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اآله و�سحبه اأجمعين وبعد،  الحمد هلل رب العالمين، وال�ساة وال�سام على �سيدنا محمد وعلى 
ان�سجاًما مع اأهداف تطوير التعليم نحو اقت�ساد المعرفة )ERfKE(، وتطوير مباحث فرع القت�ساد 
المنزلي ب�سكل عام ومباحث تخ�س�ص اإنتاج الماب�ص ب�سكل خا�ص، نقدم هذا الجهد المتوا�سع بين 
المعارف  الطلبة  لإك�ساب  اأجلها  من  و�سع  التي  النتاجات  يحقق  اأن  اآملين  والمعلمين،  الطلبة  اأيدي 

والمهارات والقيم والتجاهات.
هذا وقد ا�ستمل كتاب )اإنتاج الماب�ص / الف�سل الدرا�سي الأول( على ثاث وحدات درا�سية: الوحدة 

الأولى المن�سوجات، والوحدة الثانية اآلت الخياطة، والوحدة الثالثة العمليات الأ�سا�سية بالخياطة.
وقد اعتمد في عر�ص م�سمونه منهجية ونمطية محّددة ليقدم القاعدة النظرية، تليها التطبيقات العملية 
المرتبطة بها، حيث تم تق�سيم كل وحدة درا�سية اإلى عدد من المو�سوعات الرئي�سة وما ا�ستملت عليه 
من مو�سوعات فرعية مرتبطة بها، وقد تم تقديم المحتوى الدرا�سي مدّعًما بالأن�سطة وق�سايا البحث 
دور  بتفعيل  الهتمام  اإلى  اإ�سافة  الفهم،  لتعميق  التو�سيحية  والر�سوم  بالأ�سكال  ومعّزًزا  والمناق�سة 
تكنولوجيا المعلومات والت�سالت لرفع م�ستوى تعلم الطلبة، وقد تم اتباع نمطية محّددة في عر�ص 
التمرينات العملية، اإذ ا�ستملت على ا�سم التمرين، ورقمه المت�سل�سل �سمن الوحدة الدرا�سية الواحدة 
والنتاج الخا�ص بالتمرين والأ�سا�ص النظري المرتبط به والمواد والأجهزة والأدوات وخطوات التنفيذ 
فيها  روعيت  التمرين  نهاية  في  للممار�سة  تمارين  اإ�سافة  مع  والأ�سكال،  بالر�سوم  ومعّززة  مت�سل�سلة 
كما  ال�سخ�سي.  الإبداع  على  وتحفيزهم  الذاتي  التعلم  على  وت�سجيعهم  الطلبة  بين  الفردية  الفروق 
ا�ستمل الكتاب على قائمة للم�سطلحات وقائمة بالمراجع العربية والأجنبية؛ وذلك لت�سهيل ال�ستزادة 

والرجوع اإليها وقت الحاجة، كما روعيت اإجراءات ال�سامة وال�سحة المهنية المرتبطة بالتخ�س�ص.
وقد توخينا في هذا الكتاب ربط مو�سوعاته ببيئة الطالب، ون�ساأل اهلل اأن نكون قد وّفقنا في تقديم 

هذا الكتاب ليكون نافًعا مفيًدا، مرحبين بكل نقد يهدف اإلى اإغناء هذا الكتاب وتطويره.  
واهلل ولي التوفيق

                                                                 الموؤلفون
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في ما ياأتي مجموعة من الإر�سادات العامة التي ت�ساعد على تنفيذ المهارات العملية والتجارب 
المخبرية الواردة في الكتاب:

العملي  الأداء  طريق  عن  اليدوي  العمل  نحو  الطلبة  لدى  الإيجابية  التجاهات  تعزيز     1
للتمرينات، ولي�ص عن طريق المعلومات النظرية والن�سح والإر�ساد.

والأدوات  بالمواد  وتجهيزه  الكتاب  في  العملية  المهارات  لتنفيذ  منا�سب  م�سغل  توفير      2
تنفيذ  قبل  م�سبًقا  يلزم  ما  كل  وتح�سير  الدرا�سي،  العام  بداية  من  الازمة  والتجهيزات 

التمرينات العملية من ِقَبل المعلم والطلبة.
3     التدرب على المهارات العملية التي ل تتوافر اإمكانات تطبيقها في م�سغل المدر�سة في 
اإ�سراف المعلم المخت�ص فنيًّا  اأثناء التدريب ال�سيفي في مواقع العمل المتخ�س�سة تحت 

ومتابعته.
4     مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، وت�سجيعهم على اكت�ساب المهارة العملية جيًدا بما يعّزز 
ثقتهم باأنف�سهم، كذلك ت�سجيعهم على الإبداع والعمل الفردي خارج المدر�سة تحت 

اإ�سراف المعلم ومتابعته ح�سب الحاجة. 
5      تنظيم عدد من الزيارات الميدانية المتنوعة في اأثناء العام الدرا�سي لاطاع على تنفيذ 
المهارات العملية في مواقع العمل الفعلية، وكتابة التقارير الخا�سة بذلك ومناق�ستها في 

غرفة ال�سف.
النفايات  �سال  من  وتوفير عدد  واأثاثه،  وتجهيزاته  وترتيبه  الم�سغل  بنظافة  الهتمام      6

للتخّل�ص من ق�سا�سات الورق والأقم�سة بعد فرزها لإمكانية تدويرها.
7      ترتيب المواد والأدوات الجديدة الزائدة وغير الم�ستخدمة وحفظها في اأماكن منا�سبة 

وبت�سنيف محّدد؛ للتمّكن من الح�سول عليها عند الحاجة.
8      اإجراء عمليات ال�سيانة الدورية الم�ستمرة لتجهيزات الم�سغل؛ للمحافظة على جاهزيتها 

للعمل اأطول مدة ممكنة.
9      تخ�سي�ص مكان في الم�سغل لعر�ص منتجات الطلبة وتغييرها بين وقت واآخر؛ لت�سجيع 

روح المناف�سة والإبداع بين الطلبة.
10   مراعاة الناحيتين الجتماعية والقت�سادية للطلبة عند اختيار الت�ساميم والأقم�سة؛ لتنفيذ 

قطع الماب�ص.
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11   اتباع الطريقة الأدائية في تنفيذ المهارات العملية في الم�سغل؛ اإذ ت�ساعد على اكت�ساب 
المهارة بي�سر وفاعلية، واأبرز ما ت�ستمل عليه هذه الطريقة الخطوات الآتية:

 اأ     تقديم الم�ضاهد العملية وفق ال�ضروط التي ي�ضعها المعلم.
ب    محاكاة اأداء المعلم من ِقَبل بع�ص الطلبة، وم�ساركة الآخرين في تقويم الأداء وت�سويبه.

جـ  ممار�سة الطلبة المهارات المت�سمنـة، وتحقيق معيار الأداء في تنفيذ التمرينات، 
ومتابعة المعلم تكرار الممار�سة لكت�ساب المهارة وال�سرعة في العمل.

تراعي   التي  المتوا�سلة  الإجراءات  من  �سل�سلة  طريق  عن  للمهارات  النهائي  الأداء  تقويم     12
اأدوات العمل، وا�ستخدامها ب�سورة �سليمة، ف�سًا عن   اأ�سلوب الأداء الذي ي�سمل اختيار 
ال�سامة وال�سحة المهنية، ومنهجية خطوات الأداء وت�سل�سلها، كما وردت في التمرينات 

العملية، مع مراعاة اأخاقيات المهنة واآدابها.
اأو  التنفيذ،  المحّدد في خطوات  الأداء  معيار  ي�سمل  الذي  النهائي  المنتج  تقويم  وكذلك 
المحّدد من ِقَبل المعلم م�سبًقا، والزمن الم�ستغرق في الأداء، على اأن ُت�ستخدم ا�ستمارات 

وقوائم التقويم الخا�ضة بالمهارات العملية وفق ال�ضروط الخا�ضة بكل منها.
طالب،  بكل  الخا�سة  الأدوات  بو�سع  العمل،  اأثناء  في  الم�سغل  ترتيب  على  المحافظة    13
الزماء  بقية  مع  وبالتن�سيق  ال�سحيحة،  اأماكنها  في  وغيرها  الكتب  وحقيبة  كالمعاطف 

وباإ�سراف المعلم.
14   ا�ستعمال الأدوات والتجهيزات بالطريقة ال�سحيحة؛ للمحافظة على جاهزيتها للعمل اأطول 
الجديد  الكهربائي  الجهاز  البخار، وو�سل  المقّطر لمكواة  الماء  مدة ممكنة، كا�ستعمال 

بم�سدر التيار الكهربائي المنا�سب لفرق الجهد وغير ذلك من الأمثلة.
15   ف�سل الو�سات الكهربائية جميعها بعد النتهاء من العمل وقبل مغادرة الم�سغل.

في  ا�ستخدامها  قبل  اآلة  اأو  جهاز  لكل  ال�سانعة  ال�سركة  تعليمات  وتنفيذ  بقراءة  الهتمام     16
الم�سغل، وفي اأثناء ال�ستخدام؛ لإجراء عمليات ال�سيانة الدورية المنا�سبة.

جاهزة  لتكون  منا�سب؛  �سندوق  اأو  علبة  في  طالب  بكل  الخا�سة  بالأدوات  الحتفاظ     17
لا�ستخدام في اأثناء العمل.

18   ا�ست�سارة المعلم في الت�سّرف المنا�سب حيال اأّية اأمور قد تطراأ في اأثناء العمل في الم�سغل.
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اأّنك لن ت�ستطيع  يعّد الملب�ص من الحاجات ال�سروريّة لحياة الإن�سان منذ ولدته، ول �سك 
يلزمك  لذا فقد  اأ�سا�سيًّا في حياتك؛  ُت�سّكل عن�سًرا  الأقم�سة والمن�سوجات؛ لأّنها  ال�ستغناء عن 
معرفة الكثير عنها، فهل فّكرت في الم�سادر الأولية ل�سناعة المن�سوجات متعددة ال�ستخدامات؟ 
الخا�سة  الإ�سافات  وفي  مختلفة؟  واأنواع  باألوان  الأقم�سة  وتكوين  الألياف  ن�سج  مراحل  وفي 

 بالألياف والأقم�سة لتكت�سب خا�سية محّددة؟ 
      يتوقّع منك بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

ح اأنواع الألياف الطبيعية، ومراحل ت�سنيعها، وخ�سائ�سها، وا�ستعمالتها. -  تو�سّ
ح اأنواع الألياف ال�سناعية، ومراحل ت�سنيعها، وخ�سائ�سها، وا�ستعمالتها.  -  تو�سّ

ح اأنواع الخيوط، وموا�ضفاتها، وا�ضتعماالتها. -  تو�ضّ
-  تبّين الأنواع الأ�سا�سية للتراكيب الن�سيجية، وخ�سائ�سها، وا�ستعمالتها.

-   تبّين اأنواع الأقم�سة، وموا�سفاتها، وطرق �سبغها، وتجهيزها.
ح اأ�سا�سيات غ�سل الماب�ص، واأنواع الأجهزة، والمواد، والأدوات الم�ستخدمة. -  تو�سّ

ح اأنواع الأجهزة والأدوات الازمة لكي ِقَطع الماب�ص منزليًّا، وموا�سفاتها، وا�ستعمالتها. -  تو�سّ
ح اأ�سا�سيات كي الماب�ص. -  تو�سّ

-  تحّدد الأ�س�ص العامة لإزالة البقع المختلفة عن المن�سوجات.
-  تف�ّسر الإ�سارات الدولية الموجودة على البطاقات التعريفية للماب�ص.

ح اأ�سا�سيات التنظيف الجاف. -  تو�سّ
-  تفح�ص خ�سائ�ص الألياف الطبيعية وال�سناعية.

-  تقارن بين موا�ضفات خيوط ال�ضداة وخيوط اللحمة في القما�ش.
-  تر�سم التركيب الن�سجي الب�سيط )ال�سادة(.

-   تغ�سل قطع الماب�ص المختلفة. 
-   تكوي قطع ماب�ص من من�سوجات مختلفة وفق المعايير المحّددة.

-  تزيل البقع عن الأقم�سة المختلفة با�ستعمال المواد المنا�سبة.
-   تطّبق قواعد الأمن وال�سامة داخل الم�سغل.

-   توّظف التكنولوجيا في متابعة الم�ستجدات في مجال المن�سوجات.
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يرتبط تاريخ الن�سيج بتاريخ الح�سارة الإن�سانية؛ اإذ اإّن �سناعة الن�سيج من اأقدم ال�سناعات التي 
عرفها الإن�سان.  

البداية،  في  بطيئـًا  تطّوًرا  المن�سوجات  �سناعة  تطّورت 
اأكثر ال�سناعات  اأ�سبحت من  التقّدم العلمي والتقني  ولكن مع 
تطّوًرا، واأمكن تعّرف تركيب الألياف الكيميائي وخ�سائ�سها 
األياف �سناعية ت�سابه  جميعها، وهذا �سّجع العلماء على ت�سنيع 
اأعداد  على  الح�سول  وبعد  الطبيعية.  الألياف  خ�سائ�سها  في 
ال�سروري  من  اأ�سبح  ال�سناعية  الألياف  من  ومختلفة  كبيرة 
اختيار المادة الأولية الأ�سا�سية )الألياف(، كل ح�سب م�سدره 
)طبيعي اأو �سناعي( وخ�سائ�سه لإنتاج المن�سوج المنا�سب، فما 
الن�سيج؟ وما م�سادره الأولية؟ وكيف ت�ستطيع تمييز كل نوع من 

الن�سيج عن الأنواع الأخرى؟ 

قد تختلف الألياف الم�ستخدمة في الماب�ص عن الألياف الم�ستخدمة في �سناعة المفرو�سات 
اأو �سناعة خراطيم المياه، وغيرها. هل تت�سابه ماب�ص رجال الإطفاء في موا�سفاتها مع ماب�ص 
الطهاه اأو ماب�ص رجال الف�ساء؟ اذكر اأمثلة اأخرى ل�ستخدام المن�سوجات م�ستعيًنا بال�سور، كما 
في ال�سكل )1-1(. اذكر ما يخطر في ذهنك من ا�ستخدام المن�سوجات في المجالت ال�سحية، 

كالقطن وغيره.   

المن�صوجات وخ�صائ�صها وا�صتخداماتها

مــن  الأقم�ســة  تتكــّون 
�ســعيرات رفيعــة ُت�ســّمى 
الأليــاف  وهــذه  األياًفــا، 
يتم تحويله��ا اإلى خيوط، 
والخيوط تحاك الأقم�ض��ة 
اأو  متنّوعــة، من�ســــــوجة 
ومت�ســابكة،  محبـوكــــة 
واأحياًنا ُت�سنع منها اأقم�سة 

بطريقة التلبيد. 
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ت�صنيف األياف الن�صيج ح�صب الم�صدر: 
تتنّوع م�سادر األياف الن�سيج تنوًعا مّكن العلماء من ت�سنيفها وتق�سيمها  ح�سب م�سدرها، كما ياأتي:

الألياف الأخرىاألياف الن�صيج ال�صناعيةاألياف الن�صيج الطبيعية
1- نباتية )�سليلوز(:

اأ    - بذرية )قطن(
ب- لحائية )كتان، جوت، وقّنب(

2- حيوانية )بروتين(:
 اأ   - �سوف )الأغنام( 

• الموهير )الك�سمير(
• �سعر )الماعز( 

• وبر )الجمال(  
ب- حرير )�سرانق دودة القز(

1- �سناعية تحويلية
      )محّورة(:

اأ   - رايون ف�سكوز 
ب- اأ�سيتات 

2- �سناعية تركيبية   
اأ   - بولي اأميد )نايلون(
ب- بولي اإ�ستر )تيرلين(

جـ- بولي فينيل )اأكريلك( 

1- معدنية 
       )اأ�سب�ستو�ص(

2- مطاطية، مطاط 

3- زجاجية، زجاج 
       )فيبر جا�ص(

1   الألياف النباتيـــة: ُت�ســـّمى هذه الألياف الألياف ال�سليلوزية؛ لأّن المادة الأ�سا�سية في تكوينها 
هي ال�سليلوز، ومن اأهمها:   

ح �ســـكل األياف القطن     اأ      القطـن: األياف تنمو حول �سطح البذرة، وال�سكل )1-2( يو�سّ

ال�سكل )1-1(: مجالت ا�ستخدام المن�سوجات.
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حــول بذرتها. ويمكن زراعة القطــن بحيث ُينتج 
طبيعيًّــا باألــوان مختلفة تتــراوح بيــن الأبي�ص اإلى  
البنــي، ممــا يجعلهــا ُتنتج وُتن�ســج دون اأ�ســباغ 
�ســناعية وهذا يزيد من جودة اإنتاجها، ومن اأ�سهر 
البلــدان العربيــة المنتجــة للقطن جمهورية م�ســر 

العربيــة.
وتبداأ مراحل ت�سنيع القطن بجمع المح�صول )الجني( 
ُيجّفف  ثم  مبا�سرة،  اللوزة  تفتح  بعد  يدويًّا  اأو  اآليًّا 
عملية  تليها  �ساخن،  هوائي  تيار  بو�ساطة  القطن 
ثم  البذور،  عن  ال�سعيرات  ُتف�سل  حيث  الحلج، 
في  ويعّباأ  المكاب�ص  اإلى  حلجه  بعد  القطن  يوؤخذ 
م�سانع  اإلى  لإر�ساله  اأو  للت�سدير  )بالت(  اأكيا�ص 
الغزل، ثم يفرز القطن وُي�سّنف ح�سب رتبته، تمهيًدا 

لغزله وتحويله لخيوط قابلة للن�ضج. 
ويوجد عامة تجارية للقطن متعارف عليها عالميًّا، 

كما في ال�سكل )1- 3(. 
�سكل  على  موجودة  األياف  من  الكتان  يتكّون  الكتـان:  ب 
وكل  النبات،  �ساق  في  واللب  الق�سرة  بين  حزم 
حزمة تتكّون من األياف ق�سيرة مرّتبة ومتوازية داخل 
التي  الألياف  اأقدم  الكتان  ويعّد  الخ�سبي.  الغاف 
ا�ستخدمت في �سناعة المن�سوجات، اإذ برع الفراعنة 
في اإنتاج اأقم�سة الكتان التي ا�ستعملوها ك�ساء لهم، 
النقو�ص  عليها  وتدل  بها،  المومياء  يلّفون  وكانوا 

والر�سوم الموجودة في مقابرهم ومعابدهم.
م، كما  بين )1.5-1(  الكتـان  نبتة  ويتراوح طول 
في ال�ســكل )1-4(. ومن اأ�ســهر البلدان المنتجــة 

رتبة القطن: يتم التمييز بين اأنواع 
القطــن مــن الناحيــة التجاريــة 
بقيا�ــص ُي�ســّمى الرتبــة، واأهــم 
ال�ســفات التــي يق�ّســم القطــن 
بموجبهــا اإلى ُرَتب، هي: طول 
ان�سجامها،  ال�سعيرات، ودرجة 
وقوة �سّدها، ومرونتها، ولونها. 

ال�سكل )1- 2(: بذرة القطن واأليافه.

ال�سكل )1-3(: العامة التجارية للقطن.

ال�سكل )1-4(: نبتة الكتان.
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للكـتان هـولندا، ورو�سيا، وفرن�سا، وبلجيكا، و�سمال اإيرلندا. 

ن�شاط )1-1(: مراحل ت�صنيع الكتان

الكتان،  لت�سنيع  التف�سيلية  المراحل  يت�سمن  تقريًرا  اكتب  البحث،  محّركات  م�ستخدًما 
وقارن بين مراحل ت�سنيع الكتان ومراحل ت�سنيع القطن، ثّم ناق�ص زماءك في هذا التقرير 

باإ�سراف المعلم. احتفظ بالتقرير في ملفك.

جـــ  الجوت: توجد األيـاف الجوت داخل �ســاق 
نبات الجــوت. وتعّد األيافــه اأهم الألياف 
اللحائية من حيث كمية الإنتاج. وُي�ستعمل 
الجوت في �سناعة المن�سوجات الخ�سنة، 
مثــل ال�ســجاد والموكيــت، وفي اأقم�ســة 
ال�ســتائــر، والمفرو�ســــات، والأكـيـا�ــص، 
والخيــام، والحبال، والورق، وال�ســوف 
ال�ســناعي. وُي�ســتفاد من الجوت ب�ســكل 
خا�ص في �ســناعة اأكيـا�ص تغليف البالت 
ب�ســبب مقاومة األيافه لا�ستطالة مّما يجعل 

العبوات داخل البالت تحتفظ ب�سكلها.
د   القنّب: يعّد القّنب ثالث اأنواع الألياف اللحائية ا�ستخداًما، وهو من اأقدم النباتات 
التي كانت معروفة في اآ�سيا. ي�سبه القّنب الكتان في طرق زراعته ومراحل تح�سيره. 
وُي�ستعمل في �سناعة اأقم�سة تت�سابه كثيًرا مع الأقم�سة الكتانية. كما ُت�ستخدم األيافه 

في �سناعة الحبال، واأكيا�ص الخي�ص، واأ�سرعة المراكب، و�سباك ال�سيد.

ن�شاط )1- 2(: زيارة ميدانية

زر مع زمائك باإ�سراف المعلم م�سنًعا للغزل والن�سيج، ثّم اكتب تقريًرا حول الزيارة مرفًقا 
ال�سور المنا�سبة، وناق�ص زماءك في هذا التقرير في غرفة ال�سف باإ�سراف المعلم.

ل ي�ســلح الجوت فــي اإنتاج 
من�ســوجات الماب�ــص؛ لقلة 

مرونة األيافه.

اللينو: قما�ص رقيق ي�ســنع من 
للقم�سان  وُي�ستعمل  الكتان، 
الملم�ص، والماب�ص  الناعمة 

الداخلية، وماب�ص النوم.
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المن�سوج  جودة  تتاأّثر  وا�صتخداماتها:  والكتان(  )القطن  النباتية  المن�صوجات  خ�صائ�ص  اأهّم 
تظهر  حتى  �سناعيًّا  اإ�سافتها  يمكن  التي  بال�سفات  اأو  لاألياف،  الأ�سا�سية  بال�سفات 

كاأّنها موجودة اأ�سًا في الألياف، ومن اأهم خ�سائ�ص الألياف النباتية: 
 1    اللون واللمعة: لون القطن الخام هو الأبي�ص 
الق�ســدي، ول يوجد للقطن لمعة ظاهرة، 
لذلك ُتجرى عليه عملية ُت�ســّمى مر�ســرة 
)تحريــر( القطن؛ لجعلــه لمًعا كالحرير، 
بغمره فــي قلويات مرّكزة. اأّما لون الكتان 
الخــام، فهــو الأبي�ص المائل لل�ســفار، اأو 
البني الفاتــح والرمادي، كما يتمّيز الكتان 
بلمعة طبيعية ت�سبه لمعة الحرير؛ لحتوائه 

على مادة �سمعية.
 2   ال�صتطالة والمطاطية: يمتاز القطن با�ستطالة 
ال�سّد.  تحّمل  على  �سعيراته  ت�ساعد  جيدة 
القطن،  من  مطاطية  اأقل  فهو  الكتان  اأما 
يتجّعد  فاإنه  لذا  رديئة،  مرونته  ودرجــة 
باإ�سافة  ذلك  معالجة  ويمكن  ب�سهولة، 
مواد �سد التجّعد اأو خلطه باألياف اأخرى.
  3   المتانة: يعّد الكتان اأمتن الألياف ال�ســليولوزية، 
وتزيد متانته عند البلل؛ لهذا ُي�ســتخدم في 
عمل �ســباك ال�ســيد والحبال لأّنها تحتاج 
اإلــى متانــة دون مرونــة، وُي�ســتخدم فــي 
الأقم�ســة والأغطية والمفار�ص وال�ســتائر 
والخيام والمراكب والكنفا الم�ســتخدمة 

في التطريز. 

ال�صـــــتطالة والمطاطيــة: ُيقـ�ســـد 
بال�ســتطالة قدرة ال�ســعيرة على 
لقــوى  تعر�ســها  التمــّدد عنــد 
�ســّد معّينــة قبــل اأن تنقطــع. اأما 
المطاطيــة، فهي قدرة ال�ســعيرة 
على العودة اإلى طولها الأ�ســلي 

بعد زوال موؤثر ال�سّد.

مر�صــرة القطن )تحرير القطن(: 
عمليــة تجــرى للقطــن لجعله 
لمًعــا كالحريــر؛ بغمــره فــي 

قلويات مرّكزة.

اللــون: ُيق�ســد بــه اللــون الطبيعي 
لاألياف الخام، ويتاأّثر اللون الناتج 
ال�ســباغة لاأليــاف،  بعــد عمليــة 

بدرجة بيا�ص اللون الطبيعي لها.

المرونة )قابلية الت�ش��كيل(: قابلية 
الأليــاف للثنــي والطــي حيث 
تنتقل هذه الخا�ســية للن�ســيج، 

فتميزه بخا�سية الن�سدال.

