ؾ +قالق قالق االساس   0م ذع (

 ال م الطويل +الج باق الرجالا
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 الج باق الرجالا  3م ذع (
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 قالق السروال الرجالا 1م ذع (

 

 

 