المتانــة: ُيق�سد بها مدى مقاومة 
ال�ســعيرة لقــوى القطــع عنــد 

تعر�سها لقوى �سد مختلفة.
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 كما ياأتي القطن في المرتبة الثالثة من حيث المتانة بعد الحرير والكتان، وتزداد 
الأقم�سة  �سناعة  في  القطنية  المنتجات  ا�ستخدام  يكثر  لذلك  البلل،  عند  متانته 
لتكرار  تتعّر�ص  التي  وغيرها،  ماب�ص  من  والم�ست�سفيات  الفنادق  وم�ستلزمات 
عمليات الغ�سل والتجفيف ودرجات الحرارة المرتفعة عند غليها وتعقيمها، دون 

حدوث انكما�ص ُيذكر.   
 4  امت�صا�ص الرطوبة: تمتاز الألياف القطنية بقدرتها على امت�سا�ص الرطوبة، وهذه 
الميزة جيدة في �سناعة الماب�ص الداخلية؛ لأّن الماب�ص القطنية تمت�ص العرق 
ب�سهولة مما يوؤّمن الراحة في ارتداء هذه الماب�ص �سيًفا، وت�ساعد كذلك على 
عمليات ال�سباغة. اأّما األياف الكتان، فتمت�ص الرطوبة وتفقدها ب�سرعة اأعلى من 
الجو  في  ارتدائه  اأثناء  في  بالبرودة  ال�سعور  الكتان  يعطي  لذلك  القطن،  األياف 
�سناعة  في  ُي�ستعمل  لذلك  الرطوبة،  من  قليلة  بن�سبة  األيافه  تحتفظ  كما  الحار، 
اأقم�ضة التجفيف، كالفوط والمنا�ضف والمناديل؛ وِلما له من خا�ضية عدم ترك 
وبر على الأواني المجّففة لنعومة ال�سعيرات وطولها. كما تتعّر�ص األياف القطن 

والكتان للعفن عند تخزينها في الجو الرطب المظلم قليل التهوية.
 5  الحتراق: ي�ستعل القطن والكتان ب�سرعة بلهب اأ�سفر، وينتج عن احتراقه رائحة 
ري�ص  ب�سورة  الحتراق  عن  الناجم  الرماد  ويكون  المحروق،  الورق  كرائحة 

رمادي اللون. 
 6  تاأثيــر الحرارة والكهربــاء: يتحّمل القطن 
درجــات الحرارة العالية، خا�ســة في اأثناء 
عمليات الغ�ســل والكي؛ لذا ُي�ســتعمل في 
المجالت التي تحتــاج اإلى تطهير وتعقيم 
في درجات حرارة عالية كال�ســحّية منها، 
دون حدوث انكما�ص ُيذكر. وتقاوم األياف 
الكتان الحرارة حتــى درجة )130°�ص(، 
لذلك ُي�ســتعمل الكتان في �ســناعة اأقم�سة 

مقاومــة ال�صــوء: ُيق�ســد بها 
مقاومــة التلــف الــذي قــد 
يحــدثــه ال�ســــوء المبا�ســر 
لاألياف، وهي �ســفة يجب 
توافرهــا فــي الأليــاف التي 
ُت�ســنع منها اأقم�ســة ال�ستائر 

والمظات.
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الماب�ص، بخا�ســة الم�ستعملة في الياقات 
والأ�ساور التي تتعّر�ص لات�ساخ لما للكتان 
من ميــزات في مقاومــة الت�ســاخ لنعومة 

�سعيراته.
7   تاأثيــر الكيميائيّــات: يقــاوم القطــن والكتان 
الكيمائّيــات المختلفة بدرجــة عالية، ول 
تتاأّثــر األيافهمــا بالحمو�ــص اأو القلويــات 
المخففة، لذا، يمكن غ�ســلهما با�ستعمـال 
م�ســاحيق الغ�ســل والتبيي�ــص حيــث اأنها 
ل توؤثــر فــي متانتهمــا اأو مرونتهمــا. اأّما 
القلويــات المرّكــزة، فتوؤّثر فــي األيافهما، 
وت�سّبب انكما�ص ال�ســعيرات، وانتفاخها، 
وزي��ادة قوة الخيوط، وزي��ادة القدرة على 
امت�ســا�ص الأ�ســباغ بكميــات قليلة. في 

حين اإّن الحمو�ص المرّكزة تذيب القطن.
2        الألياف الحيوانية: �ُسّميت الألياف الطبيعية الحيوانية، لأن م�سدرها حيواني؛ اإذ ُي�سّكل 
هذه  على  الح�سول  يتم  الحيوانات  اأّي  فمن  تكوينها.  في  الأ�سا�سية  المادة  البروتين 

الألياف؟ وما موا�سفات الألياف الحيوانية؟
من اأهم هذه الألياف:

اأ    ال�صوف: ُتطلق كلمة ال�سوف على ال�سعر الذي يغّطي اأج�سام الأغنام. ويعّد ال�سوف 
ثاني خامات الن�سيج الطبيعية ا�ستخداًما، كما اأن اأغنام المارينو الإ�سبانية هي اأف�سل 

الأغنام م�سدًرا لل�سوف؛ وذلك لنعومته، ووفرته.
وفي ما ياأتي �سرد موجز للمراحل والعمليات التي يمر بها ال�سوف ليكون جاهًزا لعملية الغزل:
 1   جز ال�صــوف: ُيق�سد به ق�ص ال�ســوف بمق�ص اأو اآلة ق�ص خا�سة، اأو نزع �سوف 
الأغنام المذبوحة اأو الميتة، ثم ت�ســنيف ال�ســوف على اأ�سا�ص �ُسمك ال�سعيرة، 

طــول التيلة:ُيعـــــّد اإحـــــدى 
القطنية  الأليــاف  خ�ســائ�ص 
التي تحّدد موا�سفاتها فكلما 
زاد طول التيلة ح�ســلنا على 
خيوط دقيقة ناعمة ُت�ض��تعمل 

في الأقم�سة الرقيقة.

الكيميائيّــات:  تاأثيــر  مقاومــة 
ُيق�ســد بهــا مقاومــة التلف 
الــذي قد يحــدث لاألياف 
والمن�سوجات عند تعر�سها 

للحمو�ص والقلويات. 
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وطولهــا، وعدد التموجــات فيها، ومرونتها، ولونها، يلي ذلك غ�ســل جزات 
ال�سوف وع�سرها بين اأ�سطوانتين، ثم �سطفها جيًدا.

 2   التفحيم والتجفيف: وفيها يغمر ال�ســوف في مــاء يحوي حام�ص الكبريتيك، ثم 
يغ�سل بماء يحتوي على كربونات ال�سودا لمعادلة المادة الحم�سية، ثم يجّفف 
ال�سوف بو�ساطة تيار هوائي �ساخن. بعد ذلك يحفظ في بالت خا�سة، ويخّزن 

ا�ضتعداًدا للغزل، وتحويله اإلى خيوط نهائية.
ب   الك�شمير: يعّد الك�سمير اأغلى اأنواع ال�سوف؛ 
وذلك ب�ســبب نعومة األيافه، و�ســدة لمعانه، 
وقلة اإنتاجه في العالم. وقد �ســّمي الك�سمير 
ن�ســبة اإلى منطقة ك�ســمير التــي تعي�ص فيها 
اأنواع الماعز التي يوؤخذ منها هذا ال�سوف، 
ويختلــف �ســوف الك�ســمير عن �ســوف 
الأغنــام باأّن �ســوف الك�ســمير ل ُيجز، بل  
يت�ســاقط تلقائيًّا في ف�سل الربيع بعد تم�سيط 

الماعز ، حيث يجمع ويكب�ص في بالت.
الرئي�سة  الألياف  اأحد  الموهير  يعّد  الموهير:  جـ  

يوؤخذ  مميزة.  خ�سائ�ص  من  به  يمتاز  لما  الوبرية،  ال�سعرية  الألياف  مجموعة  في 
الموهير من ماعز )الأنجورا( التي تعي�ص في تركيا، وهو ي�سبه ال�سوف في تركيبه، اإّل 
اأّن الحرا�سف عند �ساق ال�سعيرة مترا�سة ومتقاربة، مما يعطيها ال�سكل الأمل�ص الناعم 

واللمعان ال�سديد، اأما اأف�سل اأنواعه فهو الأبي�ص منها.
الطبيعية واأغالها، فمنه �ضنعت  اأنواع الخيوط  اأرقى  الطبيعي  يعّد الحرير  د    الحرير: 

الأقم�سة الفاخرة لثياب الملوك ورجال الدين، ولتزيين المعابد والق�سور. 
منتظمين  �سفافين  المجهر على �سكل خّطين متوازيين  الحرير تحت  األياف  تظهر 
يختلف طول  كما  بينهما.  الفراغ  ال�سمغية  ال�سير�سين  مادة  تماأ  اإذ  ال�سمك،  في 
اإلى )1200( م. ومن  القز، وقد ي�سل طوله  الحرير باختاف �سالة دودة  خيط 

�ســناعة  فــي  الك�ســمير  ُي�ســتعمل 
اأرقــى الماب�ص الرجالية والن�ســائية 
واأغاهــا، اإ�ســافة اإلــى الجــوارب 
الخـفيـفــة النـاعـمـــة، والأغطـيــة، 
والحرامات، كما ُي�ستخدم الك�سمير 

الإيراني في �سناعة ال�سجاد.
اأما الموهير فُي�ســتخدم في �ســناعة 
الأقم�ســة الوبرية، والفرو، واأقم�سة 

التنجيد، والماب�ص، وال�ستائر.
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قبل  األفي عام  اأكثر من  فيها منذ  ال�سين، فقد ُعرف  للحرير  المنتجة  البلدان  اأ�سهر 
المياد، ثم انتقل اإلى البلدان كافة، حيث 
من  الم�سنوعة  الأزياء  اأجمل  العالم  عرف 
الحرير الطبيعي، وتعّد �سوريا اأ�سهر البلدان 

العربية اإنتاًجا للحرير الطبيعي.  
خ�صائ�ص المن�صوجات الحيوانية وا�صتخداماتها: 
تت�ســــابه المن�ســــوجات الحيــوانيــة فــي 

خ�سائ�سها و�سفاتها؛ لأّن البروتين ُي�سّكل المادة الأ�سا�سية في تكوينها.
ال�صوف: من اأهم خ�سائ�ص ال�سوف، وموا�سفاته، وا�ستخداماته: 

 1   اللــون، واللمعان: يتراوح لون ال�ســوف الخام بيــن الأبي�ص والأبي�ص المائل اإلى 
ال�ســفار وقــد يكون بنًيا اأو اأ�ســود، وكلما كان اللون اأقرب اإلــى الأبي�ص اأمكن 
�ســبغه باألوان زاهيــة وفاتحة كما يتمّيز ال�ســوف بلمعانه الطبيعــي، وتوؤّثر دقة 

ال�سعيرات وتجّعدها في لمعانه.
 2  المرونة: يتمّيز ال�ســوف باأّنه من اأكثر الألياف الن�ســيجية مرونة؛ اإذ اإّن له القدرة 
على ا�ســتعادة �ســكله بعد زوال الموؤثر. كما تقل مرونته بطول ال�ستخدام؛ لذا 

ل عدم تكرار ا�ستعمال المنتجات ال�سوفية على فترات متقاربة . يف�سّ
 3  طول ال�ش��عيرة: يعتمد طول ال�ســعيرة على نوع �سالة الحيوان والجزء الماأخوذة 
منه ال�ســعيرات، ويتراوح طولها بين )3-30( �سم، حيث ُي�سنع من ال�سعيرات 
الق�ســيرة المن�ســوجات ال�سوفية ال�ســميكة اللينة الملم�ص والإ�ســفنجية القوام 

وكذلك اللّباد. اأما الطويلة، فت�سنع منها المن�سوجات ال�سوفية الثمينة.
 4  المتانة: يتمّيز ال�سوف بمتانته التي تفوق متانة القطن، لكنها اأقل من متانة الكتان 
والحريــر. كمــا تقل متانتــه وهو مبتل، وتعتمد متانة ال�ســوف على حرا�ســف 

ال�سعيرات التي تقاوم ال�سغط.
ــا للرطوبة؛ فهو يحتوي   5   امت�صــا�ص الرطوبة: يعّد ال�ســوف اأكثر الألياف امت�سا�سً
على35% من الماء دون اأن يظهر مبتًا، ويفقد هذه الرطوبة اإذا تعّر�ص لجو جاف، 

مــادة ال�صير�صــين: مادة حم�ســية  
تفرزهــا اليرقــة مــن فتحات في 
راأ�ضها ت�ض��اعد على ل�ضق خيوط 

الحريرمًعا.
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ل حفظ الماب�ص ال�سوفية داخل  وتقّلل زيادة الرطوبة من متانة الألياف؛ لذا ُيف�سّ
اأكيا�ص با�ستيكية حفاًظا عليها من الرطوبة.

 6   الحتراق: يحترق ال�ســوف ُمخلًِّفا رائحة ت�ســبه 
رائحة الري�ص المحروق، وحبيبات �سوداء ه�سة.

 7   تاأثير اأ�ش��عة ال�شم�س: يتاأّثر ال�سوف الأبي�ص باأ�سعة 
ال�سم�ص؛ اإذ يميل لونه اإلى الإ�سفرار.

 8   العــزل الحــراري: يتمّيــز ال�ســوف بقدرته على 
حفــظ درجة حرارة الج�ســم، لذلك ُي�ســتعمل 
فــي الجو البارد، وفي اأنواع الماب�ص ال�ســتوية 
الخارجية جميعها، وبع�ص الماب�ص الداخلية، 

والمعاطــف، والجاكيتــات، والبلــوزات والأطقــم، والطواقــي، وال�ســالت 
والجوارب. 

 9   التلبّــد: ينفــرد ال�ســوف وبع�ــص الأليــاف الحيوانيــة الأخرى بخا�ســية التلّبد 
وهــذا  الحرا�ســف،  لوجــود 
وتــوؤدي  ت�ســابكها،  ُي�ســّهل 
خا�سية التلبد اإلى زيادة �سمك  
وانكما�سها  ال�سوفية  الأقم�سة 
وُي�ســتخدم  ــا.  طــوًل وعر�سً
ال�سوف في �ســناعـة الأغطية 

والحرامــات باأنواعها، وال�ســجاد ،واللّباد. كمــا تتحّدد المنتجات ال�ســوفية 
بالعامة التجارية المتعارف عليها عالميا، كما في ال�سكل )5-1(.

الحرير: من اأهم �سفات الحرير وا�ستعمالته: 
 1   اللون واللمعان: من األوان الحرير الخام الأ�ســفر، والأ�سفر المخ�سر، والأبي�ص 
الف�سي، ويتمّيز الحرير الطبيعي بلمعة جذابة، لذلك ُي�ستخدم في اأقم�سة المناديل، 
والقبعات، واأغطية الراأ�ص، وفي �ســناعة الماب�ص، وبع�ص المن�سوجات، مثل: 

بح�ســرة  ال�ســوف  يتاأّثر 
تـتـغـذى  الـتــي  الـعـــث 
علــى بروتين ال�ســوف، 
مواد  ل و�سع  ُيف�سّ لذلك 
م�ســادة لهــذه الح�ســرة 
ال�ســوف،  تخزين  عنــد 

كالنفتلين اأو غيره.

ال�سكل )1-5(: العامة التجارية لل�سوف.

�سوف نقي.�ضوف مخلوط باألياف اأخرى
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ال�سيفون والجورجيت. وتكون هذه الماب�ص في العادة غالية الثمن. 
 2   �ُصــمك الخيط والمتانة: تعّد خيوط الحرير اأرفع الخيوط الطبيعية واأدّقها �ض��مًكا. 
كمــا يعّد الحرير اأمتــن الألياف الطبيعيــة واأكثرها تحّمًا؛ لذلك ُي�ســتعمل في 

اأقم�سة ال�ستائر، والمفرو�سات، وفي �سناعة الجوارب.
 3   المرونــة: يتمّيــز الحرير الطبيعي بمرونة اأكبر من القطن، اإّل اأّنه ل ي�ســتعيد طوله 

الأ�سلي بعد زوال عملية ال�سّد.
 4   امت�صا�ص الرطوبة: يتمّيز الحرير بقدرته الجيدة على امت�سا�ص الرطوبة اإذ ُت�سّكل 

قرابة 30% من وزنه دون اأن يظهر عليه البتال.
 5   الحتــراق: يتحّمــل الحرير درجــات الحرارة العالية اأكثر من ال�ســوف، حيث 
يتحّلل عند درجة حرارة )170°�ص(، ويحترق ب�ســرعة. كما تنبعث منه رائحة 

كرائحة الري�ص المحروق.
 6   تاأثيــر الكيميائيّــات: ل توؤّثر الحمو�ص المخففة في  
الحرير، لكنها تزيد مــن لمعانه، مع اأّنه يذوب في 
الأحما�ص المرّكزة. ويتاأّثر لون الحرير بالقلويات 
المخّففة، مثــل الأمونيا وال�ســابون، ويذوب في 

القلويات المرّكزة ب�سرعة.
يتاأّثر بروتيــن الحرير )الفبروين( بالمواد المبي�ســة الموؤك�ســدة )الهيبوكلورايت(، لذا 
يجب عدم ا�ستخدامها في اأثناء العناية به، وينفرد الحرير بخا�سية ُت�سّمى )اأزيز الحرير(. 

كما اأّنه يدخل في �ضناعة الخيوط الم�ضتعملة للتطريز، وخيوط الحياكة.      
ن�شاط )1- 3 (: مراحل ت�صنيع الألياف الحيوانية و�صفاتها

با�ستخدام  في �سوء درا�ستك الألياف الحيوانية والنباتية و�سفات كل منهما، نّظم جدوًل 
ًحا فيه ال�سفات الأ�سا�سية والثانوية لكل من:  الجداول الإلكترونية )برمجية اإك�سل(، مو�سّ
القطن، والكتان، وال�سوف، والحرير، وقارن بينهما. بعد ذلك، اعر�ص الجدول با�ستخدام 
الت�سابه  جوانب  ا  م�ستخل�سً فيه  وناق�سهم  المعلم،  باإ�سراف  زمائك  على  العر�ص  جهاز 

والختاف بين هذه الألياف. احتفظ بالنتائج في ملفك.

ال�ســوت  الحـــرير:  اأزيـز 
الذي ي�سمع عند ال�سغط 
الحرير  �سعيرات  على 

بين اليدين.
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3    الألياف الن�صيجية ال�صناعية التحويلية: بداأ العلماء طوال القرن الأخير بدرا�سة ال�سعيرات 
الدرا�سات  لهذه  ونتيجة  المميزة.  خ�سائ�سها  يو�سح  �سرح  على  للح�سول  الطبيعية 
اتحاد  من  مكّونة  وطويلة  كبيرة  جزيئات  الن�سيجية  ال�سعيرات  اأّن  العلماء  اكت�سف 

الخطوة  هذه  وكانت  �سا�سل،  �سكل  على  �سغيرة  جزيئات 
ال�سناعيـة؟  الألياف  فما  ال�سناعية.  الألياف  لإنتاج  الأولى 
المواد  باختاف  وا�ستخداماتها  خ�سائ�سها  تختلف  وهل 

الأولية التي تدخل في �سناعتها؟
   اأ     رايـــون الف�صكوز: ُي�ســتخدم �سيليلوز الخ�سب ب�سفته مادة اأ�سا�سية اأولية لتح�سير 
األيافه، وذلك باإ�سافة مواد كيميائية، وُيطلق عليه ا�سم الحرير ال�سناعي. وتتّميز األيافه 

بالنعومة واللمعان، لذلك ُت�ستعمل في المجالت الطبية، لأّنها اأنعم من القطن. 
  ب    الأ�صيتات: نوع  اآخر من الألياف ال�سناعية ال�سليلوزية، التي تتّميز بالنعومة واللمعان، 
القطن  وزغب  الخ�سب  �سليلوز  بتحويل  ر  ُيح�سّ اإذ  الف�سكوز،  عن  يختلف  وهو 

باإ�سافة مواد كيميائية اإلى مادة جديدة مختلفة يمكن غزلها.
ومن خ�صائ�ص المن�صوجات ال�صناعية التحويلية وا�صتخداماتها: تعّد األياف رايون الف�سكوز 
والأ�سيتات اأهم اأنواع الألياف الن�سيجية التحويلية. ومن اأهم خ�سائ�سها وا�ستعمالتها: 
 1     المتـانــة: تقل متانة رايون الف�سكوز وهو مبلول، لذلك ين�سح بعدم �سّد اأو ع�سر 
بعد جفافه،  متانته  ي�ستعيد  باأّنه  علًما  الغ�سيل،  اأثناء  في  منه  الم�سنوعة  الأقم�سة 
وُت�ستخدم الألياف  في �سناعة البطانات والجوارب وال�ستائر والأغطية واأقم�سة 
التنجيد. اأّما األياف الأ�سيتات فهي اأمتن من الف�سكوز ول تفقد متانتها عند البلل، 
لذلك ُت�ستخدم في �سناعة اأقم�سة الماب�ص بوجه عام، واأقم�سة ماب�ص الرجال، 
ال�سجاد، والمفرو�سات، كما  كالقم�سان، والجوارب، والبيجامات، و�سناعة 

ُي�ستعمل رايون الف�سكوز في �سناعة اإطارات ال�سيارات، والدهانات، والورق.
 2     امت�صـا�ص الرطـــوبة: يمت�ص رايون الف�سكوز الرطوبة الجوية بن�سبة اأكبر من القطن، 
واأقل من الحرير؛ لذا فاإّنه يدخل في �سناعة الماب�ص الداخلية والخارجية والماب�ص 

الريا�سية. كما تمت�ص األياف الأ�سيتات الرطوبة بدرجة اأقل من الف�سكوز. 

تعني  ــون  راي كلمة 
)الحرير ال�سناعي(.
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  3  المرونــة وال�صــتطالة: يتمّيــز الأ�ســيتات 
بمرونــة اأكبر مــن الف�ســكوز، وتزداد 
مرونتــه وهــو مبلــول، اإّل اأّنــه يتجّعد 
ب�سهولة، ويزول هذا التجّعد اإذا كانت 
الألياف جافة. كما يعّد الف�سكوز اأكثر 
مرونة من الكتان واأقل منها في الحرير.  
   4   تاأث�����ي�ر الح����رارة و�ش���وء ال�ش��م���س: 

يتحّمـل الف�سكوز الحرارة العالية التي قد ت�سل اإلى )150°�ص( لب�سع دقائق، اإّل 
عند  ب�سرعة  ي�سفر  اأّنه  كما  العليا.  الحرارة  درجة  في  متانته  وتقل  ي�سعف،  اأّنه 
تعر�سه ل�سوء ال�سم�ص مّدة طويلة. يتمتع الأ�سيتات بمقاومة كبيرة ل�سوء ال�سم�ص 

اأكثر من القطن والف�سكوز، وتتعّجن األيافه بالحرارة عند درجة )190 °�ص(.
   5  الحتراق: ي�ســــتعل رايون الف�ســكوز 
والأ�سيتات ب�سرعة بلهب اأ�سفر وت�سبه 

رائحته رائحة الورق المحروق.
المرّكزة  الحمو�ص  الكيمائيّات:  تاأثــير   6  
اأّمــا  والأ�سيتات.  الف�سكوز  تتلف 

المخّففة منها فاإّنها تقّلل من  المتانه، وتاأثرهما بالقلويات ي�سابه القطن. 
4      الألياف الن�صيجية ال�صناعية التركيبية: تعتمد في تركيبها على خلط مواد كيميائية وبترولية 
ا. ومن اأهم اأنواعها: مًعا، وتظهر األيافها تحت المجهر اأ�سطوانية مل�ساء ناعمة طويلة جدًّ
اأ    األياف البولي اأميد )النايلون(: تعّد األياف البولي اأميد )النايلون( اأولى الألياف   
الن�سيجية التركيبية اإنتاًجا، ويتم تح�سيره بتفاعل ثاثة م�سادر طبيعية، هي: الماء، 
فهي  للنايلون  اإنتاًجا  البلدان  اأكثر  اأما  كيميائية.  مواد  باإ�سافة  والبترول،  والهواء، 

الوليات المتحدة الأمريكية، واإنجلترا، واألمانيا.
 ب   األياف البولي اإ�صتر: البولي اإ�ستر اأولى الألياف التي تبعت اكت�ساف البولي اأميد الذي 

اأولّية ماأخوذة من البترول،  اإ�ستر من مواد  اأُطلق عليه ا�سم الترلين. وُي�سنع البولي 

الف�ســكوز مو�ســًا جيــًدا  يعــّد 
للحــرارة؛ لــذا، فــاإن الماب�ــص 
 %100 بن�ســبة  منــه  الم�ســنوعة 
تكون اأبرد من تلك الم�سنوعة من 
الأ�ســيتات، فهو ُي�ســعر ال�سخ�ص 

بالبرودة عند الرتداء.

المحروق  الــورق  رائحة  ت�سدر 
عـــن رايـــون الفـ�ســكوز عنـــدما 
ي�ستعل؛ لأّن المادة الخام المكّونة 

له ماأخوذة من لحاء ال�سجر.
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لكنه يختلف كيميائيًّا عن النايلون في طريقة ترتيب جزيئات المواد المكّونة لها.
ر الأكريليك اأ�سا�ًسا من البترول حيث تتم   جـ   األياف البولي فينيل: )الأكريليك( ُيح�سّ
التجاري  ال�سم  ويختلف  متتالية،  تفاعل  عمليات  عليه  وُتجرى  تجزئته حراريًّا، 

ل�سعيرات الأكريليك، واأهمها )الأورلون والأكريان(. 
ومن خ�صائ�ص المن�صوجات ال�صناعية التركيبية وا�صتخداماتها: ُت�سنع الألياف الن�سيجية 
النايلون،  اأميد  البولي  اأهّمها  ومن   ،%100 كيميائّية  مواد  من  التركيبية  ال�سناعية 

والبولي اإ�ستر واألياف البولي فينيل، وفي ما ياأتي اأهم �سفاتها وا�ستخداماتها:
 1   المتانة: تعّد األياف النايلون اأكثر األياف الن�سيج متانة؛ لذلك ُي�ستعمل في �سناعة 
اأقم�سة الماب�ص باأنواعها، والجوارب، واأقم�سة التنجيد، وال�سجاد، وفي �سناعة 
والمظات.  الأ�سنان،  وفرا�سي  ال�سيد،  و�سباك  والحبال،  ال�سيارات،  اإطارات 
في  وُت�ستعمل  بالرطوبة،  متانتها  تتاأّثر  ول  متينه،  فهي  اإ�ستر،  البولي  األياف  اأّما 
والقم�سان،  والبنطلونات،  البدلت،  مثل:  الرجالية،  الماب�ص  اأقم�سة  �سناعة 
ناعمة  رقيقة  اأقم�سة  �سناعة  وفي  الن�سائية،  الأقم�سة  وكذلك  والجوارب، 
فينيل  البولي  األياف  اإّن  حين  في  وال�ساتان،  والتفتا،  والفوال،  كالأورجانزا، 

متو�سطة المتانة، وتقل متانتها عند البلل. 
ا؛ لذا، فاإّنها ُت�ستخدم في �سناعة   2    اللمعان: تعّد األياف النايلون لمعة بدرجة كبيرة جدًّ
والحقائب،  ال�ضناعية،  واالأزهار  والعقود،  الدانتيل،  وخيوط  االإك�ض�ضوارات، 

والأحذية. اأما األياف البولي اإ�ستر واألياف البولي فينيل فلي�ص لها اأي لمعان. 
ا للرطوبة، وهذا   3  امت�صا�ص الرطوبة: تعّد األياف النايلون من اأقل الألياف امت�سا�سً
اأقم�سة البلوزات،  ي�ساعد على �سرعة جفافها، لذا، فاإنها ُت�ستخدم في �سناعة 
والمعاطف الواقية من المطر، والبطانات، ول ُين�سح با�ستخدامه في الماب�ص 
متانة  في  الرطوبة  تاأثير  اأّن  كما  العرق.  امت�سا�ص  على  قدرته  لعدم  الداخلية؛ 
الرطوبة  فينيل  البولي  واألياف  اإ�ستر  البولي  األياف  ا. تمت�ص  ب�سيط جدًّ النايلون 
�سريعة  اأّنها  كما  �سبغها،  عملية  يعيق  الذي  الأمر  النايلون؛  من  اأقل  بن�سبة 
الجفاف، لذلك ُت�ستخدم في اأقم�سة المراكب، والمظات، ومعاطف المطر.
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  4  المرونة وال�صــتطالة: تزيد ا�ســتطالة النايلون في حالة الرطوبة، وتتمّيز األيافه بمرونة 
عالية، وتزيد ال�ســتطالة في األياف البولي اإ�ســتر الق�سيرة، في حين تقل في الألياف 

الم�ستمرة المتينة.
 5   تاثير الحرارة و�ش��وء ال�ش��م�س: يعــّد النايلون اأحد الألياف القابلــة للتعجن؛ لذا، فاإّنه 
ُيعامل باحـــترا�ص عــند كيـه، وين�ســهـر عــنـــد درجــة )250°�ص(. كما تتاأّثر متانة 
األياف النايلون بتعّر�سها لل�سوء وكذلك لونها؛ لذا، فهو ل ي�سلح لأقم�سة ال�ستائر. 
اأّما األياف البولي اإ�ستر واألياف البولي فينيل، فتقاوم الحرارة اأكثر من النايلون ويمكن 
ــل ا�ســتعمالهما في الماب�ص التي بها ثنيات  تك�ســيرها تك�ســيًرا دائًما؛ لذلك ُيف�سّ
وك�ســرات )البلي�سيه(، ول تتاأّثر األياف البولي اإ�ســتر بال�سوء ول يتغّير لونها؛ لذلك 
ُت�ستعمل في �سناعة اأقم�سة ال�ستائر، لكن تعّر�سها لل�سوء مّدة طويلة يفقدها متانتها. 

كمــا ُي�ســتخدم البولــي فينيل في �ســناعة 
التريك��و، والبطاني��ات، واالأغطية  خيوط 
المتمّيزة بالــدفء والملم�ص الناعم وخفة 

الوزن.
 6  الحتراق :عند تقريب اأي لهب من اأقم�سة النايلون والبولي اإ�ستر والبولي فينيل، فاإّنها 

تن�سهر وتت�ساقط على �سكل قطرات داكنة اللون �سرعان ما تتجّمد.
  7   العزل الكهربائي: يعّد النايلون والبولي فينيل 
عازلين جيدين للكهرباء لقلة امت�سا�سهما 
للرطوبة ويولّد النايلون �سحنات �ساكنة في 
اأثناء ارتدائه يمكن التخّل�ص منها با�ستعمال 
مــواد مانعة لل�ســحنات في نهايــة مراحل 
الغ�سيل )ملينات الغ�ســيل(. ولوجود هذه 
الخا�سية، فاإّنه ُي�ســتخدم كمادة عازلة في 

تغطية الأ�ساك الكهربائية.
 8   تاأثي��ر الحمو���س والقلويات: تقــاوم األياف النايلون والبولي اإ�ســتر والبولي فينيل تاأثير 

ذات  الأقم�سة  البلي�شيه:  اأقم�شة 
الك�سرات الثابتة.

ُي�ســتفاد مــن البولــي اإ�ســتر فــي 
تح�ســين �ســفات بع�ص الألياف 
الأخرى عنــد خلطه بها كاألياف 
القطن حتى ل تحتاج اإلى الكي، 
ولألياف ال�ســوف لزيادة متانتها 
و�ســهولة العناية بها، وُت�ســتخدم 
مــع الأ�ســتيت للح�ســول علــى 

المتانة، وعدم التجّعد.
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الحمو�ــص والقلويات المخففة المعدنية والع�ســوية كما اأّنها تذوب في الحمو�ص 
والقلويات المرّكزة.

 9  تاثير العفن والفطريات: ل تتاأّثر األياف البولي اإ�ستر والبولي فينيل بالعفن والفطريات 
لذا، فهي ُت�ستخدم في �سناعة اأقم�سة التنجيد، وح�سو الأغطية، والفر�سات، و�سباك 
ُي�ضتخدم  الحريق. كما  الحياكة، وخراطيم  في خيوط  والحبال، وكذلك  ال�ضيد، 
اأن  المخمل. ويمكن  واأقم�سة  باأنواعها،  الماب�ص  اأقم�سة  فينيل في �سناعة  البولي 

ُتخلط األيافه باألياف اأخرى؛ لإك�ساب المنتج الجديد نعومة الملم�ص.
 

ن�شاط ) 1- 4(: زيارة ميدانية 

اأو  القما�ص  تاأّمل حواف الأقم�سة، هل تاحظ وجوًدا لمكّونات  لبيع الأقم�سة.  زر محًا 
اأ�سمائها التجارية؟ ا�ستف�سر من التاجر عن ا�ستخدامات اأنواع الأقم�سة التي �ساهدتها، بعد 
والمادة  �ساهدتها  التي  الأقم�سة  اأنواع  ح  يو�سّ خا�ص  جدول  في  ملحوظاتك  نّظم  ذلك، 

الأ�سا�سية في تكوينها وا�ستخداماتها، وناق�ص زماءك في ذلك باإ�سراف المعلم.

ن�شاط ) 1- 5 (: األياف اأخرى

م�ستخدًما محّركات البحث، ابحث عن اأنواع اأخرى من األياف الن�سيج ال�سناعية، اكتب 
تقريًرا بذلك، ثّم ناق�ص زماءك في هذا التقرير باإ�سراف المعلم، واحتفظ به في ملفك.
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5      األيــاف اأخـرى: توجـد م�سـادر اأخرى لاألياف في الطبيعة غير النبات والحيوان، وقد 
والزجاج. ومن  والمطاط،  المعدن،  اأو �ضناعية، ومنها:  الم�ضادر طبيعية  تكون هذه 

اأهم هذه الألياف: 
   اأ     الإ�صب�صتو�ص:  يوجد في الطبيعة على �سكل �سخور �سلبة يمكن ف�سلها اإلى �سعيرات، 
ويتوافر باألوان متعددة، منها: الأبي�ص، والأ�سفر، والأخ�سر، والرمادي، والأزرق.
تمر األياف الإ�سب�ستو�ص بمراحل تح�سير متعّددة  لف�سل ال�سعيرات منها، ثم فرز 

ال�سعيرات الطويلة عن الق�سيرة، ثم خلط 
األياف الإ�سب�ستو�ص باألياف القطن لي�سهل 
من  للتخّل�ش  الخيوط  حرق  ثم  غزلها، 

القطن.
 ب   األيــاف المعـــادن: ُت�ستعمل األياف المعادن 
ب�سفتها خيوًطا ل �سعيرات، حيث ُتطلى 
هذه الخي��وط بالبال�ض��تيك، اأو المعدن، 
الذهبي��ة  المعدني��ة  الخي��وط  واأهمه��ا 
والف�ســية، اأما اأبرز �ســفاتها فهي المتانة 

العالية، وعدم امت�ســا�ص الرطوبــة، وعدم التاأّثر بالح�ســرات اأو العفن، والفطريات 
والحمو�ــص والقلويــات المخّففة، اأو ال�ســداأ. وُت�ســتخدم هذه الألياف في �ســنع 

لبريقها  والحفــات  ال�ســهرات  ماب�ص 
الج��ذاب، وف��ي خي��وط التطري��ز، كما 
تغزل مع خيوط ن�ض��يجية اأخرى لت�ضيف 

اإليها لمعاًنا وبريًقا.
ج�    األياف المطاط: يمكن الح�ضول على األياف المطاط من م�ضادر طبيعية اأو �ضناعية، 

ومن اأنواعها:
��ر هذه االألياف من �ض��ائل المطاط   1   األياف المطاط الطبيعي )ال�ض��تك�ش(: ُتح�ضّ
)اللبــن( الماأخوذ من �ســجرة الهيفيا، ومن الطحالب البحرية، ُت�ســتخدم في 

ُي�ستخدم الإ�سب�ستو�ص في �سناعة 
غير  لأنه  الإطفاء؛  ماب�ص رجال 
قابل لاحتراق، وماب�ص العمال 
�ستائر  الحمو�ص، وفي  لمقاومته 
وتغطية  والم�سارح  ال�سينما  دور 
الموا�ســير التي تتعــر�ص لحـرارة 
عالية، ف�سًا عن ا�ستعماله ب�سفته 

مادة عازلة لل�سوت والحرارة.

تع��ّد خيوط الذه��ب اأغلى اأنواع 
الخي��وط، في حي��ن تمتاز خيوط 

المعادن بالمتانة العالية .
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�ســناعة ماب�ص ال�ســباحة، والجــوارب، والم�ســّدات؛ لأّنها تمتــاز بمرونة 
ا ومقاومة التجّعد والكرم�سة.  وا�ستطالة عالية جدًّ

ر بمعاملة البولي�ستر بمواد كيميائية، ثم   2  المطاط ال�شناعي )�سباندك�ص(: ُيح�سّ
ُيغزل اإلى �سعيرات م�ستمرة اأو ق�سيرة، ويغّطى باألياف ن�سيجية متنوعة، كالقطن 
والحرير ال�ضناعي وغيرها؛ ل�ضهولة امت�ضا�ش ال�ضبغات، وحماية المطاط من 
الزيوت الجلدية، والحد من مطاطية الخيوط. يتفّوق المطاط ال�ضناعي على 
المطاط الطبيعي من حيث القوة والمتانة، وُي�ضتخدم في اإنتاج اأنواع االأقم�ضة 

جميعها لإعطاء مظهر اأف�سل وراحة في ال�ستعمال. 
وقد  الزجاجية،  الأواني  ب�سناعة  القدم  منذ  الزجاج  األياف  ُعرفت  الزجاج:  األياف  د    
تعّذر ا�ستخدامها في الماب�ص ، نظًرا اإلى �سابتها و�سهولة تك�ّسرها، وفي المقابل  
فقد اأُنتجت حديًثا األياف من الزجاج لّينة وقابلة للثني، بعد خلطها باألياف طبيعية 

اأخرى.
ُت�ســتخدم األيــاف الزجــاج فــي �ســناعة 
ومر�ّســحات  الكهربائيــة،  المحــّركات 
الحربّية،  وال�ســناعات  الت�ســوير،  اأجهزة 
والعزل الكهربائي، وفي �ســناعة الأقم�سة 

المقاومة لات�ساخ والحريق.

الحتراق،  الزجاج  األياف  تقاوم 
وتتمتع بمتانة عالية.
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ح مجالت ا�ستخدامها. 1    “للمن�سوجات ا�ستخدامات متعددة”، و�سّ
2    ما الأ�س�ص التي ُتعتمد عند ت�سنيف األياف الن�سيج ؟

3     رّتــب المفاهيــم الآتية: ح�ســب ت�سل�ســلها فــي مراحل تكويــن المن�ســوجات. األيـــاف، 
�ض���عيرات، قم�����ا�ش، وخ������يوط.

4    انقل الجدول الآتي اإلى دفترك، واماأ الفراغ بالجمل المنا�سبة:

ا�صتخدامات القطن /الكتان لال�صتفادة من كل خ�صائ�ص القطن/ الكتان
خا�صيّة

�ســناعة اأقم�سة الماب�ص، وخا�ســة الداخلية، يمت�ص القطن الرطوبة ب�سهولة.
و�سباغة الأقم�سة.

لنعومــة  الت�ســاخ  الكتــان  يقــاوم 
�سعيراته.

يتحّمــل القطــن درجــات الحــرارة 
العالية.

ُي�ســتخدم الكتان في �سناعة اأقم�سة التجفيف؛ 
كالفوط، والمنا�ضف، والمناديل.

تزداد متانة القطن عند البلل.
يعّد الكتان مو�سًا جيًدا للحرارة.

ح اأهم ا�ستخدامين لكل من الألياف الآتية: الجوت، القّنب. 5   و�سّ
6    قارن بين الألياف ال�سناعية التركيبية والألياف ال�سناعية التحويلية من حيث:

المواد الداخلة في �سنع كل منهما.

ô` qµ`a

:á«é«°ùædG Ö«cGÎdG (6-1 ) •É°ûf

§«°ùÑdG »é°ùædG Ö«cÎdG º°SôJ áYƒæàe á«é«°ùf Ö«cGôJ äGP á°ûªbCG ™£b ö†MCG       

... ,Ú∏KÉªàe ¬«a ¢TÉª≤dG É¡Lh ¿ƒµjh ,á«é«°ùædG Ö«cGÎdG §°ùHCG è°ùædG ó©j

ºbôdGÉ¡d »ë£°ùdG ô¡¶ŸG»é°ùædG Ö«cÎdG¬eGóîà°SG IOÉŸG/è«°ùædG ´ƒf

§«°ùH »é°ùf Ö«côJ

OÈe è«°ùf
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2

3

4

5
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7-  عّلل ما ياأتي:
اأ   - ُت�ستعمل األياف الكتان في �سناعة اأقم�سة الماب�ص كثيرة الت�ساخ، وفي �سناعة 

الماب�ص ال�سيفية. 
ل ارتداء الماب�ص الم�سنوعة من رايون الف�سكوز في ف�سل ال�سيف. ب– ُيف�سّ

جـ- تدخل األياف البولي اأميد في �سناعة اإطارات ال�سيارات.
د  - خلط األياف البولي اإ�ستر بالقطن .

ل ا�ستخدام األياف البولي فينيل في �سناعة اأقم�سة البلي�سيه . هـ - ُيف�سّ
و  - ُت�ستخدم �ستائر من الإ�سب�ستو�ص في دور ال�سينما.

ز  - ُت�ستخدم األياف المعادن في �سناعة ماب�ص ال�سهرة.
ح - ُتغّطى األياف المطاط بن�ضيج قطني اأو غيره.

7
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الك�شف عن خ�شائ�س المن�شوجات ح�شب م�شدرها

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
- تك�سف عن تاأثير المواد الكيميائية المتنوعة في الألياف الطبيعية المتنوعة.

- تك�سف عن اأنواع الألياف بماحظة حرقها.
- تك�سف عن مدى مقاومة الأقم�سة المتنوعة للتجّعد.

- تك�سف عن مدى مقاومة الأقم�سة المتنوعة لانكما�ص بعد غ�سلها .
- تقارن بين اأنواع الأقم�سة من حيث مدى قابليتها لمت�سا�ص الرطوبة.

املعلومات الأ�صا�صية  
تاأّثرها  اختاف  في  يوؤّثر  اأوالكيميائّية، وهذا  الطبيعية  م�سادرها  في خ�سائ�سها ح�سب  الألياف  تختلف 
األياًفا اأخرى ل  اإّن  بالمواد الكيميائية المختلفة. فبع�ص المواد الكيميائية تذيب بع�ص الألياف، في حين 
تتاأّثر بالمواد نف�سها. وكذلك عند تعّر�سها للحرق، فاإّنها تختلف في تاأثرها باللهب، وب�سكل ا�ستعالها، 

وا�ستمرارية ال�ستعال والرائحة المنبعثة في اأثناء ال�ستعال.
كما تختلف خا�سية تجّعد الأقم�سة؛ فكلما زادت مقاومة الأقم�سة للتجّعد كان ا�ستخدامها اأ�سهل، وتزداد 
اأهمية هذه الخا�سية في حالة الماب�ص التي ُتلب�ص يومًيا، ويق�سد بانكما�ص الأقم�سة نق�سان طولها وعر�سها 

بعد غ�سلها، كما تختلف الألياف المتنوعة في مدى قابليتها لمت�سا�ص الرطوبة.
م�صتلزمات تنفيذ التمرين 

المواد والأدوات الازمة 
1- )تجربة الك�شف عن تاأثير المواد الكيميائية(

- عينات من اأقم�سة واألياف مختلفة محّددة النوع - اأنابيب اختبار اأو اأوعية زجاجية - ما�سة زجاجية  
ق�سيب زجاجي     – قّفازات خا�سة - كمية منا�سبة )10( مل من المواد الكيميائية الآتية: 

ال�سودا الكاوية، الأ�سيتون، حم�ص الهيدروكلوريك، وهيبوكلوريت ال�سوديوم. 
2- )تجربة الحرق(

- عينات من االألياف اأو الخيوط المختلفة )طبيعية( - �ضينية معدنية - ملقط - وعاء يحتوي على ماء   
- م�سدر لهب. 

3- )اختبار مقاومة الأقم�شة للتجّعد(
- عينات من اأقم�سة مت�ساوية القيا�ص )15×15( �سم ومعروفة الأنواع – مكواة - ورق عادي – لوحة 

من كرتون مقوى. 

تمرين
1-1
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4- )الك�شف عن انكما�س الأقم�شة بعد غ�شلها(
-  قلم ر�سا�ص اأو خيط واإبرة - مناديل تجفيف - م�سطرة -  مكواة - عينات من اأقم�سة مختلفة معّدلة 
الحافات اأبعادها )15×15( �سم ومعروفة الم�سدر والنوع مع بيان خط الن�سيج الطولي لكل منها.  

5- )الك�شف عن قابلية الألياف لمت�شا�س الرطوبة(
- ميزان ح�ضا�ش - قّطارة ماء - �ضاعة توقيت - اإناء �ضغير )كوب �ضّفاف( - ملقط - �ضريط مطاط رفيع                                        

-  عينات من الأقم�سة المتنوعة اأبعادها )15×15( �سم.  
الر�شوم التو�شيحية خطوات العمل والنقاط احلاكمة الرقم

 اأوًلً: )الك�شف عن تاأثير المواد الكيميائية في الألياف 
الطبيعية(. 

اأو  الأقم�سة  اأو  الألياف  من  واحًدا  نوًعا  وّزع 
رّقم هذه  ثم  اختبار عديدة،  اأنابيب  في  الخيوط 

ا. الأنابيب ورّتبها لتمييزها من بع�سها بع�سً
اأ�ســف كمية من المواد والمحاليــل والمذيبات 
تكفــي لغمــر العينــة الموجــودة فــي الأنابيــب 
العامــة،  ال�ســامة  قواعــد  مراعًيــا  المختلفــة، 
وم�ستخدًما الما�سة الزجاجية اأو القّطارة، وانتظر 

مدة )15( دقيقة.

- 1

- 2

افح�ص العينة، ثّم دّون النتائج التي تاحظها، م�ستخدًما نمودًجا م�سابًها للجدول الآتي:3 -
هيبو كلوريت حم�ص الهيدروكلوريكالأ�سيتونال�سودا الكاويةالمادة الم�سافة

ال�سوديوم مرّكزمخّفف
عينة رقم )1( قطن

كيميائية  مــواد  ا�ســتخدام  عنــد 
عليك اأخذ الحتياطات الآتية:

– اإ�سافة ال�ســائل الكيميائي من 
الزجاجة ببطء.

– عدم �ســفط المواد الكيميائية 
ال�سامة عن طريق الفم.

- ارتداء الكّمامة عند ا�ســتعمال 
المواد النفاذة .

– اإبعاد عبوات المواد الكيميائية 
عن م�سدر اللهب. 

- اإبعــاد الزجاجــة التــي تحوي 
المواد الكيميائيــة عن الوجه 
والج�ســم عند القيام بفتحها، 

واإغاقها باإحكام.

رقم 
العينة
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كــّرر هذه التجربة با�ســتخدام بقية عينــات الألياف 
الموجــودة لديــك، مــع تدويــن ملحوظاتــك فــي 

الجدول ال�سابق في كل مرة.
الجدول  في  المذكورة  بالمعطيات  نتائجك  قارن 

.)1-1(
احتفظ بالنتائج التي ح�سلت عليها في ملفك.

- 4

- 5

- 6
ثانيًا: )الك�شف عن نوع الألياف الن�شيجية الطبيعية بطريقة 

الحرق(.

ال�سكل )1( 

ال�سكل )2( 

ا�ســحب بع�ص الألياف ال�ســوفية وابرمهــا مًعا حتى 
ت�سبح ب�سمك عود الثقاب، واإذا كانت لديك اأقم�سة 

�ضوفية، فن�ّضل بع�ش الخيوط منها ال�ضتخدامها.
�ســع وعــاء المــاء جانًبــا ا�ســتعداًدا للطــوارئ عند 
ا�ســتعمال م�ســدر اللهب، ثّم اأجِر الختبار قريًبا من 

�سنبور الماء اإن اأمكن، وفوق ال�سينية المعدنية.
ا�ض��تخدم الملقط في م�ضك االألياف اأوالخيوط فوق 

اللهب ب�سكل اأفقي، كما في ال�سكل )1(.
اأ�سعل م�سدر اللهب، وقّرب الألياف منه ببطء، كما 

في  ال�سكل )2(.
راقب الألياف جيًدا من حيث: 

اأ   - �سكلها عند اقترابها من اللهب.
ب- عملية احتراقها عند مام�سة اللهب لها.

جـ- ا�ستمرار الحتراق اأو عدمه عند اإبعادها عن اللهب.
د  - الرائحة المنبعثة منها بعد اإطفاء اللهب.

هـ - الرماد المتبقي منها. 
اأطفىء الألياف الم�ســتعلة بالنفخ عليهــا، واإذا تعّذر 

ذلك اأطفىء اللهب با�ستعمال الماء. 
ا�سحق الرماد باإ�سبعك بعد اأن يبرد.

دّون ملحوظاتك عن الرماد  المتبقي و�ســكله، لكل 
عينة من الخيوط الم�ضتعملة في التجربة.

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7
- 8
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قارن هذه الملحوظات بما در�ســته، ثم نّظم جدوًل 
تف�ســيليًّا يت�سّمن ملحوظاتك عن كل نوع من اأنواع 
الألياف من حيث: �ســكلها عند اقترابها من اللهب، 
وعند مام�ســتها له، وعند ابتعادها عنــه، والرائحة 

المنبعثة منها، و�سكل الرماد المتبقي بعد احتراقها.
كّرر التجربة م�ســتخدًما الألياف الأخرى جميعها، 

هل تح�سل على النتائج نف�سها؟ 
ثّبــت العينــات التــي حرقــت اأجــزاء منهــا ودّون 
ملحوظاتــك عن ذلك في جدول خا�ص، ثّم احتفظ 

بالنتائج في ملفك.

-   9

-10

- 11

ال�سكل )3(

ثالثًا: ) اختبار مقاومة الأقم�شة للتجّعد(
الختبار الأول: تجّعد الأقم�شة بتاأثير ثقل معيّن.

بكتلة  ثقًا  فوقها  و�سع  القما�ص،  من  عينة  جّعد 
المكواة  الثقل  )وليكن  دقائق   )5( لمدة  محّددة، 
دون ت�سخينها مثًا(. ارفع الثقل، ثّم اب�سط القما�ص 

بين يديك، ولحظ اأمجّعًدا بقي اأم ل؟
كّرر الخطوة ال�سابقة على بقية العينات، ولحظ الفرق 
بينها من حيث مقدار تجّعدها، م�ستخدًما في كل مرة 
الثقل ذاته والمدة الزمنية ذاتها. �سّجل ملحوظاتك عن 

ذلك في جدول. 
الختبار الثاني: تجّعد الأقم�شة بتاأثير الحرارة

الورق  من  قطعتين  بين  و�سعها  قما�ص  عينة  جّعد 
العادي.

فوق  منخف�سة، و�سعها  اإلى درجة  المكواة  �سّخن   
ماذا  المكواة،  ارفع  ثّم  واحدة،  دقيقة  مدة  الورق 

تاحظ ؟ 
اعمل لوحة، كما في ال�سكل )3(، وعّلق عينة القما�ص  

المجّعد عليها، ثّم ار�سم حدودها الخارجية.
مرور  بعد  لها،  الخارجي  ال�سكل  اآخر  بلون  ار�سم 
�ساعة من التعليق، ثّم بلون ثالث بعد مرور �ساعتين. 

- 1

- 2

- 1

- 2

- 3

- 4
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ال�سكل )4( 

طّبق التجربة ال�سابقة على عينات الأقم�سة الموجودة 
لديك جميعها، م�ستخدًما المكواة بدرجة الحرارة 

ذاتها، والمدة الزمنية المحّددة )دقيقة(. 

رابًعا: )الك�شف عن انكما�س الأقم�شة بعد غ�شلها(
ار�سم داخل كل عينة من القما�ص مربًعا طول �سلعه 
القما�ص  كان  واإذا   )4( ال�سكل  في  كما  )10�سم( 

مقّلما فعّلم بال�سراجة بخيط فاتح اللون. 
�سع عينات القما�ص في وعاء الماء ال�ساخن )60°�ص( 

تقريًبا، مدة )5( دقائق.
وعاء  في  و�سعها  بالملقط،  القما�ص  عينات  التقط   

يحوي ماًء بارًدا  مدة )5( دقائق.
م�ستٍو  ب�سكل  التجفيف  منديل  على  العينات  �سع 

م�سطح.
جّفــف العينــات بالمكــواة، ثــّم ق�ص اأبعــاد المربع 
المر�سوم داخل العينات مرة اأخرى، ودّون نتائجك 
ــح النكما�ص فــي الطول  فــي جدول خا�ــص يو�سّ
والنكمـا�ص فــي العـــر�ص لكل نوع من الأقم�ســة 

الم�ستعملة.
ح�سب  تنازليًّا  ترتيًبا  ال�سابقة  الأقم�سة  عينات  رّتب 

م�سافة النكما�ص )النق�سان في الطول(.
اتجاه  في  النكما�ص  لتو�سيح   )6( الخطوة  كّرر 

العر�ص لكل نوع  من اأنواع الأقم�سة.

- 5

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7
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خام�ًشا : ) الك�شف عن قابلية الألياف لمت�شا�س الرطوبة( 
الختبار الأول

رّقم عينات الأقم�سة الموجودة لديك؛ لت�سهيل تحليل النتائج ومقارنتها.
من  رفيع  �سريط  اأو  مطاطة  با�ستخدام  وثّبتها  �سغير،  اإناء  فوهة  على  عينة  كل  �سع 

القما�ص.
على  القما�ص  من  عينة  كل  فوق  القّطارة  بو�ساطة  الماء  من  العدد  مت�ساوية  قطرات  �سع 

حدة.
راقب جيًدا ما يحدث لقطرات الماء من حيث:

اأ   - نفاذها من القما�ص ب�سرعة.
ب- نفاذها التدريجي البطيء من القما�ص.

جـ- بقاوؤها ب�سكل محدب على �سطح القما�ص .
دّون ملحوظاتك عن كل عينة من عينات الأقم�سة ح�سب الجدول الآتي:

بقاوؤها على ال�صطح نفاذها التدريجي  نفاذها ب�صرعة نوع العينة رقم العينة
عينة رقم )1(

الرطوبة  لمت�سا�ص  الأقم�سة  عينات  قابلية  مدى  في  عليها  ح�سلت  التي  النتائج  قارن 
بالمعلومات التي تعرفتها.

-1
-2

-3

-4

-5

-6

الختبار الثاني
 زن كل عينة من عينات الأقم�سة المتنوعة وهي جافة، ودّون وزنها بالغرام اأو بالملغرام 

في جدول.
اغم�ص كل عينة بالماء جيًدا اأو اتركها به مدة )5( دقائق، ثّم ارفعها واأعد غم�سها ثانية؛ 

للتاأّكد من بّلها اإلى اأق�سى حد ممكن )درجة الإ�سباع(.
 التقط العينة من الماء بملقط، وانف�سها بلطف، ثّم زن كّاً منهما على حدة مرة اأخرى، 

و�سّجل ذلك في الجدول الخا�ص الآتي:
كمية الماء الموجودة في العينة 

بالمللغرام
البلل  بعد  العينة  وزن 

بالمللغرام 
جافة  وهي  العينة  وزن 

بالمللغرام
نوع العينة رقم العينة

ذلك،  عن  ملحوظاتك  ودّون  البلل،  بعد  ووزنها  جافة  وهي  قطعة  كل  وزن  بين  قارن 
ال�ساخن،  الماء  با�ستخدام  ال�سابقة  التجارب  كّرر  تعرفتها.  التي  بالمعلومات  وقارنها 

ولحظ الفرق بين امت�سا�ص العينات للماء ال�ساخن والماء البارد.

-1

-2

-3

-4
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  الجدول )1-1(:   و�صف  تاأثير المواد الكيميائية في الألياف الن�صيجية.

تاأثري املواد الكيميائية يف الألياف املتنوعةاملادة الكيميائيةالرقم
ال�سودا الكاوية1

)مادة قلوية(
- ُتذيب ال�سعيرات الحيوانية جميعها والحرير الطبيعي. اأّما 

ال�سعيرات النباتية، فا تذيبها، ولكن تتلفها.
- يتحّول لون القطن اإلى اللون الأ�سفر الفاتح عند غليه في 

ال�سودا الكاوية.
- ينتفخ رايون الف�سكوز والأ�ستيت عند و�سعهما في ال�سودا 

الكاوية.
- ل يتاأّثر النايلون بالقلويات.

- ُيذيب �سعيرات الأ�سيتيت فقط.الأ�سيتون2
في محلول الأمونيا المركز3 توؤّثر  اأّنها  اإّل  الكتان،  في  المرّكزة  الأمونيا  توؤّثر  ل   -

الألياف الأخرى.
- ُيذيب الألياف الحيوانية.كلوريد الخار�سين4

- يلّون الألياف ال�سليلوزية باللون الأ�سفر.
- يحّلل القطن عند الغليان ب�سرعة كبيرة .حم�ص الهيدروكلوريك5

- ُيذيب الحرير اإذا كان الحم�ص مرّكًزا وبارًدا.
- ل يوؤّثر الحم�ص المخفف في ال�سوف، ويذيب النايلون.

هيبوكلوريت ال�سوديوم6
مثل )الهايبك�ص(

- ُيذيب األياف ال�سوف والحرير.
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بناًء على ما در�سته ونّفذته في الدرو�ص ال�سابقة، قّيم نف�سك ذاتيًّا بتعبئة قائمة الر�سد المتعلقة بمهارة 
المتعلم بالتعّرف اإلى )اأنواع الألياف الن�سيجية الطبيعية وال�سناعية، والتمييز بينها، ومتابعة الملف(.

لنعممعايير الأداءالرقم

ر المكان على نحٍو منا�سب واآمن .1 اأعّد الأدوات والمواد، واأح�سّ
اأ�سّنف الألياف الن�سيجية ح�سب م�سدرها.2
الماأخوذة  3 النبات  جزء  ح�سب  النباتية  الطبيعية  الألياف  بين  اأمّيز 

منه.  
اأحّدد م�سادر الألياف الحيوانية وا�ستعمالتها.4
اأمّيز بين الألياف الطبيعية النباتية والحيوانية من الرائحة المنبعثة منها 5

عند الحتراق.
اأمّيز بين العامات التجارية لبع�ص المنتجات الن�سيجية.6
اأرّتب مكان العمل واأعيد الأدوات اإلى مكانها ال�سحيح.7
اأ�ستخدم التكنولوجيا في البحث وحل الأن�سطة المرافقة للدر�ص.8
اأقتنع ب�سرورة وجود ملف خا�ص بي لتنظيم تماريني واأعمالي. 9

:........................... ôjó≤àdG º∏°S CÓeG
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ثانيًا                      منتجات الألياف الن�شيجية 

ت�ض��ّكل عملية الغزل الخط��وة االأولى التي يتم بو�ض��اطتها اإعداد الخيوط الالزمة للن�ض��يج وفي 
�ســناعة الأقم�ســة؛ لأّنها اإ�سافة اإلى عنا�ســر اأخرى تعطي القما�ص مظهره و�سفاته. وقد تعّرفت في 
المو�ســوعات ال�سابقة في هذه الوحدة م�سادر األياف الن�سيج و�سفاتها. فكيف يتم تحويل الألياف 
اإل��ى خيوط؟ ه��ل الحظت االختالف بين االأقم�ض��ة في موا�ض��فاتها؟ مّم تتكّون االأقم�ض��ة؟ كيف 
ا؟ ما الم�ضادر االأولية لالألوان الم�ضتخدمة في �ضباغتها؟ هل تتعّر�ش  تت�ضابك الخيوط مع بع�ضها بع�ضً
الأقم�ســة لبع�ص العمليات التي ت�سفي عليها بع�ص ال�سفات غير الموجودة في األيافها وخيوطها قبل 

عملية الن�سج؟ هذه الأ�سئلة وغيرها، �ستتمكن من الإجابة عنها بعد درا�ستك هذا المو�سوع.
1   الخيوط

تختلف طرق غزل الخيوط باختالف م�ضدر األياف الن�ضيج طبيعية كانت اأم �ضناعية، وتختلف 
الخيوط في موا�ضفاتها، كالنمرة، والبرم، والقيا�ش.
مــا المراحل التي يمر بها الخيط في اأثناء الت�ســنيع؟ 
كيــف ُيمّيــز الخيــط الجيــد مــن الخيط الــرديء؟ 
ه��ل يمكن زخرفة ه��ذه الخيوط ال�ض��تخدامها في 

مجالت متنوعة؟
 اأ       موا�شفات الخيوط: تختلف موا�ضفات الخيوط 
اأهم  ومن  ا�ستخدامها،  مجالت  باختاف 

موا�سفاتها ما ياأتي:
بعد  الخيوط  برم  عملية  تجري  الــبــرم:    1

طرفي  اأحد  بتثبيت  وذلك  محوره،  على  الخيط  لّف  بها  ويق�سد  مبا�سرة،  غزلها 
ُيلّف الطرف الآخر. وللبرم اتجاهان: الأول مع اتجاه عقارب  الخيط، في حين 
ال�ساعة كما في ال�سكل )1-6/اأ( وُي�سّمى برًما يمينيًّا، والثاني عك�ص اتجاه دوران 

عقارب ال�ساعة، كما في ال�سكل )1-6/ب( وُي�سّمى برًما ي�ساريًّا.
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يقا�ص البرم بعدد البرمات اأو اللّفات 
في وحدة الطول.

ُتعــّرف عملية الغــزل باأّنها تحويل 
اإلى خيوط  االألي��اف وال�ض��عيرات 
وناعمــة  ال�ســوائب،  مــن  خاليــة 

الملم�ص، ومتجان�سة، ومنتظمة.

منتجات الألياف الن�صيجية



38

      
       

ال�سكل )1-6(: اتجاه برم الخيوط.

عدد  اإلى  الطويلة  ال�ضعيرات  ذات  الخيوط  تحتاج 
اأقل منها للخيوط ذات ال�ضعيرات الق�ضيرة؛  برمات 
وذلك للم�ساعدة على ت�سابك اأكثر لل�سعيرات مًعا. 
بعد  خا�ضة  اآالت  بو�ضاطة  الخيوط  برم  عملية  وتتم 

الغزل مبا�سرة.
الت�صاق )النتظامية(: ُيق�سد بها مدى انتظام �سمك قطر الخيط من جزء اإلى اآخر على    2 
الن�سيج،  ومظهر  مظهره  تح�ّسن  الخيط  ات�ساق  تح�ّسن  وكلما  ذاته،  الخيط  طول 
كما يوؤثر عدم ات�ضاق الخيط في جودة خيوط الدرزة، وظهور عيوب على �ضطح 

القما�ص، وتعتمد درجة ات�ساق الخيط على درجة انتظام البرم. 
ُيعّبر  النمرة: ُيق�سد بها العاقة بين طول معين من الخيط ووزن هذا الطول، وقد    3 

عنها ب�سمك الخيط، وباأرقام محّددة.

ب       الخيوط الب�شيطة :ُت�ضّنف الخيوط الب�ضيطة اإلى ثالثة اأنواع:
 1  الخيوط المفردة: الخيوط التي ُتفتل )ُتبرم( فيها �ضعيرات الخيط مًعا بحيث ي�ضبح 
نف�سه،  حول  مبروًما  اأو  ملفوًفا  الحالة  هذه  في  الخيط  ويكون  متجان�ًسا،  الخيط 

وبعدد محّدد من البرمات ح�سب الطلب، كما في ال�سكل )1-7/اأ(. 

فّكـــر: كيف يوؤّثر عدم 
في  الخي��وط  ات�ســاق 

عمليات ال�سباغة؟
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 2    الخي��وط المزويّة: تتكّون هذه الخيوط 
من خيطين مفردين يتم برمهما )زويهما( 

مًعا كما في ال�سكل )1-7/ب(.
 3    الخي�����وط الحبلي��ة: ت�ض��م هذه الخيوط 
اأكثــر من خيطيــن مفردين يتــم زويهما 
مًعا. وفي العــادة، يكون الزوي باتجاه 
معاك���ش التجاه ب��رم الخيوط، كما في 

ال�سكل )1-7/ج(.
ال�سكل )1-7(: بع�ش اأنواع الخيوط.                      

ُت�ضتخدم الخيوط المزوّية في االأقم�ضة التي تحتاج اإلى متانة عالية، في حين ُت�ضتخدم 
الخيوط الحبلية من ثالثة مجاميع في االأقم�ضة ال�ضميكة المتينة.

ج�     الخيوط الم�شّرحة: تتكّون من األياف ق�سيرة، وعدد برماتها من متو�سط اإلى قليل؛ ويتغّير 
�سكل الأقم�سة التي ت�سنع منها في بع�ص المواقع المعّر�سة لل�سغط؛ لذا، فهي ُت�ستخدم 

في اأقم�سة الأغطية.

 د      الخيوط المم�ّشطة: تتكّون من األياف طويلة ، عدد برماتها من متو�سط اإلى عاٍل، واألياف 
اأمل�ص  اأقم�ستها  �سطح  ويكون  ال�ستخدام،  في  اأطول  تدوم  متوازية  واأخرى  منتظمة، 
فا تتدلى؛ اإذ اإّنها تتحمل ال�سغط القوي ، وُت�سنع منها الأقم�سة ال�سميكة؛ كالجوخ، 

والخفيفة ال�سفافة.

هـ      خيوط الخياطة:  تختلف موا�ضفات الخيوط باختالف ا�ضتعمالها، ونوعية الخياطة المطلوبة.
 

ال�شفات العامة لخيوط الخياطة:
 1   التجان�ص: يكون الخيط متجان�ًسا موّحد القطر في اأجزائه جميعها؛ لي�سهل �سحبه من 

خال �سّم الإبرة، اأي يكون ذا ات�ساق عاٍل لتقليل القطع في اأثناء الخياطة.
 2   النعومة: يكون الخيط ناعم الملم�ص فيمنع الحتكاكات النا�سئة.
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  3   المتانة: يكون الخيط قويًّا ومتيًنا؛ لي�ساعد على عمل 
خياطات محكمــة دقيقة ل تتاأّثر بعمليات الغ�ســل 

وكثرة ال�ستعمال.
 4    ثبــات اللــون: يكــون الخيــط ثابــت اللــون ل يتاأّثر 
بالمذيبات الم�ســتخدمة فــي التنظيف الجاف، ول 

بالمنظفات، اأو العوامل الجوية.
 5    المعالجة �ش��د النكما�س: يكون الخيط معالًجا �ســد 
النكما�ص، فــا يتاأّثر بعمليات الغ�ســل المتكّررة. 
وتعّد الخيوط القطنية وخيوط النايلون والبولي�ض��تر 
اأحد اأكثر اأنواع الخيوط الم�ضتعملة في الخياطة. كما 
ُت�ض��تخدم الخيوط المطاطية في عمل الك�ضك�ض��ة، 
وُتبرم خيوط الخياطة ع��ادة باتجاه دوران عقارب 
ال�ســاعة )برم يميني(؛ وذلك حتــى ل تتعار�ص مع 
اتجاه حركة اآلة الخياطة فتنحل البرمات، وتتراكم، 

فينقطع الخيط. 

و       زخرف��ة الخي�����وط: ُيق�ضد بزخرفة الخيوط الح�ضول على خيوط ذات �ضفات جمالية 
تفيد في اإك�ساب القما�ص المن�سوج منها �سفات جديدة بتكاليف اأقل وعلى نحو دائم. 
للقما�ش  جذاًبا  مظهًرا  تعطي  اأّنها  كما  مزوّية،  خيوط  باأّنها  المزخرفة  الخيوط  تتمّيز 
ال�سادة، ف�سًا عن مقاومتها التجّعد، علًما باأنها قد تعطيها خا�سية اإ�سفنجية، وقد تتاأّثر 

متانة االأقم�ضة الم�ضنوعة من الخيوط المزخرفة بح�ضب طبيعة زخرفتها. 

من ال�ســروري وجود 
توافــق وان�ســجام بين 
والقما�ص  الإبـــــــــرة 
الم�ض��تعملة  والخيوط 

في خياطته.

خيوط  ا�ضتعمال  عند 
ـــة  ـــي اآل ــون ف ــل ــاي ــن ال
الخياطـة، اأو اللقطــة، 
تزّود  فاإّنها  غيرها،  اأو 
لتقليل  بارد  هواء  بتيار 
الإبــرة،  درجة حــرارة 
بـ�سبب الحـتكاك في 

اأثناء الت�سغيل.
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 وال�سكل )1-7( يو�ضح بع�ش االأ�ضكال الخا�ضة بالخيوط المزخرفة:
�صورة اخليط املزخرف�صكل اخليط املزخرفا�صم اخليط املزخرف وو�صفهالرقم
اللولبي: خيط �ســميك ناعم 1

مبروم مع خيط رفيع قا�ٍص.

خيطان 2 )بوكليــه(:  عكــف 
مختلفان يدخــان اآلة الغزل 

ب�سرعتين مختلفتين.
)الزر(: خيوط تعطي 3 الحلية 

�سكل الزر.

مق�ضو�ضة 4 خيوط  وب��ري: 
على �سكل وبر.

2   الأقم�شة
يت�سّكل القما�ص، اإّما من خيط واحد مت�سابك بع�سه ببع�ص على �سكل اأن�ساف دوائر متداخلة 
ومتما�ضكة كما هو الحال في اأقم�ضة التريكو، واإّما من مجموعة خيوط طولية ُيطلق عليها ا�ضم 
)ال�ضداة( تتقاطع تقاطًعا منتظًما مع مجموعة اأخرى من الخيوط العر�ضية ُت�ضّمى )اللحمة(، 
واإّما من اأنواع مختلفة من الأقم�سة غير المن�سوجة، مثل اأقم�سة اللّباد، اأو الأقم�سة المترابطة، 

باك وغيرها. اأو اأقم�سة ال�سِّ
وللتعّرف اإلى خيوط ال�ضداة واللحمة واأثرها في االأقم�ضة، نّفذ التمرين )1-2( في ال�سفحات الاحقة.
من  التريكو  اأقم�سة  تتكّون  والكرو�شيه(:  )التريكو  واحد  خيط  با�شتخدام  من�شوجة  اأقم�شة  اأ      
ا، اإذ ترتبط حلقات كل �سف بحلقات ال�سف  حلقات اأو غرز مرتبطة مع بع�سها بع�سً
الذي ي�سبقها، وتتمّيز هذه الأقم�سة بالمطاطية العالية؛ لذا، فاإّنها ُت�ستخدم في �سناعة 
في  ُت�ستخدم  كما  وتائمه.  الج�سم  �سكل  تاأخذ  التي  الداخلية  والماب�ص  الجوارب، 
وقلة  اإنجازها،  ل�سرعة  وذلك  والمفرو�سات؛  التنجيد،  واأقم�سة  الماب�ص،  �سناعة 

تكاليفها ن�سبيًّا.   

ال�سكل )1-7(: بع�ش االأ�ضكال الخا�ضة بالخيوط المزخرفة
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ب   اأقم�شة من�شوجة با�شتخدام خيطين اأو اأكثر، وت�شمل الأقم�شة العادية، والوبرية، وال�شبكية: 
اأنواع االأقم�ضة انت�ضاًرا وا�ضتعمااًل، وتن�ضاأ من تداخل خيوط طولية )ال�ضداة(  اأكثر  تعّد 
مع خيوط عر�ضية )اللحمة( بزوايا قائمة اأو بخطوط مائلة وزوايا حادة اأكثر من)°45(. 
وتختلف طريقة ن�سج الحا�سية من قما�ص اإلى اآخر. فاإذا ُن�سجت بطريقة ن�سج القما�ص 

الحا�ضية  عندئذ  �ُضّميت  �ضميكة  ا�ضتعمال خيوط  مع  
العادية. اأّما اإذا كانت على �سكل �سريط رفيع يختلف 
فُت�سّمى  القما�ص،  ن�سج  طريقة  عن  ن�سجه  طريقة  في 
اأقم�سة  �سناعة  في  وُت�ستخدم  ال�سريطية،  الحوا�سي 
الحا�سية  النوع من  ال�سفافة، وهذا  ال�ستائر والأقم�سة 
التمّزق. من  لمنعها  القما�ص  لحافة  اأكبر  قوة  يعطي 

الن�سيج  هي:  ن�سيجها،  طريقة  في  رئي�سة  اأنواع  ثاثة  )الأ�سا�سية(  العادية  ولاأقم�سة 
الب�سيط، والن�سيج المبردي، والن�سيج الأطل�سي.

ا�ستخدمها  التي  الأ�سا�سية  الن�سج  طرق  اأول  الب�سيط  الن�سيج  يعّد  الب�صيط:  الن�صـيج    1  
الإن�سان في ن�سج اأقم�سة ماب�سه، كما في ال�سكل )8-1(.

يمكن التنويع في الن�سيج الب�سيط )ال�سادة( ليكون اأكثر جاذبية عن طريق ا�ستخدام 
اأنواع اأو ُنَمر من الخيوط المختلفة في الن�ضيج الواحد، اأو ا�ضتخدام خيوط مختلفة 
الألوان في كل من ال�سداة واللحمة، اأو با�ستخدام المتداد في الن�سيج بحيث تمر 

لحمتان اأو اأكثر في المرة الواحدة فوق خيط ال�سداة تارة، وتحته تارة اأخرى. 

الن�صــيج الب�صــيط: تداخل 
)ال�ض��داة(  طولية  خيوط 
م��ع خ����ي��وط عر�ض��ية 

)اللحمة( بزوايا قائمة.

ال�سكل )1-8(: الن�سيج الب�سيط. 
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عدم  في  فتتمثل  ال�سادة،  الن�سيج  خ�سائ�ص  اأهــم  اأّمــا 
اختاف وجه القما�ص عن خلفه )ظهره(. 

ُي�ســتخدم الن�ســيج ال�ســادة فــي �ســناعة الأقم�ســة 
القطنية، وال�ســا�ص، والكريتون، واللينو، والبوبلين، 
والباتي�ستا، والجورجيت، والتويد، وال�سيفون، التي 
ُت�ستخدم في �سناعة الماب�ص، والمظات الواقية من 
المطر، ومظات القفز، وال�ستائر، والمفرو�سات. 

ن�شاط ) 1- 6 (: غزل الخيوط
في  الم�ستخدمة  الألياف  غزل  طرق  عن  تقريًرا  اكتب  البحث،  محّركات  م�ستخدًما   -1

م�سانع الغزل والن�سيج مدعًما بال�سور اإن اأمكن.
2- ناق�ص زماءك في هذا التقرير باإ�سراف المعلم. 

3- احتفظ بالتقرير في ملفك.

القما�ص  متانــة  تعتمــد 
الخي��وط  نم��رة  عل��ى 
الم�ســتعملة ونوعيتهــا 
وم�ســدرها وكثافاتهــا 

في ال�سنتيمتر الواحد.
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المقارنة بين خيوط ال�شداة وخيوط اللحمة في القما�س
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تك�ضف عن بع�ش موا�ضفات خيوط ال�ضداة وخيوط اللحمة.
- تمّيز بين موا�ضفات خيوط ال�ضداة وخيوط اللحمة.

- ُتبّين عدد خيوط ال�ضداة وخيوط اللحمة في )1�سم2( من القما�ص، واأثرها في درجة متانته.
المعلومات الأ�صا�صية 

تختلف متانة الن�ضيج باختالف عدد خيوط ال�ضداة واللحمة فيها، فكلما زاد عددها في )1�سم2( 
ا، كان الن�ضيج اأمتن. وبناًء على معرفة خيوط ال�ضداة،  من القما�ش، اأو تقاربها من بع�ضها بع�ضً

ُيحّدد التجاه الطولي للن�سيج.
م�صتلزمات تنفيذ التمرين 

                         الأدوات                              املواد
                                  عد�سة مكّبرة                م�ضرط- عينات من اأقم�سة متنوعة اأبعاد كل منها  )15×15(

                                  قلم ر�سا�ص 

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

- 1

- 2

المقارنة بين خيوط ال�شداة وخيوط اللحمة.
اإذا وجدت  يديك،  بين  القما�ص  عينة  اإلى  انظر 
لها حا�ضية فاإّن خيوط ال�ضداة تكون باتجاه مواٍز 

للحا�سية.
اإحدى  على  )1�سم(  �سلعه  طول  مربًعا  ار�سم 
زوايا عينة القما�ص في الجهة البعيدة عن الحا�سية 
ان�سل  ثم   ،)1( ال�سكل  في  كما  وجــدت  اإن 
الخيوط في كال االتجاهين: الطولي والعر�ضي 
االأكثر  فالخيوط  ال�سكل )2(،  في  للمربع كما 
واالأقل  ال�ضداة،  في )1�سم2( هي خيوط  عدًدا 

عدًدا هي خيوط اللحمة.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

تمرين
2-1

قطعة كرتون مقوى اأبعادها )5*5( �سم
�سم معروفة اتجاه الطول
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- 3

- 4

- 5

الطول  اتجاه  من  المن�ضولة  بالخيوط  احتفظ 
كاًل على  العر�ش  اتجاه  من  المن�ضولة  والخيوط 
كل  على  ملحوظاتك  و�سّجل  تفّح�سها،  حدة، 

منهما من حيث العدد والبرم والتعّرج . 
�ســع قطعــة الكرتــون المربعــة على عينــة قما�ص 
بحيث يكون اأحد اأ�ساعها موازيًا للحافة الطولية 
للقما�ــص، وق�ص مربًعا طول �ســلعه )5�ســم( منها 
بو�ضاطة الم�ض��رط، كما في ال�ضكل )3(، ثم انزع 
القطعة التي ق�س�ستها، كما في ال�سكل )4(، وابداأ 
بتن�ض��يل خيوط ال�ضداة با�ضتخدام الدبو�ش وعّدها، 
كما ال�سكل )5(، وكذلك خيوط اللحمة، و�ضّجل 

ذلك في جدول.
قارن بين عينات الأقم�ســة من حيث العاقة بين 
ع��دد خي��وط ال�ض��داة واللحمة، واأث��ر ذلك في 
موا�سفات هذه العينات: كالكتلة، والن�سدالية، 
والفراغــات، ثــّم احتفظ بالعينــات والنتائج في 

ملفك.

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(
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ر�صم التركيب الن�صجي الب�صيط 
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تر�سم التركيب الن�سجي الب�سيط )ال�سادة( 1/1. 
المعلومات الأ�صا�صية 

يعّد الن�سيج ال�سادة اأب�سط التراكيب الن�سيجية، ويكون وجها القما�ص فيه متماثلين  من حيث 
التركيب الن�سجي. وي�سير المربع المظّلل في الر�سوم اإلى خيط اللحمة، والمربع الفارغ اإلى 

خيط ال�سداة.
م�صتلزمات تنفيذ التمرين 

الأدواتالمواد

     م�سطرة         قلم ر�سا�ص        ممحاة      ورق مربعات     

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

- 1

- 2

- 3

- 4

ر�صم التركيب الن�صجي
حّدد على ورقة ر�سم المربعات بقلم الر�سا�ص 
مربعات،   )8( �سلعه  طول  مربًعا  والم�سطرة، 

كما في ال�سكل )1(.
ظّلل المربعات الزوجية )8،6،4،2( من ال�سطر 
الأفقي الأول الأ�سفل الذي ُيمّثل خيط اللحمة.

ال�سطر  مـــن  ــة  ــردي ــف ال ــات  ــع ــرب ــم ال ــل  ــّل ظ
المربعات  تظليل  بعك�ص  الثاني)7،5،3،1(، 

في ال�سطر الأول، كما في ال�سكل )1(.
حتى  ال�سابق  بالترتيب   )3،2( الخطوتين  كّرر 

نهاية المربعات، كما في ال�سكل )2(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

تمرين
3-1
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نّفذ التمارين العملية الآتية:
نّفذ التركيب الن�سجي الب�سيط 1/1  كما ُر�سم في التمرين ال�سابق بعد تجهيز نول كرتون على النحو الآتي:

المواد والأدوات 
)خيط �ضوف فاتح اللون، م�ضرط اأو قراطة، اإبرة �ضوف، مق�ش �ضغير، م�ضط، قطعة من الكرتون 

المقوى اأبعادها )10×10( �سم، وخيط �سوف بلون مختلف اأو �سمك مختلف(.  
1  - ار�ســــم خطـوًطــا طولية علــى قطعـــة الورق المقــوى يبعد كل منهما عن الآخر )0.5�ســم(  
ا طوليًّا، وهذه تمثل خيوط ال�ضداة على النحو الظاهر في ال�ضكل )1(. لتح�سل على )19( خطًّ

2   - ا�ضرط حافَتي الخطوط الطولية با�ضتخدام الم�ضرط من االأعلى 
والأ�سفل على م�سافة )0.5�سم( داخل قطعة الكرتون.

3   - رّكــب الخيـــط ال�ســوفي فــاتح اللـون ب�سكل طولي، 
بحيث ُيتثبت بيــن الفتحات العليا وال�ســفلى وبمقدار 

�سد منا�سب كما في ال�سكل )2(.
4  - ثّبت الخيط ال�ســوفي الملون الــذي ُيمّثل خيط اللحمة 

باأول خيط طولي من الجهة اليمنى ال�سفلى.
5  - م��ّرر الخيط ال�ض��وفي الذي ُيمّثل اللحم��ة بين الخيوط 
الطوليــة با�ســتخدام اإبــرة �ســوف باتبــاع الر�ســم في 

ال�سكل)2( في التمرين ال�سابق. 
6  - ا�ض��غط خيوط اللحمة با�ض��تخدام الم�ضط لت�ضبح مترا�ضة  

مًعا.
7  - اعكــ�ــص مـــرور الخيــط في ال�ســــــطر الثـــاني، كما 
في ال�ســكل)3(، ثّم اأنزل الخيط اإلى الأ�ســفل بو�ساطة 

الم�ضط لت�ضبح الخيوط مترا�ضة مًعا. 
8   - كّرر هذه الخطوة حتى اكتمال تمرير الخيوط جميعها.  
9    - ارف��ع الخي��وط الت��ي ُتم��ّث�ل ح���اف�ات خيوط ال�ضداة 

الموجودة خلف قطعة الورق المقوى من الجهتين. 
10- نّفذ التمرين ال�سابق، بحيث يكون كل من خيط اللحمة 
وال�ســداة ب�ســمك ولون مختلف، ماحًظــا الفرق في 

مظهر الن�سيج في كل مرة.
11- اكتب خطوات العمل التي اتبعتها في تنفيذ التمرين العملي. 

12- احتفظ بخطوات العمل في ملفك الخا�ص.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(
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 2   الن�صيج المبردي: يعّد اأكثر اأنواع المن�سوجات �سيوًعا بعد الن�سيج ال�سادة )الب�سيط(، 
وتعتمد طريقة ن�ضجه على تكرار تداخل خيوط اللحمة مع خيوط ال�ضداة بخطوط 

مائلة باتجاه اليمين اأو الي�سار. 
فعلى �سبيل المثال، فاإن الن�سيج 
المبرد 2/1 يعني تداخل خيوط 
ال�ســداة مــع اللحمــة، بحيث 
يمّرر خيــط اللحمة  فوق خيط 
�ســداة واحد واأ�ســفل خيطين، 

كما في ال�سكل )9-1(.

هل يمكن اإعطاء الن�سيج المبردي تاأثيرات جمالية كما في الن�سيج الب�سيط؟

اأّما اأبرز خ�صائ�ص الن�صيج المبردي فتتمثل في ما ياأتي:
والبدلت  البنطلونات،  �سناعة  في  ُي�ستخدم  لذلك  المن�سوجات،  اأنواع  اأمتن  اأ    

الرجالي، والماب�ص والمراييل الخا�سة بالعمل.
ب   حاجته اإلى ت�ضاميم مالب�ش خا�ضة ب�ضبب الخطوط المائلة فيه.

جـ   تعّر�سه لات�ساخ على نحو اأقل من الن�سيج الب�سيط )ال�سادة(.
د   اختالف �ضكل وجه القما�ش عن خلفه، فاإذا كانت الخطوط المائلة متجهة نحو 

اليمين على الوجه تكون متجهة نحو الي�سار على الخلف.
تعّد مجالت ا�ستعمال الن�ســيج المبردي وا�سعة، فهو ُي�ستخدم في اأقم�سة الفانيا، 
والماب�ــص الع�ســكرية، وبنطلونــات الجينز العادية، واأقم�ســة البــدلت، واأطقم 

ال�سيدات، وماب�ص الريا�سة.

ال�سكل )1-9(: الن�سيج المبردي 2/1.
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   نّفذ التمارين العملية الآتية:
       ار�سم التركيب الن�سجي المبردي 2/1 .

1- حّدد على ورقة ر�سم المربعات بقلم الر�سا�ص والم�سطرة، مربًعا طول �سلعه )8( مربعات.
2- ظّلل المربع الأول الأ�سفل ومن جهة اليمين واترك المربعين )2و3(، ثّم ظّلل المربع ال�سابع 

واترك الثامن في ال�سطر الأول الأفقي.
واترك  الأفقي  ال�سطر  بداية  في  العد  اأكمل   -3
في  ا�ستمر  الثاني.  ظّلل  ثّم  الأول،  المربع 
العد  مع  الثالث  وظّلل  فارغين  مربعين  ترك 

بالطريقة نف�سها من بداية ال�سطر الأفقي.
4- ا�ستمر في تظليل المربعات حتى نهاية المربع 
في  كما  الناتج،  ال�سكل  فيكون  المر�سوم، 
ال�سكل )1(، تركيًبا ن�سجيًّا مبرديًّا 2/1 مائًا 

باتجاه الي�سار.
5- اكتب خطوات العمل التي اتبعتها في تنفيذ  التمرين العملي. 

6- احتفظ بالتمرين في ملفك.

الن�سيج  من  الن�سيج  هذا  ُي�ستق  الأطل�صي:  الن�صيج   3  
وجه  على  لمع  اأمل�ص  ب�سطح  ويتمّيز  المبردي، 
يتمّثل  لمع.  غير  فهو  الثاني  الوجه  اأما  القما�ص. 
الفرق بين الن�ضيج االأطل�ضي والمبردي في اأّن نقاط 
هيئة  على  مت�سلة  المبردي  الن�سيج  في  التداخل 

فاإذا  متقطعة.  التداخل  نقاط  فتكون  االأطل�ضي،  الن�ضيج  في حالة  اأّما  مائلة.  خطوط 
تحت خيط  يختفي  ال�سداة  اأّن خيط  نجد  ال�سداة،  من  المطلوب  هو  الأطل�ص  كان 
لحمة واحد، ثّم ُيمّرر فوق عدد معين من خيوط اللحمة، كما في ال�ضكل )1- 10(.      

ينتــج الن�ســيج الأطل�ســي 
عنــد مــرور خيــط لحمة 
واحد فوق عدد معّين من 
خي��وط ال�ض��داة االأخرى 

ح�سب نوع الأطل�ص.

ال�سكل )1(
8 7 6 5 4 3 2 1
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اأما في حالة اأطل�ص اللحمة، فنجد اأّن خيط اللحمة يختفي تحت خيط �سداة واحد، 
ثّم يمّرر فوق عدد معين من خيوط ال�ضداة، كما في ال�ضكل )11-1(.

                                                                

 ال�سكل )1-10(: اأطل�ص ممتد باتجاه ال�سداة.                  ال�سكل )1-11(: اأطل�ص ممتد باتجاه اللحمة. 

ومن اأبرز خ�صائ�ص الن�صيج الأطل�صي:
 اأ  اختاف الوجه ال�سحيح للقما�ص عن وجهه الخلفي.

ب  تظهر اللمعة على وجه القما�ص ال�سحيح وتقل كلما زاد طول المتداد، وتقل المتانة.
جـ  تحتاج اأقم�سته اإلى عناية فائقة في اأثناء التف�سيل والخياطة وال�ستعمال.

د  تظهر عليه بقع ت�سبه البقع الدهنية في حالة كثرة ال�ستعمال. 
والبروكار،  والدام�سك،  البطانات،  اأقم�سة  في  بكثرة  الأطل�سي  الن�سيج  ُي�ستعمل 
وال�ستائر،  التنجيد،  واأقم�سة  الامعة،  ال�سهرة  واأقم�سة ماب�ص  المفار�ص،  واأقم�سة 

والمفرو�سات. 

ن�شاط )1-  7(: التراكيب الن�صيجية 
ال�ضداة واللحمة  ثّم تفّح�ش تمرير خيوط  اأقم�ضة ذات تراكيب ن�ضيجية متنوعة،  اأح�ضر قطع 
كذلك  وتفّح�ص  الن�سجي،  تركيبها  لمعرفة  المجهر  اأو  مكّبرة،  عد�سة  بو�ساطة  بع�سها  فوق 
قطًعا من الورق والكرتون وغيره، ثّم نّظم النتائج كما في الجدول اأدناه با�ستخدام الحا�سوب، 

وناق�ص زماءك فيها باإ�سراف المعلم.
ملحوظات اأخرىا�صتخداماتهالرتكيب الن�صجياملظهر ال�صطحينوع الن�صيج / املادةالرقم
تركيب ن�سجي ب�سيط1
ن�سيج مبرد2
3
4
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  4    ن�شيج الأقم�شة الوبرية: يكون التركيب الن�سجي 
لأر�ســية القما�ــص �ســادة اأو مبرديًّــا، حيث 
تتاأل��ف خيوط الوب��رة من خيوط ال�ض��داة اأو 
اللحمة ب�سورة حلقات على �سطح القما�ص، 
وتكون الوبرة مق�سو�سة في اأقم�سة المخمل 
وال�ســجاد، كما فــي ال�ســكل )1-12(، اأو 
خي��وط اإ�ض��افية على �ض��ورة حلق��ات على 

�سطح القما�ص، كما في ال�سكل )13-1(. 

وكلما زاد عدد الوبر في الن�سيج اأعطى �سعوًرا بالدفء ومظهًرا فاخًرا، وكان بناء 
الوبرة اأكثر ثباًتا، وت�سلح هذه الماب�ص لل�ستاء والخريف، لأّنها توحي بالدفء.

ومن عيوب هذا الن�صيج: الحاجة اإلى مهارة فائقة عند تف�سيله وخياطته للمحافظة على 
اتجاه الوبر؛ لأّن ا�ستخدام القما�ص باتجاهين في الثوب الواحد يوؤدي اإلى اختاف 

اللون واللمعة في اأجزاء الثوب الواحد. 
فيها تدور  ال�شبكيّة:  ن�شيج الأقم�شة     5
بع�ش خيوط ال�ضداة يميًنا وي�ضاًرا 
مكّونة  لها  مجاورة  خيوط  حول 
ثقوًبا، كما في ال�سكل )14-1(. 

للمحافظة على �ســكل الوبرة، 
يجـــب لف القمـــا�ص ب�ســكل 

اأ�سطواني وعدم ثنيه.

فــي المـاب�ص، ينبـغــي اأن يكون 
اتجاه الوبرة في المخمل لاأعلى. 
اأّما في الأقم�سة الوبرية المن�سوجة 
من ال�سعر، فتكون الوبرة لاأ�سفل.

ال�سكل )1- 14(: الأقم�سة ال�سبكية.

ال�سكل )1-13(: قما�ص ب�سكير.    ال�سكل )1-12(: قما�ص قطيفة مخمل.
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الطبية،  الأربطة  في  ُت�ستخدم  الوزن  خفيفة  رقيقة  فتكون  الناتجة،  الأقم�سة  اأما 
والأغرا�ص ال�سحية، والأقم�سة المخّرمة. 

تتبع طرق حديثة   ج�  الأقم�شة غير المن�شوجة 
اأو  حياكة  دون  الأقم�سة  �سناعة  في 

حبك، منها: 
 1  اأقم�ش��ة اللبّ��اد: قما�ص �ســوف غير 
من�ســوج مكــّون مــن �ســعيرات 
�سوفية تم تلبيدها بو�ساطة ال�سغط 
والحــرارة والرطوبة، وتظهر كما 

في ال�سكل  )15-1(.
قما�ص متـرابـط اأو متال�صــق: يتكّون   2 
المت�ســابكة بحيث  الأليــاف  من 
بمادة ل�ســقة،  ببع�ســها  ترتبــط 
ال�ســــكل  وتـظــهــــر كمــــا في 
الم�ستخدم  كالفازلين  )1-16(؛ 

في الح�سوات.    
 3   قما���س ال�ش��باك: يتكــّون من جمع 
الخيوط بو�ض��اطة ُعَق��د على كل 
الخي��وط،  فيه��ا  تتقاط��ع  نقط��ة 
ك�سباك ال�سيد، والأقم�سة الرقيقة، 
وال�ســفافة، ويظـــهــر كـمـا فــي 

ال�ســكل )17-1(.
  4    قما�ص جدل: يتكّون من ثالثة خيوط 
اأو اأكثر مــن منبع واحد، وتتقاطع 

ال�سكل )1-16(: قما�ص مترابط.

ال�سكل )1-15(: اللّباد.

ال�سكل )1-17(: قما�ص �سباك.
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عاموديًّــا واأفقيًّــا، وُي�ســتعمل في 
ن�سيج اأقم�سة الدانتيل، ويظهر كما 
في ال�ســكل )1-18(. وب�ســبب 
عدم وجود خيوط طولية وعر�ضية 
فيهــا، يمكــن ق�ص القما�ــص باأي 
اتجاه دون حــدوث ورب،  كما 

في الح�سوات غير المن�سوجة.
اأو  المناديل،  اأو  التنظيف،  فوط  اأو  البطانة،  الأقم�ضة  المن�ضوجات  هذه  ُت�ضتعمل 
لماب�ص  وكذلك  واحدة،  لمرة  ال�ستعمال  بعد  منها  للتخّل�ص  المعدة  المنا�سف 

الجراحة في الم�ست�سفيات.
رقيقة  بطبقة  اأن�سجة مك�سوة  اإلى �سناعة  ل علماء كيميائيون  تو�سّ الذكية:  الأقم�شة   5 
من  بنف�سها  نف�سها  وتنّظف  ال�سم�ص،  �سوء  مع  تتفاعل  التي  النانوية  الألياف  من 
غ�سالة ماب�ص  اإلى  الإن�سان  يحتاج  تهترئ، ول  اأّنها ل  مميزاتها  الأو�ساخ. ومن 
الأمرا�ص،  يقاوم  وبع�سها  الج�سم،  لدرجة حرارة  وفًقا  تتغّير  اأّنها  كما  لتنظيفها. 

وبع�سها الآخر تتغّير األوانها ح�سب الوقت.

ن�شاط )1- 8 (: التراكيب الن�صيجية

اجمع ق�سا�سات من اأقم�سة مختلفة، وحاول تحديد نوع التركيب الن�سجي الم�ستخدم في 
كل منها، م�ضتعيًنا بعد�ضة مكّبرة اأو مجهر لتحديد تداخل الخيوط مًعا، ثّم ار�ضم التراكيب 
وموا�سفاته  منها  كل  ا�سم  عن  ملحوظاتك  مدّوًنا  دفترك،  في  ت�ساهدها  التي  الن�سيجية 

وا�ستخداماته.

ال�سكل )1-18( : قما�ص الجدل.



54

1    قارن بين الن�سيج ال�سادة والمبردي من حيث التركيب الن�سجي لكل منهما، مو�سًحا 
ذلك بالر�سم.

2     كيف يمكنك التنويع في القما�ص ال�سادة؟
3     قارن بين الأقم�سة المن�سوجة وغير المن�سوجة من حيث طرق �سناعتها.

4     كيف يمكنك تمييز خيوط ال�ضداة من خيوط اللحمة لقطعة قما�ش خالية من الحا�ضية؟
5     اذكر ثاثة ا�ستعمالت لكل من الن�سيج: ال�سادة، والمبردي، والأطل�سي. 
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 3   �شباغة الأقم�شة وتجهيزها  
ل �سّك اأنك تعاملت مع عدد كبير من الأقم�سة المتنّوعة في �ستى مجالت الحياة، ولعلك 
ومظهرها،  وملم�سها،  ونقو�سها،  الأقم�سة،  بع�ص  ــوان  األ في  اختاف  وجود  اأدركــت 
وخ�سائ�سها المتنّوعة في ا�ستعمالتها المتعددة. فكيف تم الح�سول على األوان هذه الأقم�سة؟ 
الأ�سئلة  هذه  فيها؟  ن�ستعملها  التي  نف�سها  بالحالة  ت�سنيعها  بعد  الأقم�سة  خروج  تتوقع  هل 

وغيرها �ستتمّكن من الإجابة عنها بعد درا�ستك هذا المو�سوع.
    اأ         ال�صباغــة: اإّن اأول ما يلفت نظر ال�سخ�ص عند دخوله محات بيع الأقم�سة هو األوان بع�ص 
الخيوط،  اأو  الن�ضيجية،  االألياف  تمت�ضها  ال�ضبغة مادة ملونة  المعرو�ضة، وتعّد  االأقم�ضة 
بن�سب مختلفة،  فتلونها  األواًنا جذابة  اإك�سابها  بهدف  ال�سائلة  الأقم�سة من محاليلها  اأو 
وُت�ستخدم ال�سباغة في زخرفة الأقم�سة واإعطائها األواًنا جذابة وجميلة. كما يمكن تطبيق 

عملية ال�ضباغة في المنزل على بع�ش االأقم�ضة والخيوط لعمل االأنوال اليدوية. 
العوامل التي توؤثّر في درجة ثبات ال�صــبغات: تتاأّثر درجة ثبات ال�ســبغة بعوامل كثيرة، منها: 

�سوء ال�سم�ص، والغ�سيل، والعرق، والقلويات، والحمو�ص 
وغيرها. كما تتحّدد درجة ثبات ال�سبغة ح�سب الغر�ص من 
ا�ستعمال القما�ص. فالأقم�ســة التي تتعّر�ص لأ�سعة ال�سم�ص، 
مثل اأقم�سة ال�ستائر تكون �سبغاتها عالية الثبات لتاأثير ال�سوء 

واأ�سعة ال�سم�ص اأكثر من تاأثير الماء فيها.
ال�شباغة:  لعملية  ُمر�شية  نتائج  اإعطاء  على  الم�شاعدة  العوامل 
للح�سول على نتائج ُمر�سية لل�سباغة، يوجد بع�ص العوامل التي 

يجب مراعاتها:
1   الماء الي�صر:  ي�ساعد على الح�سول على �سباغة جيدة.

2    ذوبــان مادة ال�صــبغة والمــواد المرطبة التــي ترّطب المادة 
المراد �سباغتها. 

3   الأمالح: ت�ساعد على تثبيت ال�سباغة على القما�ص.
ــل رفع درجة حرارة محلول ال�سبغة؛   4   درجة الحرارة: ُيف�سّ

تعّد عملية ال�ســباغة 
وناجحــــة  جيــــدة 
اللون  ينفــذ  عندمــا 
داخل الألياف بن�سبة 
مت�ســاويين  وبعمــق 
فــي اأجــزاء القما�ص 

جميعها.

الـــــمـــــاء الـــيـــ�ـــصـــر:
المــاء الخالــي مــن 
الكال�ســيوم  اأمــاح 

والمغني�سيوم.
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اإذ ي�ساعد ذلك على تثبيت ال�سباغة على القما�ص.
 5  مّدة ال�صــباغة: تختلف �ســرعة انتقال ال�ســبغات اإلى الألياف؛ فبع�سها ينتقل ب�سرعة، 

وبع�سها الآخر ينتقل ببطء عند درجة الحرارة المنا�سبة.
اأنواع الأ�صباغ: تنق�سم الأ�سباغ ح�سب م�سدرها اإلى طبيعية وتركيبية، كما ياأتي:

 1   الأ�صــباغ الطبيعية: قد تكون اأ�ســباًغا نباتية توؤخذ من النباتات، مثل �سجرتي الكركم 
والتوت، وُت�ستخدم في �سباغة القطن والحرير الطبيعي، ومن الأمثلة الماألوفة عليها 
�ســبغة النيلة، وقد تكون اأ�سباًغا حيوانية م�سدرها الح�سرات، والأ�سماك ال�سدفية، 

وُت�ستعمل ل�سباغة ال�سوف والحرير، والأ�سباغ المعدنية؛ ك�سبغة الحديد.
 2   الأ�صباغ التركيبية: هي ال�سبغات الم�سّنعة من مرّكبات كيميائية، اأو من اأ�سباغ طبيعية 

ُم�ساف اإليها مواد كيميائية خا�سة.

الن�شاط: )1- 9( �شباغة الأقم�شة
1- تعاون مع زمائك على جمع المعلومات المبينة في الجدول اأدناه عن الأ�سباغ التي 

تباع في الأ�سواق المحلية.
معلومات اأخرىاأنواع الألياف التي ت�صبغ بهالونهاتركيبها�صكلهاا�صم ال�صبغة

2- م�ستخدًما محّركات البحث، زر الموقع الإلكتروني لجمعية )ن�ساء بني حميدة( ، ثّم 
اكتب تقريًرا عن مراحل ال�سباغة والن�سج  الخا�سة بالب�سط وال�سجاد، الم�ستمدة من 
التراث الأردني، ناق�ص زماءك في هذا التقرير باإ�سراف المعلم. ثّم احتفظ به  في ملفك.

مراحل عملية ال�صباغة: تتم عملية ال�سباغة في المراحل المختلفة التي تمر بها عملية  �سناعة 
الأقم�سة على النحو الآتي:

 1  �صــباغة الألياف: يتم �ســباغة الألياف في حمامات ال�سباغة، وُت�ستخدم هذه الطريقة 
في �ســباغة ال�سوف، وتمتاز األوان الأقم�سة الم�سنوعة من تلك الألياف بمقاومتها 
لاحتكاك وال�ســوء؛ وذلك ب�ســبب امت�ســا�ص الألياف لل�ســبغة علــى نحو جيد 

ومتجان�ص. 
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 2   �ش��باغة الخيوط: ُتلف الخيوط على �ض��كل �ض��لل اأو على اأ�ض��طوانات مثقبة تو�ض��ع 
في خزانات يتحّرك فيها محلول ال�ســبغة، وتكون ال�سباغة في هذه الحالة مقاومة 
للغ�ضيل وال�ضوء واالحتكاك. وُت�ضتخدم هذه الخيوط في �ضناعة االأقم�ضة المقّلمة، 

والكاروهات، اأو الأقم�سة ذات الت�ساميم المزرك�سة.
 3   �ش��باغة الأقم�ش��ة: يمكن اأن تتم عملية ال�ســباغة والأقم�سة مب�ســوطة اأو ملفوفة على 
الملفات، وهي اأرخ�ص طرق ال�ســباغة واأكثرها �ســيوًعا؛ لأّنها ت�ستهلك كمية اأقل 
من ال�ســبغة. ومن مزاياها التحّكم بالألوان ح�ســب طلب الم�ســتهلك والمو�سة. 
ومن م�ســاوئها اأّنه ي�ســعب توفير تجان�ص كاف بين اأثواب عدة ت�ســبغ على فترات 
متباعدة من الزمن باللون نف�سه، وُت�ستخدم هذه الطريقة في �سباغة الأقم�سة القطنية 

والكتانية والحرير.
 4   ال�صــباغة المزدوجة : وفيها ُت�ض��بغ خيوط ال�ض��داة اأو اللحمة قبل عملية ن�ض��جها اإلى 
اأقم�ض��ة، ثّم تجرى عملية �ض��بغ ثانية بعد ن�ض��جها، فتظهر الخيوط التي تم �ضبغها 

داكنة والخيوط االأخرى فاتحة اللون.
 ب    تجهيز الأقم�شة: تعّد عمليات تجهيز القما�ص اأحد الفنون الراقية في �سناعة المن�سوجات  
في ع�سرنا الحالي، ويقّدم المخت�سون نتائج درا�ساتهم واأبحاثهم في هذا المجال من 

اأجل التو�ّسع في ا�ستعمال المن�سوجات في مختلف مجالت الحياة الع�سرية.
يعتمد اإجراء عمليات التجهيز للأقم�شة على عوامل عديدة، اأهمها:

الألياف  وقابلية  ن�سجها،  وطريقة  الألياف،  نوع 
ومقدار  التجهيز،  في  الم�ستعملة  المواد  لمت�سا�ص 

تاأّثر الألياف بالمواد الكيميائّية المختلفة.
التجهيزات العامة للأقم�شة 

 1   الــدق: تجرى هــذه العملية لاأقم�ســة القطنية 
والكتانيــة بهدف اإظهــار اللمعة، وتح�ســين 

المظهر والملم�ص.
 2    التبيي�ص: عملية اإنتاج قما�ص اأبي�ص نا�سع اأو �سافي اللون.

لاأقم�ســة:  العــام  التجهيــز 
التــي ُتجرى على  العمليات 
بعــد خروجــه من  الن�ســيج 
اإك�ساب  بهدف  الن�ســيج  اآلة 
ال�ســـفات  بعــ�ص  القمــا�ص 
المرغــوب فيهــا والمحّددة 

م�سبًقا.
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 3   التوبير: ُيق�سد به تكوين وبرة على اأحد �سطَحي القما�ص اأو كليهما با�ستخدام اآلت 
خا�ســة. ويقابل هذه العمليــة عملية ق�ص الوبر، وغالًبا ما ُت�ســتخدم في الأقم�ســة 

ال�سوفية لت�سوية طول وبرة القما�ص.
 4   التن�شية:  اإ�ضافة مواد ن�ضوية مذابة لالأقم�ضة اأو للخيوط قبل ن�ضجها؛ الإعطاء القما�ش 

المتانة، واللمعان، بالإ�سافة اإلى بع�ص الزيوت المطرية.
 5    التحميل : عملية خا�سة بالحرير الطبيعي لزيادة وزنه الذي يفقد ن�سبة منه بعد اإزالة 

المواد ال�سمغية )ال�سير�سين( عنه لإك�سابه ان�سدالية اأكثر.
 6    التلبّد: عملية خا�سة بالأقم�سة ال�سوفية لمنح الدفء، وجعل حرا�سفها اأكثر ت�سابًكا 

مع بع�سها با�ستعمال ال�سغط عليها بالماء ال�ساخن وفق اإجراءات خا�سة.

 7   ثني القما�ص من المنت�صف: بحيث يكون الوجه ال�سحيح للقما�ص للداخل.
 8   الكــي: يهدف اإلى اإعطاء القما�ص �ســطًحا اأمل�ص، وتختلــف اآلت الكي من حيث 
عدد الأ�سطوانات التي يمر بينها و�سرعتها ودرجة حرارتها ح�سب نوع القما�ص. 
 9    فح�ص القمــــا�ص: تهدف اإلى ك�ســـف عيــوب الن�سـيج واإزالتها بالطرق ال�سحيحة 

المنا�سبة.
10   قيــا�ص الأطـوال: حـيث تمر الأقم�سـة على اآلــة المتـارة اأو اليرادة التي تقي�ص طول 

القما�ص بالياردة اأو بالمتر.
ــح ا�سم القما�ص ونوعه وعامته التجارية، ومكان ال�سنع على  11  ُطبَع الماركات: تو�سّ

حافة القما�ص، وكذلك طول الثوب وعر�ص القما�ص.
12  التغليف: يتم ذلك ح�ســب نظام الم�ســنع. فقد تو�ســع اأثواب القما�ص في اأكيا�ص من 
النايلون �سمن بالت من الجوت، اأو �سناديق خا�سة للت�سدير، وفي كلتا الحالتين 

ُيكتب عليها البيانات الآتية:
ا�ســم المنتــج، وعنوانه، وعامته التجارية، وا�ســم الم�ســنف، وم�ســدر الخامة، 
وعر�ص القما�ص، وعدد الأثواب، والوزن ال�ســافي للبالة، والطول الكلي للقما�ص 
علــى الثوب الواحد، وبلد ال�ســنع، وغيرها من البيانــات التجارية الأخرى، ويتم 

ت�سجيل البيانات باللغة الإنجليزية عادة.
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عمليات التجهيز الخا�شة بالأقم�شة:
 1    مقاومة الحتراق: اإذ تتم معالجة الأقم�ســة بمواد كيميائّية خا�ســة لت�ســبح غير قابلة 

لاحتراق ب�سهولة .
 2    مقاومة الت�صــاخ: تهدف اإلى عدم الت�ســاق اأو�ســاخ معينة بالقما�ص، وُت�ستخدم هذه 

المعالجة غالًبا في اأقم�ســة المفرو�ســات، وال�ستائر، 
وماب�ص العمل، ومعاطف ال�ستاء وغيرها.

 3   مقاومــة التكهــرب: ُي�ســتعمل هذا التجهيز لاأقم�ســة 
ال�سناعية التي ُتعرف باأّنها اأقم�سة جافة، مثل النايلون. 
 4    مقاومــة المــاء: ُيق�ســد بها، اإّما مقاومة الن�ســيج لنفاذ 
الماء اإلى داخله بتكوين جدار على �ســطح الن�ســيج، 

واإّما مقاومته لنت�سار الماء.
 5    مقاومــة النكما�ــص والتجّعد: وذلك باإ�ســافة بع�ص المواد اإلى الأقم�ســة لمنع التغيير 
الذي يحدث لطولها ب�ســبب البلــل ولمنع تجّعدها، وُتجرى هــذه العملية للقطن 

والكتان وال�سوف.
 6    مقاومــة الفطريات والعفن: ُيق�ســد به منع نمــو الفطريات والعفن التي قد تتعّر�ص لها 
الأقم�سة الطبيعية )الحيوانية، والنباتية(، والأقم�سة ال�سناعية؛ اإذ تنمو مثل هذه الكائنات 

الحّية ب�سرعة على الأقم�سة المت�سخة، خا�سة في اأثناء تخزينها في الجو الرطب.

يمكن تمييز الوجه ال�صحيح للقما�ص من وجهه الخلفي على النحو الآتي:
 1   يطــوي القما�ــص بحيــث يكون وجــه القما�ص للداخل، ثــم يلّف فــوق األواح اأو 

اأ�سطوانات الكرتون.
القما�ص، حيث  المطبوعة وجه  ال�سميكة  الأقم�سة  في  التي  والر�سوم  الطبع  تمّيز    2 
واإّما  طبعه،  قبل  الأ�سلي  الن�سيج  بلون  اإّما  الخلفي؛  الن�سيج  )ظهر(  خلف  يكون 

ا. باألوان باهته جدًّ
 3   وجه الأقم�سة يكون -عادة- اأزهى واأكثر لمعاًنا ونعومة من خلفها.

مقاومة الحتــراق: ميزة 
تت�ســف بها الأقم�ســة 
فــي  ُت�ســتخدم  التــي 
�ســنــاعــة مــــاب�ــص 
الإطــفــــاء،  رجـــــال 

و�ستائر الم�سارح.
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 4    تمّيز الكتابات والماركات المن�ســوجة على حواف الأقم�ســة وجه الأقم�ســة من 
خلفها؛ اإذ تكون الكتابة على  ظهر )خلف( الأقم�سة دائًما.
 5   تظهر العيوب الن�سيجية بو�سوح على ظهر المن�سوج دائًما.

 6   تمّيز �سكل الوبرة، اأو ال�سعر، اأو الموهير وجه القما�ص.
 7   تمّيز بع�ص التراكيب الن�سيجية وجه القما�ص، كما مر بك �سابًقا.

ن�شاط )1- 10(: زيارة ميدانية

زر بع�ص محال بيع الأقم�سة، ثّم �سّجل في دفترك البيانات التي قراأتها على حافة القما�ص 
اأو التي تلقيتها من البائع. تبادل هذه البيانات مع زمائك باإ�سراف المعلم. بم تفيدك هذه 

البيانات عند �سراء الأقم�سة؟ 

1    عّلل ما ياأتي:
اأ   - ُتنقع الأقم�سة الملونة والمنقو�سة بمحلول الماء البارد وملح الطعام قبل خياطتها وارتدائها.

ب- تعّد �ضباغة االأقم�ضة اأرخ�ش من �ضباغة االألياف اأو الخيوط.
جـ - يتم تن�ضية بع�ش اأنواع االأقم�ضة اأو الخيوط قبل ن�ضجها في اأثناء تنفيذ التجهيز العام 

لاأقم�سة.
ح معنى المفاهيم الآتية: 2    و�سّ

ال�سباغة، الدق، التحميل، المتارة، مقاومة التكهرب .
3    اذكر المعلومات التي يجب اأن تدّون عند عملية تغليف الأقم�سة.

4    �سّنف التجهيزات الآتية اإلى عامة وخا�سة:
التوبير، مقاومة الماء، الحتراق، التحميل، النكما�ص، مقاومة التكهرب، التن�سية، التبيي�ص. 

5    عّدد الطرق التي يمكن بها التعّرف اإلى الوجه ال�سحيح للقما�ص.

2

3
4

5

1
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حيث  من  المختلفة  المن�سوجات  اأنــواع  الوحدة  هذه  من  �سابقة  مو�سوعات  في  ذكرنا 
حنا اأّن كل نوع منها يتمتع  خ�سائ�سها، و�سفاتها، وت�سنيفها اإلى طبيعية و�سناعية ومعدنية، وو�سّ
بموا�سفات وخ�سائ�ص. ومن �سمن هذه الخ�سائ�ص والموا�سفات، مدى تاأّثر الألياف بالحرارة 
والقلويات. وبناًء على هذه الخ�سائ�ص والموا�سفات، فاإّنه يجب علينا اتباع طريقة معّينة للعناية 
بهذه الألياف؛ �سواء من حيث الغ�سيل اأم الكي اأم التجفيف، فما ينا�سب الألياف الطبيعية النباتية 
ل ينا�سب الألياف الطبيعية الحيوانية اأو ال�سناعية، لذلك �سنتناول -هنا- تو�سيًحا لاأ�س�ص العامة 
لغ�سل وكي كل نوع من الألياف؛ وذلك بهدف المحافظة على الماب�ص مّدة طويلة بحالة جيدة 

دون اأي تغيير في �سكلها اأو حجمها اأو حتى لونها.

  1    غ�صــل المالب�ص: تحتاج عملية غ�ســل الماب�ص اإلى اأجهزة واأدوات واإعداد وتنظيم؛ ل�سمان 
المحافظة على اأن�سجتها واألوانها. وت�سمل هذه العملية ما ياأتي: 

   اأ     اأدوات الغ�ش�ل والن�ش��ر: لقـــد زاد اإقبال ربات البيوت على اإقتناء اأدوات الغ�سل والن�سر، 
خا�سة الحديثة منها؛ لما لها من تاأثير كبير في توفير الوقت والجهد، خا�سة بالن�سبة اإلى 

ربة البيت العاملة. اأّما اأهم الأجهزة التي ُت�ستخدم في الغ�سل والتجفيف، فهي:
في  تختلف  الغ�ّسالت  من  عديدة  اأنواع  الأ�سواق  في  توجد  الكهربائية:  الغ�ّصالة   1 
الحجم وال�سكل وال�سعر وفي طريقة الت�سغيل، لذلك يراعى عند �سرائها عدد اأفراد 
الأ�سرة، والمميزات التي تقدمها كل غ�سالة، ووجود المكان المنا�سب لت�سغيلها.                                               
الحديثة، وُت�ستخدم على نطاق  المنزلية  من الأجهزة  2  مجّففات المالب�ص الكهربائية:   
وا�سع في الموؤ�س�سات العامة والفنادق. وتع�سر الماب�ص وتخّل�سها من الماء اأوًل، 
اأو  الأ�سطوانتين  ذات  الع�سارة  ا�ستخدام  اأو  اليدوي  الع�سر  اأما  ثانًيا.  تجّففها  ثم 
الطرد المركزي، فهي و�سائل ل�ستخا�ص ن�سبة جيدة من ماء الماب�ص، ثّم تن�سر 

الماب�ص لتجفيفها.
الماب�ص  ُت�ستعمل لحمل  التي  الغ�سيل  اأدوات ن�شر الملب�س لتجفيفها: ومنها �سال    3 
من الغ�سالة لن�سرها، واأف�سلها ما كان م�سنوًعا من البا�ستيك، لأّنه ل ي�سداأ. ومنها 
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ا، ويعّد حبل الغ�سيل من الطرق ال�سائعة لتجفيف الماب�ص،  الماقط والمنا�سر اأي�سً
لأّن  المن�سوجات،  اأنواع  معظم  لن�سر  ت�سلح  المنزل، وهي طريقة  خا�سة خارج 
تعري�ص الماب�ص اإلى اأ�سعة ال�سم�ص يعطيها رائحة طيبة، وي�سرع في جفافها. كما 

توجد منا�سر متحّركة يمكن و�سعها داخل المنزل اأو خارجه.
ال�سابون،  يوجد  الماء  اإلى  فبالإ�سافة  بها.  يت�سل  وما  الغ�سل  مواد  تتنّوع  الغ�صل:  مواد  ب    

والمنّظفات الكيميائية، والمّبي�سات، والملّينات، والمثّبتات.
ال�صــابون: تقدمت �ســناعة ال�ســابون بعد   1 
ال�ســنـــاعية، ويترّكــب  ال�ســودا  انت�ســار 
ال�ســابون مــن مرّكبــات كيميائيــة ناتجة 
عــن تفاعل القلويــات مع المــواد الدهنية 

)الزيوت، وال�سحوم(.
 2    الماء: يعّد اإحدى مواد الغ�ســل الأ�سا�ســية، 
وقد يوؤثر ع�ســر المــاء في قطــع الماب�ص 
تاأثيًرا �ســلبًيا؛ لأّنه يتر�ســب على الأن�ســجة 

ويتلفها. كما اأّنه ي�ستهلك كمية زائدة من مواد التنظيف. ُتزال هذه الأماح )ع�سر 
الماء( با�ستعمال جهاز اإزالة ع�سر الماء )الفلتر(، اأو الغليان، اأو اإ�سافة بع�ص المواد 

الكيميائية. 
 3    المنّظفات الكيميائية: تتوافر هذه المنظفات باأ�ســكال متعددة: فقد تكون م�ســحوًقا 
ناعًما اأو �ســائًا اأو حبيبات �ســغيرة، وهي تترّكب من م�ستقات النفط واأنزيمات، 

ويمكن اأن ت�ساف اإليها العطور في المراحل النهائية من ت�سنيعها.
 4    المبيّ�صــات: ُت�ســتعمل لإزالة البقع والتطهير، وهي مبّي�سات �سائلة �سريعة المفعول، 

وُت�ستعمل مع الأن�سجة القطنية والكتانية البي�ساء.
 5    مليّنات الغ�صيل: تعمل الملينات على اإرجاع الليونة للماب�ص كما لو كانت جديدة، 
وتو�ســع في ماء ال�ســطف النهائي، ثّم ُتحّرك كي يختلط الملّين بالماء، ثّم تو�ســع 

الماب�ص. كما تعمل الملّينات على التقليل من ظاهرة  تكهرب الماب�ص.

عند ا�ســتعمال م�ساحيق الغ�سيل، 
�سع الكمية المو�سى با�ستعمالها 
والمدّونــة علــى علبة م�ســحوق 
التنظيف، لأّن الكمية القليلة منه 
تبقي الماب�ص مت�سخة، والزائدة 
بال�ســطف،  اإزالته  ي�ســعب  منها 
كمــا اأّنهــا تقّلل من كفــاءة عمل 

المجّفف.
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ن�شاط )1- 11 (: مواد الغ�صل
ثّم  المنزل،  في  الم�ستخدمة  الغ�سل  لمواد  فارغة  عبوات  اإجمع  زمائك،  مع  بالتعاون 
�سّجل مكّونات مواد الغ�سل الموجودة على العبوات في الجدول الآتي، وقارن بينها وبين 

المعلومات الموجودة في كتابك. هل لحظت وجود مواد تنظيف حديثة؟

حتذيرات اإن وجدتا�صتخداماتهامكّوناتهاا�صم املادة

 جـ    الإعداد لعملية غ�صل المالب�ص: تحتاج عملية الغ�سيل اإلى اإعداد وتنظيم؛ للمحافظة على 
البدء  العملية بكل ي�سر و�سهولة، فقبل  القيام بهذه  اأن�سجة الماب�ص واألوانها، ويمكن 

بالغ�سيل يجب تح�سير الغ�سيل وتجهيزه، كما ياأتي:
تح�صير المالب�ص للغ�صل: قبل ت�سنيف الماب�ص وتوزيعها �سمن مجموعات، ل بد من   1 
عملية تفّقد �ساملة لهذه القطع قبل عملية غ�سلها، وت�سمل عملية التفّقد هذه ما ياأتي:

 اأ   قلب الجيوب واإفراغ ما بها من قطع ورقية اأو معدنية؛ خوًفا من وجود اأج�سام 

قد ت�سبب بقًعا عند بّلها خا�سة الأقام، وقد تكون الأوراق داخل الجيوب مهمة 
ل�ساحبها، مثل البطاقة ال�سخ�سية، اأو الرخ�سة، ...، اإلخ.

ب  نزع القطع التي يمكن اإزالتها عن الماب�ص مثل: الأحزمة، اأو الأزرار التي يتغّير 
لونها مع الغ�سيل.

والفتحات،  الجيوب،  وكذلك  وجدت،  اإن  والكب�سايات  ال�سّحابات  اإغاق  جـ  
وربط الأ�سرطة.

د  قراءة البطاقات التعريفية الموجودة على الماب�ص؛ لتحديد درجة حرارة الماء، 
وطريقة الغ�سل ال�سحيحة.

هـ    اإزالة البقع عن الماب�ص اإن وجدت، ح�سب نوعها؛ لأّن غ�سل القطعة يثّبت البقع 
في اأحيان كثيرة.

و   اإ�ساح القطوع والأماكن الممّزقة؛ حتى ل تت�سع في اأثناء الغ�سيل.
 ز  اختبار ثبات اللون؛ وذلك بم�سح الحا�سية من الداخل بقطعة قما�ص بي�ساء اللون 
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مبّللة فاإذا ظهر اللون على قطعة القما�ص المبّللة، فهذا يعني اأن اللون غير ثابت )ين�سل(.
ا للح�ســول على نتائج جيدة.  ت�صــنيف المـالب�ص: تعــّد عملية �ســرورية ومهمة جدًّ  2 

فالماب�ص يجب اأن ُت�سّنف �سمن مجموعات تبًعا لما ياأتي:
تو�سع على حدة،  باليد  ُتغ�سل  التي  فالماب�ص  الن�صيج وطريقة غ�صله ووزنه:  نوع  اأ    

وكذلك الحال بالن�سبة اإلى كل من الماب�ص التي تحتاج اإلى غ�سالة، والماب�ص 
ثقيلة الوزن ... وهكذا.

ب   ال�صــتعمال: ُتغ�سل بيا�ســات الأ�ســرة والمفار�ص وحدها، اأّما الماب�ص الداخلية 
ال�سخ�ســية والمناديــل والجوارب، فتو�ســع كل مجموعة منها علــى حدة، ثّم 

ُتغ�سل.
وعن  اللون،  الثابتة  وغير  الثابتة،  الملونة  عن  البي�ساء  الماب�ص  ُتف�سل  اللون:  جـ  

الماب�ص الغامقة اللون.
المت�سخة كثيًرا، عن الماب�ص قليلة  ُتف�سل مجموعة الماب�ص  درجة ات�صاخها:  د  

الت�ساخ.
 3     تح�صــير مــاء الغ�صــيل: تعــّد درجة حــرارة الماء عامــًا مهًما في تنظيــف الماب�ص 
والمحافظــة عليها. وحتى تتم عملية الغ�ســيل على نحو جيــد ل ّبد من التعّرف اإلى 
درجات حرارة الماء المنا�سبة للغ�سيل ح�سب نوع الن�سيج. وفي ما ياأتي و�صف لحرارة 

الماء الم�صتعملة:
وهومنا�سب  بالحرارة،  �سعور  دون  اليـد  تتحملـه  )40°-48°�ص(  دافـئ  مـاء  اأ    

لاأقم�سة ال�سناعية؛ كالنايلون .
ب   ماء �ســاخن )60°�ص( ل ت�ســتطيع اليد اأن تتحّمله، وهومنا�سب للقطن والكتان 

الملون الثابت اللون.
ا )85°�ص( قريب من درجة الغليان، وهو منا�سب للقطن والكتان. جـ  ماء �ساخن جدًّ
د   ماء يغلي )100°�ص( وهو ُي�ستخدم في غلي الماب�ص القطنية والكتانية البي�ساء.

  د    غ�صل المالب�ص ح�صب م�صدر األيافها: يعّد القطن والكتان من المن�سوجات النباتية، وهما 
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اأقم�سة  توجد  اأّنه  والكي. كما  الغ�سيل  في طريقة  يت�سابهان 
قطنية وكتانية بي�ساء تختلف في طريقة غ�سلها عن الأقم�سة 
اللون. ومن هنا  ثابتة  الثابتة وغير  الملونة  القطنية والكتانية 
البدء  قبل  األوانها  واختبار  الماب�ص  ت�سنيف  اأهمية  تت�سح 

بعملية الغ�سيل. 
والكتان   القطن  يتحّمل  والكتانية:  القطنية  المالب�ص  غ�صل   1 
الأبي�ص درجات الحرارة العالية، لذلك ُي�ستعمل لغ�سلهما 
)ال�سابون،  القلوية  التنظيف  ومــواد  ال�ساخن  الماء 
وم�ساحيق الغ�سيل( فهما ل يتاأّثران بالقلويات، وقد ُتر�ّص 
مواد التنظيف عليهما مبا�سرة في حالة الت�ساخ ال�سديد 
على بع�ص المناطق كالأ�سوار والياقة مع الدعك، ثّم تتم 
عملية الغ�سيل بو�ساطة دعك اأجزاء الن�سيج، ثم ُي�سطف 
بماء دافئ؛ لإزالة اآثار ال�سابون ومرة اأخرى بماء بارد؛ 
لإعادة الن�سيج اإلى و�سعه الطبيعي، ثّم ُتن�سر تحت اأ�سعة 

ا نا�سًعا.  ال�سم�ص؛ حتى تجف تماًما لتكت�سب بيا�سً
اأما بالن�سبة اإلى الأقم�سة القطنية والكتانية الملونة الثابتة 
ولكن  نف�سها  البي�ساء  الأقم�سة  بطريقة  فتعامل  اللون، 
ُتغ�سل  حين  في  الظل.  في  تن�سر  اأن  ل  وُيف�سّ تغلى،  ل 

الأقم�سة القطنية  غير ثابتة اللون بعناية، وعلى حدة.
اللون  ذات  والكتانية  القطنية  المالب�ص  غ�صل  مراحل  تتبّع 

الأبي�ص، كما في التمرين )4-1(.
 اأ    غ�صل المالب�ص ال�صوفية: اإّن ال�سوف من المن�سوجات 

التي تتاأّثر بالحتكاك مما ي�ســبب تلّبده. كما اأّنه يتاأثر 
بالقلويــات، وبالحرارة العالية، وبالمواد المبي�ســة؛ 

لذلك يجب العناية التامة به عند غ�سله.

اإذا  مــلـحـــــــوظـــــة: 
ا�ســتعملت الغ�ّســالة 
فاإّنها  الأتوماتيكّيــة، 
المراحل  بهذه  تقوم 
مرحلة  عدا  جميعها 

النقع والتزهير.

 تو�سع مواد التنظيف 
بعد غليان الماء حتى 
ل ت�ســتنفذ فعاليتهــا 
في اإزالة ع�سر الماء، 
في  القطع  تو�سع  ثّم 
اإذابة  اإناء الغلــي بعد 
مواد التنظيف، وبدء 

الماء بالغليان.

ال�ســوف  ُين�ّســى  ل 
�ســــــــواء  نهــائيًّــا؛ 

الأبي�ص اأم الملون.

الملــح  ي�ســاف  ل 
فــي كل مرة ُيغ�ســل 
لأن  الحريــر؛  فيهــا 
الملح ُيخ�ّسن ملم�ص 

الحرير.
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تتبّع مراحل غ�صل المالب�ص ال�صوفية، كما في التمــرين  )4-1(.
ب  غ�شل الأقم�شة الحري�ري��ة: تحتـاج الأقم�ســة الحريرية اإلى عناية كبيرة في تنظيفها؛ 
للمحافظــة علــى رونقها، ولمعانها، ونعومة ملم�ســها، ومنها ما يمكن غ�ســله 
باليد، ولي�ص بالغ�ّســالة الكهربائية، ومنها ما ُينّظف تنظيًفا جاًفا ول تغ�سل. كما 
ا، فيمكن تنظيفها  يجب عدم نقع الحرير مطلًقا، واإذا كانت القطعة مت�سخة جدًّ

با�ستعمال فر�ساة ناعمة بعد غم�سها في رغوة ال�سابون.
تتبّع مراحل غ�صل المالب�ص الحريرية، كما في التمرين )4-1(.

جـ     غ�صل المالب�ص ال�صناعية التحويلية وال�صناعية التركيبية: تتمّيز هذه المن�سوجات 
جميعها بالمتانة، وقلة امت�سا�سها للرطوبة، وعدم تاأّثرها بالقلويات المخّففة.

تتبّع مراحل غ�صــل المالب�ص ال�صــناعية التحويلية والمالب�ص ال�صــناعية التركيبيّة، كما في 
التمرين )4-1(.

1    تتّبع  مراحل عملية تح�سير الماب�ص للغ�سيل.
2    اأي المن�سوجات اأكثر متانة وهي مبتلة: المن�سوجات ذات الأ�سل النباتي، اأم ذات الأ�سل 

الحيواني؟ ما تاأثير ذلك في عملية ع�سرها عند الغ�سل؟
ح الأمور الواجب مراعاتها عند غ�سل الأقم�سة ال�سوفية في ما يتعّلق بحرارة الماء،  3    و�سّ

ونوع المنّظفات الم�ستعملة، وماء ال�سطف، وطريقة الع�سر.
4    اأيهما يتحّمل درجات حرارة اأعلى في ماء الغ�سل: النايلون اأم الرايون؟ ولماذا؟

1
  2

3

4
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غ�صل المن�صوجات ح�صب نوعها
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تغ�سل قطًعا من من�سوجات وتجّففها:
قطنية وكتانية بي�ساء، وقطنية وكتانية ملونة، و�سوفية، وحريرية، و�سناعية تحويلية، و�سناعية تركيبية.

المعلومات الأ�صا�صية
يعّد القطن والكتان من الألياف الطبيعية التي تمتاز بالمتانة، وتحّمل درجات الحرارة 
تتاأّثر  فقد  ال�سوف،  اأّما  المتكّرر.  والغ�سل  والدعك،  القلوية،  التنظيف  ومواد  العالية، 
األيافه وتتلّبد في اأثناء الغ�سيل ب�سبب الدعك؛ لذلك فهو يحتاج اإلى عناية تامة عند غ�سله 
عند  فائقة  عناية  اإلى  الطبيعي  الحرير  من  الم�سنوعة  الماب�ص  تحتاج  حين  في  ون�سره، 
لمعانها ورونقها. وتتمّيز  للمحافظة على  تنظيًفا جاًفا؛  تنظيفها  اأحياًنا  ل  وُيف�سّ غ�سلها، 
اإّل  عنها،  الأو�ساخ  اإزالة  ب�سهولة  التحويلية  ال�سناعية  الأقم�سة  من  الم�سنوعة  الماب�ص 
اأّنها تفقد متانتها عند البلل، لذا، يراعى دعكها وع�سرها بخّفة. اأّما الأقم�سة الم�سنوعة 
وعدم  التنظيف،  ومواد  بالقلويات  تاأّثرها  بعدم  فتمتاز  التركيبية،  ال�سناعية  الألياف  من 
باليد،  اأو  الكهربائية  بالغ�سالة  ُتغ�سل  اأن  يمكن  لذا،  غ�سلها؛  بعد  انكما�سها  اأو  تجّعدها 
قطع  على  المثّبتة  التعريفية  البطاقات  على  الموجودة  التعليمات  قراءة  ال�سروري  ومن 

الماب�ص قبل غ�سلها دائًما. 
م�صتلزمات تنفيذ التمرين 

الأدواتاملواد

حرير،  �سوف،  كتان،  )قطن،  الأنواع  مختلفة  اأقم�سة  ِقَطع   –
رايون، ونايلون(

– م�سحوق غ�سيل                     - قطعة زهرة )نيلة( 
– ماء                                     – �سر�سف اأبي�ص

– ملعقة كبيرة من الإ�سبيرتو الأبي�ص - ملعقة كبيرة من الن�سادر 
– ملّين غ�سيل.                                - مبّي�ص

- وعاء لغلي الماب�ص
- �سلة غ�سيل 

- غ�ّسالة كهربائية
- وعاء غ�سيل عدد )3(.

تمرين
4-1
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الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

- 1

- 2

- 3

اأوًلً: غ�شل المن�شوجات القطنية والكتانية البي�شاء:
انقع القطع البي�ســاء في وعاء فيه ماء دافئ، وم�سحوق 
تنظيف مدة تتراوح بين )2-6( �ساعات مراعًيا و�سع 
القطع الأكثر ات�ســاًخا في الأ�ســفل؛ وذلك للتقليل من 

الت�ساخ ال�سطحي في�سهل اإزالته بالغ�سيل
ارفع القطع من ماء النقع، وا�سطفها جيًدا.

اأذب م�سحوق التنظيف في ماء �ساخن، واغ�سل القطع، 
اإّما باليد واإّما با�ستعمال الغ�ّسالة الكهربائية.

ثّم  واع�سرها،  وا�سطفها  الغ�ّسالة  من  القطع  ارفــع 
البقع  لإزالــة  م�ستع�سية؛  بقع  وجود  حال  في  اغلها 
نا�سع  لون  واإعطاء  الأن�سجة،  وتطهير  الم�ستع�سية، 

البيا�ص لاأن�سجة، كما ياأتي:
اأ    - �سع ماًء في وعــاء خا�ص للغلي، واتركه حتى 
يغلي، ثّم �سع كمية منا�سبة من م�سحوق التنظيف 

واأذبها جيًدا.
�سرورة  مع  المـاء  في  المن�ســـوجات  قطـع  ب- افرد 
ات�ساًخا في الأ�سفل وهكذا،  القطع الأكثر  و�سع 
واتركها تغلي مدة )15-20( دقيقة مع التحريك 

والتقليب بالملقط الخ�سبي.
الدافئ؛  بالماء  وا�سطفها  الغلي،  ماء  جـ- اأخرجها من 
للتخّل�ص من مادة التنظيف، ثّم بماء بارد؛ لإعادة 

الن�سيج اإلى و�سعه الأ�سلي.

اأ�سف اإلى ماء ال�سطف الأخير قليًا من الزهرة )النيلة( 4 -
بعد و�سعها في قطعة قما�ص، واغم�سها في ماء ال�سطف؛ 
للتغّلب على ظهور اللون الأ�سفر على الأقم�سة البي�ساء، 
ثّم اأخرجها منه بعد اأن ي�سبح لون الماء اأزرق، واأ�سف 

ملّين الغ�سيل، ثّم ا�سطف الغ�سيل جيًدا.
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- 5

- 6

ال�سكل  في  باليد، كما  بالّلي  اإما  الغ�سيل جيًدا؛  اع�سر 
ارة الغ�سالة. )1(، واإّما با�ستعمال ع�سّ

اأن  بعد  ال�سم�ص  اأ�سعة  تحت  الحبل  على  القطع  ان�سر 
ُتفرد وُتنف�ص جيًدا من قطرات الماء؛ حتى تجف تماًما.

ثانيًا : غ�شل المن�شوجات القطنية والكتانية الثابتة اللون:
نّفذ الخطوات ال�ســابقة ذاتها لغ�سل قطع المن�سوجات 
الملونة الثابتة اللون، ولكــن دون نقعها، اأو غليها، اأو 

تزهيرها. 

ال�سكل )1(

- 1

- 2

- 3

ثالثًا: غ�شل قطعة �شوفية من�شوجة بخيطين:
لأن  الأتربة؛  من  جيًدا  ال�سوفية  الأقم�سة  قطع  انف�ص 
ال�سابون  من  اأكبر  مقداًرا  ي�ستهلك  الن�سيج  في  بقاءها 
نقع  عدم  ل  )ُيف�سّ نف�سه.  الوقت  في  ال�سوف  وي�سر 

ال�سوف؛ لأّن ذلك يوؤدي اإلى انكما�سه(.
ا�سطف القطع في الماء فقط؛ للتخّل�ص من اآثار الأتربة، 

ثّم اع�سرها بال�سغط والكب�ص عليها.
اأح�سر وعاء غ�سل فيه ماء فاتر، ثّم اأ�سف كمية منا�سبة 
من م�سحوق الغ�سيل، واأذبه فيه جيًدا قبل و�سع القطعة 
�سابونية؛  غير  منّظفات  ا�ستخدام  مراعاة  مع  بالوعاء، 
لأّنها ل تعلق بن�سيج ال�سوف، وتتلف مرونته ومظهره.

ال�سكل )2(
- 4

- 5

القطعة  بتحريك  الغ�سيل  ابداأ عملية  ثّم  القطعة،  اغمر 
داخل الماء وال�سغط عليها بلطف دون دعك؛ لإزالة 
كما  وتلّبده،  �سعيراته  ت�سابك  من  والتقليل  الأو�ساخ، 
اإذا  اأخرى  مرة  الغ�سيل  واأعد عملية   ،)2( ال�سكل  في 

لزم الأمر.
ارفع القطع من الماء بكلتا يديك، ثّم ا�سغط عليها

بالكب�ص؛ للتخّل�ص من الماء، كما في ال�سكل )3(.
ال�سكل )3(
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- 6

- 7

ا�سطف القطع في ماء فاتر درجة حرارته ت�ساوي درجة 
م�سحوق  اآثار  من  تتخّل�ص  حتى  الغ�سيل؛  ماء  حرارة 
لأّن  اأكثر؛  اأو  مرتين  �سطفها  اإلى  تحتاج  وقد  الغ�سيل، 
بقاء ال�سابون فيها ُيتلف لونها ويجعلها خ�سنه ذا رائحة 
كريهة. بعد ذلك اأ�سف كمية من ملّين اأو منّعم الغ�سيل 

اإلى ماء ال�سطف الأخير.
ان�سرها  ثّم  اليدين،  بين  عليها  بال�سغط  القطع  اع�سر 

باإحدى الطرق الآتية:
- عّلقها على الحبل من اأمتن اأجزائها بعيًدا عن اأ�سعة 

ال�سم�ص.
- افرد �سر�سًفا اأبي�ص نظيًفا من القطن على �سطح م�ستٍو، 
وافــرد فوقــه القطعة ال�ســوفية المغ�ســولة بحيث تاأخذ 
�ســكلها الأ�ســلي واأبعادها ال�ســلية دون مّط اأي جزء 
منهــا، ثّم لــف القطعة بال�سر�ســف؛ حتــى تتخّل�ص من 
الماء مع ال�سغط الخفيف عليها، كما في ال�ســكل )4(. 
غّير ال�سر�ســف، ثّم اأعد فرد القطعة فوق �سر�سف اآخر، 

واتركها حتى تجف في مكان دافئ جيد التهوية.

ال�سكل )4( 

- 8

- 9

- 10

انف�ص القطعة قليًا؛ ليقف وبرها قبل اأن تجف تماًما، 
ثّم اأعدها اإلى و�سعها الأ�سلي.

اأ�سعة  عن  وبعيًدا  الهواء  متجّدد  مكان  في  ان�سرها 
تبّقع  ت�سببان  لأّنهما  ال�سديدة؛  والحرارة  ال�سم�ص 

ال�سوف وا�سفرار لونه اإذا كان لونه اأبي�ص.
الخطوات  ال�سوفية،نّفذ  التريكو  اأقم�سة  غ�سل  عند 
العادية، مع  ال�سوفية  الأقم�سة  ال�سابقة، كما في غ�سل 
مراعاة اأخذ قيا�ص القطعة قبل غ�سلها، كما في ال�سكل 
وفق  وتجفيفها  م�ستٍو،  �سطح  على  وب�سطها   ،)5(
بعد  الأ�سلي  �سكلها  تاأخذ  الغ�سيل، حتى  قبل  اأبعادها 

تمام جفافها، مع النتباه عدم ن�سرها على حبل. 

ال�سكل )5( 
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العادي  ال�سوف  غ�سيل  بطريقة  الأبي�ص  ال�صوف  ُيغ�سل 
اإ�سافة ملعقة كبيرة من الن�سادر  ل  اأّنه يف�سّ نف�سها، غير 
اإلى ماء الغ�سل الأول؛ لي�ساعد على تنظيفه، ويقّلل من 
مقدار ال�سابون الم�ستعمل. كما ي�ساف الن�سادر اإلى ماء 
ال�سطف الأخير بمعدل ملعقة كبيرة منه، حيث ي�ساعد 

الن�سادر على المحافظة على بيا�ص ال�سوف.
اأّما ال�صوف الأ�صود، فيعامل مثل ال�سوف العادي، ولكن 
ي�ساف اإلى ماء ال�سطف الأخير ملعقة كبيرة من الن�سادر؛ 
لما للن�سادر من تاأثير جيد في ال�سبغات ال�سوداء، حيث 

يعطيها لوًنا اأ�سود حالًكا.
قطعة على حدة،  ب�سرعة، وكل  الملّون  ال�صوف  ُيغ�سل 
من  كبيرة  ملعقة  الأخير  ال�سطف  ماء  اإلى  وي�ساف 
الخل؛ لأّن الخل ُيخّفف اأثر ال�سابون وي�سيعه، فيعمل 

على جعل الألوان زاهية.

- 1

- 2

- 3

- 4

رابًعا : غ�شل المن�شوجات الحريرية 
الغ�سل،  وعاء  في  )40°�ص(  حرارته  درجة  ماًء  �سع 
ثّم اأ�سف اإليه م�سحوق الغ�سيل، واأذبه جيًدا قبل غمر 

القطعة، ول ت�ستعمل ال�سابون معه.
الوعاء، وا�سغط جوانبها جميعها ول  في  القطع  �سع 

تدعكها؛ لأّن الدعك يتلف األيافها. 
مرة  غ�سلها  واأعد  الأمر،  احتاج  اإذا  الغ�سيل  ماء  غّير 
اأخرى.ارفع القطع من وعاء الغ�سيل وا�سغط عليها بين 
عديدة  مرات  دافئ  ماء  في  الغ�سيل  وا�سطف  يديك، 
ثّم في  التنظيف،  اآثار م�سحوق  القطع من  حتى تخلو 
ماء بارد؛ الإعادة الخيوط اإلى و�ضعها الطبيعي، واإنعا�ش 

اللون. 
من  كبيرة  ملعقة  الأخــيــر  ال�سطف  مــاء  ــى  اإل اأ�ــســف 
لمعة  اإعـــادة  على  يعمل  لأّنـــه  الأبــيــ�ــص؛  الإ�سبيرتو 
الحرير كان  اإذا  فيه  القطع  وا�سطف  الأ�سلية،  الحرير 
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- 5

- 6

ملعقة  اإليه  فاأ�سف  اأ�سود،  الحرير  كان  اإذا  اأّما  اأبي�ص. 
كبيرة من الن�سادر؛ لإعطائه �سواًدا حالًكا.

اع�سر القطع الحريرية بال�سغط عليها بين يديك، كما 
المجّفّف  اأو  ارة  الع�سّ ت�ستعمل  ول   ،)6( ال�سكل  في 

لتجفيفها؛ لأّنها تتجّعد، وتنكم�ص.
بعيد  مكان  في  اأجزائها  اأمتن  ومن  الغ�سيل  قطع  ان�سر 
الهواء،  ومتجدد  الظل(،  في  )اأي  ال�سم�ص  اأ�سعة  عن 
ب�سبب  تماًما؛ وذلك  اأن يجف  قبل  الغ�سيل  اجمع  ثّم 
�سعوبة كي الأقم�سة الحريرية وهي جافة. واإذا ُنّديت 
بر�ّسها بالماء، فاإّن النقط تترك عامة ت�سّوه �سكلها؛ لأّن 
�سطح الحرير خال من ال�سعيرات الدقيقة التي ت�ساعد 

ال�سكل )6(على انت�سار الماء بالت�ساوي.

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

خام�ًشا: غ�شل المن�شوجات ال�شناعية التحويلية:
حرارة  درجــة  عند  الفاتر  بالماء  الغ�سيل  وعــاء  امــاأ 

)40°�ص(، ثّم �سع م�سحوق الغ�سيل فيه واأذبه جيًدا.
�سع قطع الغ�سيل ذات الألوان الفاتحة اأوًلً في الوعاء، 
واغ�سلها بال�سغط بين اليدين، ول تدعكها مطلًقا؛ لئا 

تتلف وتتمّزق خيوطها.
الغ�سيل  ينظف  حتى  اأخرى؛  مرة  الغ�سل  عملية  اأعد 

تماًما، وغّير ماء الغ�سل في حال ات�ساخه. 
فقط  دافــئ   ماء  في  و�سعه  الوعاء  من  الغ�سيل  ارفــع 
وا�سطفه جيًدا، وا�سغط عليه بين يديك؛ لتتخّل�ص من 

اأكبر كمية ممكنة من الماء، ول تع�سره مطلًقا.
ارفع الغ�سيل من ماء ال�سطف، وان�سر قطع المن�سوجات 
من اأمتــن اأجزائها، وعلى الوجه الخلفــي للقما�ص في 
منطقة جيدة التهوية، وبعيدة عن اأ�ســعة ال�ســم�ص )في 
الظــل(، دون نف�ص القطع؛ حتــى ل تتمّزق خيوطها، 
ــل اأن ُتغ�سل هــذه الأقم�ســة باليد، وتن�سر دون وُيف�سّ
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اإّن كثيًرا من  ع�سرها؛ حتى ل تفقد متانتها، في حين 
ل تنظيفها تنظيًفا جافًّا. قطع الماب�ص هذه ُيف�سّ

�شاد�ًشا : غ�شل المن�شوجات ال�شناعية التركيبية:
الغ�سالة،  الغ�سيل، كل ح�سب نوعه ولونه داخل  �سع 
لغ�سلها،  المنا�سب  الرقم  على  الت�سغيل  قر�ص  اأدر  ثّم 
وح�سب تعليمات الكتّيب المرفق مع الغ�سالة؛ حتى ل 

ي�سّبب تجّعده، وانتظر حتى نهاية البرنامج.

- 1

-2

- 3

- 4

- 5

اأّما اإذا اأردت اأن تغ�صلها باليد، فاتبع ما ياأتي:
وعاء  في  )48°�ص(  حرارته  درجة  �ساخًنا  ماًء  �سع 

الغ�سيل، واأذب فيه م�سحوق الغ�سيل جيًدا.
بالدعك  الغ�سيل  عملية  ــداأ  واب بالماء،  القطع  اغمر 
الب�سيط، ول مانع من و�سع قليل من م�سحوق الغ�سيل 
المت�سخة،  المناطق  مبا�سرة، خا�سة على  القطعة  على 

ثّم دعكها.
حتى  الماء  تغيير  مع  اأخرى،  مرة  الغ�سيل  عملية  اأعد 

ت�سبح القطعة نظيفة، ثّم ارفعها من الوعاء.
�سع ماًء دافًئا في وعاء الغ�سيل الآخر، ثّم �سع القطع  فيه 
اأو ثاث مرات؛ حتى تتخّل�ص  وا�سطفها جيًدا مرتين 
اإ�سافة ملعقة كبيرة من  اآثار ال�سابون، مع �سرورة  من 
القطع  اع�سر  الأخير.  ال�سطف  ماء  اإلى  الغ�سيل  ملّين 

بالّلي الخفيف.
انف�ــص القطع من الماء، وان�ســرها على خلف القما�ص 
من اأمتن اأجزائهــا، وعلى حبل نظيف في منطقه بعيدة 
عــن اأ�ســعة ال�ســم�ص؛ فهذه الأنــواع تجف ب�ســرعة. 
ولأن الأبي�ص منها  قد ي�ســفر اإذا تعّر�ص طويًا لأ�ســعة 
ارة اأو مجّفف الطرد المركزي،  ال�سم�ص؛ ا�ستعمل الع�سّ
اأو مجّفف الأ�ســطوانة، بدرجة حرارة متو�سطة؛ اإذ اإن 

هذه الأقم�سة ل تتاأّثر بهذه الطرق.
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á°SQÉ‡ øjQÉ“

á°SQÉ‡ øjQÉ“

اإلى 6 - الأدوات  اأعــد  ثّم  ونّظفه،  الغ�سل  مكان  رّتــب 
مكانها.

  نّفذ التمارين العملية الآتية:
اغ�شل المن�شوجات القطنية والكتانية غيرالثابتة اللون، متبًعا الخطوات الآتية:

 1- انقع قطع المن�سوجات في ماء بارد م�ساًفا اإليه ملعقة ملح طعام مدة ن�سف �ساعة. 
 2- اأذب م�سحوق التنظيف في ماء �ساخن، واغ�سل كل قطعة على انفراد بال�سغط الخفيف. 

 3- ا�سطفها جيًدا مع اإ�سافة ملعقة كبيرة من الملح اإلى ماء ال�سطف الأخير؛ لتثبيت اللون، وملعقة 
كبيرة من الخل لتزهيته.

 4- اع�سرها بلطف مع و�سع القطع بعيدة عن بع�سها؛ حتى ل تختلط األوانها.
 5- ان�سر القطع على الوجه الخلفي في مكان جيد التهوية بعيًدا عن اأ�سعة ال�سم�ص.

 6- اكتب خطوات العمل التي اتبعتها في تنفيذ التمرين العملي.  
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  2   كي المالب�ص
عملية الكي: عملية فرد لاأقم�سة لأزالة التجاعيد والكرم�سة الموجودة في الماب�ص، اأو لفتح 
الخياطات بعد عملية الخياطة با�ستعمال اأدوات متعّددة، والهدف منها اإعطاء الماب�ص رونًقا 

وملم�ًسا جميًا مما يح�ّسن من �سكلها النهائي.
وتتم عملية الكي برفع درجة حرارة القطعة المطلوب كيها وبوجود جو رطب وتحت �سغط 
معّين، حيث تختلف درجة الحرارة وال�سغط والرطوبة تبًعا لنوع وموا�سفات القما�ص المراد 
الكي وخبرته  بعملية  القائم  ال�سخ�ص  العوامل بمهارة  ا�ستخدام هذه  يرتبط  اأن  بد  كيه، ول 
ا�ستخدام و�سائل الكي  يوؤدي  الثاثة. وقد  بالعوامل  تاأّثرها  باأنواع الأقم�سة ومدى  ومعرفته 
المختلفة ب�سكل خطاأ اإلى ا�ستطالة القما�ص اأو ارتخائه وانكما�سه، مما يوؤّثر ب�سكل مبا�سر في 

قيا�سات القطعة، اأو حرقها، اأو ظهور لمعة عليها.
    اأ       الأدوات والأجهزة الم�صتخدمة في عملية الكي: ُت�ستخدم في عملية الكي اأدوات وتجهيزات 

عديدة، منها:
بها  العادية )والتي ل يوجد  المكواة  ت�سبه  الجافة:  الأوتوماتيكية  الكهربائية  المكواة     1  
يتم  ثيرمو�ستات،  ُي�سّمى  للحرارة  ب�سابط  مزودة  اأّنها  اإل   ) الحرارة  لدرجة  منّظم 
بو�ساطته التحّكم بدرجة الحرارة، وذلك ب�سبط الموؤ�سرعلى نوع الن�سيج اأوعلى 

درجة الحرارة المطلوبة. 
 2   المكواة الكهربائية الأوتوماتيكية البخارية: تعّد من اأحدث المكاوي الكهربائية؛ 
لما تتمّيز به من �سرعة في العمل وتحّكم في درجة الحرارة والرطوبة. وتتكّون 
ولكنها  الجافة،  الأوتوماتيكية  المكواة  منها  تتكّون  التي  نف�سها  الأجــزاء  من 
تكون مزّودة بخزان يو�سع به الماء يوجد اأعلى وحدة الت�سخين مبا�سرة، كما في 

ال�سكل)1-19(، وفي ما ياأتي الأجزاء الرئي�سة للمكواة الكهربائية البخارية.
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ال�سكل )1-19(: اأجزاء المكواة الكهربائية الأتوماتيكية البخارية.

تزّود المكواة بزر اأو مفتاح يتم التحّكم به عند ا�ستعمالها كمكواة بخار اأو يمنع 
و�سول قطرات الماء لل�سطح ال�ساخن فُت�ستعمل كمكواة جافة، كما يمكن التحّكم 

بكمية البخار بو�ساطة زر خا�ص.
بع�ص  تزّود  قد  كما  خالها،  من  الخزان  لملء  المكواة؛  اأعلى  في  فتحة  توجد 

ح كمية الماء الموجودة في الخزان. المكاوي بموؤ�سر زجاجي يو�سّ
حها  تو�سّ والتي  الآتية  التعليمات  تّتبع  بها،  والعناية  البخارية  المكواة  ول�ستعمال 

الأ�سكال:

1- ثقب بّخاخ الماء 
2- غطاء فتحة تعبئة خزان الماء 
3- قر�ص التحكم بكمية البخار 

4- �ساغط زيادة البخار 

5- �ساغط بّخاخ الماء 
6-مقب�ص اليد 

7- ال�سلك الكهربائي المتحرك 
8- منبه �سوئي 

9  - خزان الماء ال�سّفاف 
10- قر�ص منّظم الحرارة

11- قاعدة المكواة
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الكــتّيــب  قـــــراءة   -
بالمكــواة  المرفــق 
تعليمــات  وتطبيــق 

ال�ستخدام.

في  المكواة  - تخزين 
ل  و�سع قائم، وُيف�سّ
حولها  ال�سلك  لف 
مرخيًّا دّون �سد بعد 

اأن تبرد.
الــمــاء  ا�ــســتــعــمــال   -
خزان  لملء  المقّطر 
لمنــع  المـكـــــواة؛ 
التر�ســـبات  تكــّون 
المكواة  �سطح  على 

واإغاق ثقوبها.

المكــواة  تمــّرر  ل   -
اأو  الدبابي�ــص  فــوق 
ال�ســــــــــّحابات اأو 
الأزرار؛ حــتـــــى ل 
�ســطحها،  تخــد�ص 
كذلك تنظيفها وهي 
ناعمة  بفوطــة  دافئة 
بالمــاء  مغمــــو�ســة 

وال�سابون.
ــال  ــس ــ� الت ــــزع  ن  -
عند  ــائــي  الــكــهــرب
المكواة  خزان  ملء 

بالماء اأو اإفراغه. 

من  الخزان  اإفــراغ   -
النتهاء  فــور  الــمــاء 
والمكواة  الكي  من 
�ساخنة قليًا؛ ل�سمان 
لـتـجّنب  جــفـــافها 

ال�سداأ.
الخزان  مــلء  عــدم   -
اأكــثــر من  ــاء  ــم ــال ب
�سعته، لتجنب تعّطل 
المــكــواة وخروج 

الماء من داخلها. 

- ا�ســـــتعمال الكوب 
الخا�ص لتعبئة خزان 
�سعة  اإّن  اإذ  المكواة 
�سعة  تعادل  الكوب 

خزان المكواة.
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لكي  الرتفاع  متو�سطة  عادية  من�سدة  المنازل  بع�ص  في  ُت�ستعمل  الكي:  منا�شد    3  
الماب�ص المختلفة؛ حيث ُيفر�ص �سطحها بغطاء من ال�سوف ثّم تو�سع فوقها قطعة 
قما�ص بي�ساء، ولكن وبعد التطّور الكبير الذي حدث في �سناعة المكاوي ظهرت 

اأنواع عديدة لمنا�شد الكي الخا�شة، اأهمها:
ومنحنية  رفيعة  ال�سكل  م�ستطيلة  المعدن  اأو  الخ�سب  من  لوحة  الكي:  من�صدة  اأ    

الآخـر، كما  الطرف  من  منحنية  اأو  م�ستقيمة  تكون  بينما  الأطراف  اأحد  من 
اللّباد وفوقه طبقة  اأو  في ال�سكل )1- 20(. ُتغّطى بطبقة رقيقة من الإ�سفنج 

خارجية من القما�ص المقاوم للحرارة. 
ويرتفع اللوح على اأرجل من الخ�سب 
فــي  التحّكــم  ويمكــن  المعــدن  اأو 
ارتفاعها  لينا�سب طول من ي�ستعملها، 
اأو في حالة الكي وال�ســخ�ص جال�ص، 
ويمكن طيها فا ت�ســغل حيــًزا كبيًرا. 
كما ت�ســمح بكــي الماب�ص ب�ســهولة 
وعلى طبقة واحــدة، مّما يوّفر الوقت 
والجهــد ال�ســائع فــي تقليــب قطعة 

الماب�ص وتعديلها.
�سغيرة  كي  من�سدة  الأكمام:  كي  ذراع  ب  
وُت�ستخدم  قاعدة،  على  مثّبتة  �سيقة 
تاأخـذ  التي  في كي الأكمام والمناطق 
في  كما  والبن�ســات،  الـزّم  �ســـكل 

ال�سـكل )21-1(.

ال�سكل )1- 20(: من�سدة الكي.                                                            

ال�سكل )21-1(: 
ذراع كي الأكمام.
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جـ   و�صـــائد الكي: تتوافــــر مـنـها اأ�ســــكال 
متعّددة لتنا�سب كي الأجزاء المختلفة 
ال�ســيقة والبن�سات  ال�سيقة والق�سات 
والأكــتــاف، كـمــــا فــي ال�ســـــكل  

.)22-1(
 4   لوحة الكي الإبرية: قطعة م�ستطيلة لي�ص لها 
عدد  من  �سطحها  ويتكّون  معّين،  حجم 
والدقيقة  الق�سيرة  المعدنية  الأ�ساك  من 
في  كمـــا  �ســكلها،  في  ــر  الإب وت�ســبه 

ال�سـكل )23-1(.
ُت�ستعمل هذه اللوحة لكي الأقم�سة الوبرية 
والمخملية للمحافظة على الوبر من التلّبد؛ 
حيث تو�ســع القطعة على الوجه ال�سحيح  
فوق اللوحة وتكوى على الوجه الخلفي، 
ويمكن ال�ستعا�سة عن اللوحة بلف طاولة 

الكي بمن�سفة ذات وبر ظاهر.
 5    فوطة الكي )الفودرة(: قطعة قما�ص من القطن الخفيف كال�سا�ص تو�سع فوق القطعة 

اأّنها  وفائدتها  جيًدا،  ومع�سورة  مبلولة  اأو  جافة  ُت�ستعمل وهي  وقد  كيها،  المراد 
ل ا�ستعمالها  تمنع حدوث اللمعان على الأقم�سة الناتج عن حرارة المكواة. ُيف�سّ
لكي الأقم�سة ال�سوفية والمناطق التي يوجد بها ح�سوات، كالياقات والجاكيتات 
ل ا�ستعمالها مع الأقم�سة ذات الألوان  والجزء العلوي للبنطلونات. وعموًما ُيف�سّ
ل عدم ثني حوافها؛ حتى ل تترك عامة على القما�ص عند  القاتمة جميعها، وُيف�سّ

الكي فوقها.

ال�سكل)1-22(: و�سائد الكي.

ال�سكل )1-23(: لوحة الكي الإبرية.
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ت�شغيل اأجهزة الكي 
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- ت�سّغل المكاوي الكهربائية باأنواعها المختلفة.
- تنّظف المكواة الكهربائية بنوعيها العادية والبخارية.

المعلومات الأ�صا�صية
الكي عملية �سرورية ل�سقل الماب�ص وفردها، واإزالة التجّعدات والكرم�سة التي تحدث نتيجة 
الغ�سل اأو ال�ستعمال. واأهم الأدوات الم�ستخدمة في الكي، المكاوي البخارية باأنواعها المختلفة؛ 
اإذ تت�سابه في تركيبها الأ�سا�سي واإن اختلفت عن بع�سها في بع�ص الإ�سافات. ويحدث اأحياًنا 
البخارية؛  المكواة  ثقوب  ُتغلق  ي�سبح خ�سًنا، وقد  اأو  الأ�سفل  المكواة من  �سطح  ا�سوداد على 
اأمل�َص ناعًما يجب العمل على  ب�سبب تر�ّسب مواد داخل الخزان؛ ولكي يبقى �سطح المكواة 

تنظيفه، وفتح ثقوب المكواة كلما لزم الأمر. 
م�صتلزمات تنفيذ التمرين 

الأدواتالمواد
- فوطة قما�ص للتنظيف - اإ�سفنجة 

– م�سحوق ال�سابون  - ن�سف كوب خل 
- �سمعة بي�ساء            - ماء مقّطر اأو مغلي مبرد

    قطعة قما�ص بي�ساء

- مكـاوي كـهـربائيـة  اأوتوماتيكيــة جافــة، 
واأوتوماتيكية بخارية

 - وعاء به ماء             

                      

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

- 1
- 2

- 3

- 4

الجافة  الأوتوماتيكية  الكهربائية  المكواة  ت�شغيل  اأوًلً: 
)دون بخار ماء(: 

تاأّكد من  �سامة الأ�ساك الكهربائية للمكواة.
اقراأ الكتيب المرفق مع المكواة جيًدا، واتبع تعليماته 

عند ت�سغيلها.
ام�سك القاب�ص )الفي�ص( من القطعة البا�ستيكية و�سعه 

في المقب�ص.
�ســع المكــواة علــى القاعدة الخا�ســة بهــا، اأو على 
الجانــب المعدني في حامل الكي، اأو اأوقفها ب�ســكل 

ثابت، كما في ال�سكل )1( وتاأّكد من ثباتها.
ال�سكل )1(

تمرين
5-1
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- 5

-  6

اأدر قر�ــص منّظــم الحرارة علــى الرقــم  اأو الكلمة اأو 
النقاط، كما في ال�ض��كل )2( ح�ســب نــوع القما�ص 
كو�ض��عه على ثالث نق��اط عند كي االأقم�ض��ة القطنية 

والكتانية وهكذا.
ابداأ بكي قطع الماب�ص التي ل تحتاج اإلى حرارة عالية 
بعد اأن تجــّرب حرارة المكواة على حا�ســية القما�ص 

ال�سكل )2(الداخلية كما �سبق.
-  7

-  8

-  9

- 10

- 11

غّير اإ�ســارة القر�ص كلما انتهيت مــن كي نوع معين؛ 
بحيث يو�سع موؤ�سر قر�ص المنّظم على النوع الجديد 

للقما�ص.
ام�سك الفي�ص من القطعة البا�ستيكية، وانزعه من المقب�ص 
من  ت�ستفيد  حتى  دقائق  بخم�ص  الكي  من  النتهاء  قبل 

حرارة المكواة دون ا�ستهاك طاقة كهربائية.
اترك المكواة م�ستندة على قاعدتها حتى تبرد تماًما بعد 

النتهاء من الكي.
نّظف قاع المكواة بقطعة قما�ص مبّللة بمقدار مت�ســاٍو 

من الخل والماء، ثم جّففها جيًدا.
لّف ال�ســلك الكهربائي حــول مقب�ص المكواة بحيث 
يكون مرخيًّــا، واحفظ المكواة فــي مكانها الخا�ص 

بعيًدا عن متناول اأيدي الأطفال.

- 1
- 2

ثانيًا: ت�شغيل المكواة الكهربائية الأوتوماتيكية البخارية
 كّرر الخطوتين )1 و2(، كما في التمرين ال�سابق.

اماأ خزان المكواة بالماء المقّطر من الفوهة الخا�سة 
في  كما  بالمكواة،  الخا�ص  الكوب  م�ستعمًا  بذلك 
ال�سكل )3(؛ اإذا لم يتوافرالماء المقّطر فاغِل ماًء عاديًّا 
ال�سّفاف،  الخزان  امتاء  راقب  ا�ستعمله،  ثم  وبّرده 
وتجنب ان�سكاب الماء من المكواة، ول تماأ الخزان 
باأكثر من �سعته، ولحظ الموؤ�سر الذي يبّين لك مقدار 

الماء الموجود داخل الخزان.
ال�سكل )3(
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- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

حّرك قر�ص المنّظم، كما في ال�سكل )4(، على الرقم، اأو 
الكلمة، اأو النقاط المنا�ضبة لكي القطعة كما في الخطوة 
)2( مــن ت�ســغيل المكــواة الكهربائيــة الأوتوماتيكيــة 

الجافة، وا�سبط الموؤ�سر على كمية البخار المطلوبة.
�ســع القاب�ص )الفي�ص( في اإبريــز الكهرباء )المقب�ص(، 
وانتظــر قليــًا حتى ت�ســخن المكــواة وُي�ســتدل على 

ت�سغيلها باإ�ساءة اللمبة الخا�سة.
ابداأ بعملية الكي، واإذا كانت الأقم�سة �سديدة الجفاف 
فيمكــن ترطيبها بال�ســغط على الزر الخا�ص بر�ّســا�ص 
)بّخــاخ( المــاء، كمــا فــي ال�ســكل )5(، اأو الكتفاء 
بو�ســع منّظم البخار على اأعلى كمية من البخار، كما 

في ال�سكل )6(.
اأكمل عملية الكي مع �سرورة تحريك قر�ص المنّظم 

ح�سب نوع القما�ص المراد كيه.
ا�سحب القاب�ص من الإبريز قبل النتهاء من عملية الكي 
اإلى  تحتاج  التي  القطع  كي  واأكمل  دقائق،  بخم�ص 

حرارة منخف�سة، واترك المكواة حتى تبرد.
اأفرغ المكواة من الماء المتبقي، كما في ال�سكل )7( 
داخل  رطوبة  اأيّــة  تترك  ل  حتى  قليًا؛  �ساخنة  وهي 

الخزان والتي قد توؤدي لتكّون ال�سداأ.
ال�سكل  في  كما  الأ�سفل،  من  المكواة  �سطح  ام�سح 
ال�سابون؛  بالماء وم�سحوق  مبّللة  )8(، بقطعة قما�ص 

لإزالة اأي بقع عليها.

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(

لف ال�سلك حول المكواة بخفة ودون �سد، كما في 10 -
ال�سكل )9( بعد تمام تبريدها، واأرجع قر�ص المنّظم 
في  واحفظها  ال�سفر.  اإلى  البخار  ا�ستخدام  وقر�ص 

مكانها الخا�ص بعيًدا عن الرطوبة.

ال�سكل )7(

- 1
- 2

ثالثًا: تنظيف المكواة البخارية
ام�سح المكواة من الغبار.

ال�سكل)8(بّلل فوطة نظيفة اأو اإ�سفنجة في محلول التنظيف
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وادعك �سطح المكواة جيًدا حتى تنظف، ثم جّففها، 
واذا لحظت اأّن �سطحها خ�سن ف�سّخنها ومّررها على 
الورق  من  طبقتين  بين  مو�سوع  اأبي�ص  �سمع  مب�سور 
المكواة  �سطح  اأ�سبح  اإذا  اأّما  النزلق،  �سهلة  فت�سبح 
اأ�سود فتجنب ا�ستعمال اأّية اأداة حادة لإزالة ال�سوداد، 

بل اتبع الآتي:
اأ   - اخلط مقداًرا من الماء والخل، و�سّخنهما.

ب- بّلل فوطة بهذا الخليط، وادعك �ســطح المكواة 
جيــًدا، ويمكــن ا�ســتعمال قطعــة مــن الليمون 

مغمو�سة بالملح بدًل من الماء والخل.
من  عجينة  فاعمل  �سديًدا  ال�ــســوداد  كــان  اإذا  ــا  اأّم
الأ�سبيداج والإ�سبيرتو، وادعك بها �سطح المكواة، ثم 

ال�سكل )9(جّففه بفوطة جافة؛ حتى ي�سبح لمًعا. 
افتح الثقوب المغلقة كالآتي:  3-

اأ   - اخـلط قليًا من الماء والخل بن�سب مت�ساوية، 
ويمكنك ا�ستعمال ملح الليمون بدًل من الخل.

ب- �سـع الخليــط في خــزان المـكـواة، واتركه مدة 
�ساعة؛ اإذ يعمل الخل على اإذابة المواد الكل�سية.

جـ - �سـل التيار الكهربائي و�سّخن المكواة.
د   - اأح�سر قطعة قما�ص قديمة، واأخرج المزيج من 
بالمكواة،  الخا�ص  الزر  على  بال�سغط  المكواة 
الماء  ينفذ  حتى  القما�ص؛  قطعة  على  ومّررها 

والخل من الخزان .
هـ - كّرر العملية ال�سابقة بالمزيج ذاته حتى تفتح 

ثقوب المكواة.
و  - اماأ الخزان بالماء فقط؛  لتتخّل�ص من اآثار الحم�ص.

ز  - �سـّخن المكواة واأخرج الماء، مراعًيا ف�سل التيار 
الكهربائي عند كل مرة تماأ بها خزان المكواة.

ح - ام�سح المكواة، وجّفف �سطحها جيًدا، ورّتب 
مكان العمل.
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ال�سحب  حيث  من  الكي  توؤّثرطريقة  األيافها:  م�صدر  ح�صب  )المالب�ص(  المن�صوجات  كي  ب     
ا اختياردرجة الحرارة المنا�سبة في كي الماب�ص، تاأثيًرا كبيًرا  الطويل اأو ال�سغط واأي�سً
في النتائج النهائية للقطعة �سواء في �سكلها اأولمعانها اأو تهّدلها. وفي ما ياأتي اأ�س�ص كي 

المن�سوجات ح�سب اأنواعها:

من  والكتان  القطن  يعّد  والكتانية:  القطنية  المالب�ص  كي    1
للتجّعد  قابان  اأّنهما  اأي  مرونة،  المن�سوجات  اأقل 
والكرم�سة بعد عمليات الغ�سيل والتجفيف؛ لذا فهما 
بحاجة اإلى عملية كي حتى بعد ارتدائهما ودون غ�سل، 
اإ�سافة اإلى اأّنهما يتحّمان درجة الحرارة العالية �سواء 

في ماء الغ�سيل اأم الكي.
2    كي المالب�ص ال�صوفية: ل يحتاج ال�سوف اإلى عملية الكي 
اتباع  تم  اإذا  خا�سة  الأخرى  الأن�سجة  تتطّلبها  التي 
والتجفيف،  والع�سر  الغ�سل  في  ال�سحيحة  الطريقة 

ولكن قد ن�سطر لكيه اأحياًنا لزيادة رونقه وجماله.
الفائقة عند  العناية  3   كي الحرير الطبيعي: يتطّلب الحرير 
كيه، ويكوى الحرير قبل تمام جفافه، وفي حالة جفافه 
وُي�سغط  مبّللة  فوطة  في  لفه  طريق  عن  تنديته  فيجب 
اأجزاء  تت�سرب  حتى  دقائق   )10( مدة  وتترك  عليها 
القطعة الماء بالت�ساوي اأو تبّلل القطعة كلها عن طريق 
في  وال�سبب  قليًا،  لتجف  وتركها  الماء  في  غم�سها 
ذلك اأّن القطرات المتفّرقة ت�سبب ظهور بقع مكانها 

)تحوير(.
4    كي الملب�س الم�ش��نوعة من اأقم�ش��ة �ش��ناعية تحويلية: يختلف الحرير ال�سناعي )ن�سيج 
�سناعي تحويلي( عن الحرير الطبيعي في اأّن خيوطـــه اأ�ســمك واأقل مرونة اأي اأّنه

انتبه اإلى �سامة عزل 
الكهربائية  الأ�ساك 
ا�ســـــتــعمال  عنــد 
م�ســــادر الكهربــاء 

في الم�سغل.

كــي  عــدم  ــل  يف�سّ
اأقم�ســــة الـــتـريـكو 
حالــة  فــي  خا�ســة 
بارزة،  غــرز  وجود 
واذا اأردنــــــا كــيها 
فتكوى مثل ال�سوف 
تماًمــا ولكــن بعــد 

تمام جفافها.
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قابــل للتجّعــد، لذلــك ل يمكــن اتبــاع طريقة 
واحــدة اأو قواعد ثابتة لكيه نظــًرا لتعدد اأنواعه 
و�ســفاته، فبع�ص اأنواع الأ�سيتيت مثًا ل تكوى 
نهائيًّا، بعك�ص رايون الف�سكوز نجد اأّنها بحاجة 
اإلــى كي؛ لذا فمن ال�ســروري النتباه اإلى درجة 
حــرارة المكــواة؛ لأّن درجــة الحــرارة العالية 
تقّلل من لمعته وت�ســّبب ان�ســهاره، اأو الت�ســاقه 

بالمكواة، اأو تكرم�سه اأحياًنا.
تركيبية:  �شناعية  اأقم�شة  من  الم�شنوعة  الملب�س  كي    5
المواد  من حيث  ال�سناعية  المن�سوجات  تتنّوع 
من  ولكل  �سناعتها،  في  تدخل  التي  الكيميائية 
هذه المن�سوجات خ�سائ�ص تمّيزه عن الآخر من 

حيث المرونة، والتاأّثر بالحرارة، وغيرها.

وفي ما ياأتي مجموعة من القواعد الواجب مراعاتها عند كي المالب�ص:
 اأ     كي الماب�ص باتجاه الطول اأو العر�ص وعدم كيها باتجاه الورب.

حال  في  وبخا�سة  منخف�سة  حرارة  لدرجة  تحتاج  التي  الماب�ص  بكي  البدء  ب   
ا�ستخدام مكواة غير اأوتوماتيكية.

جـ     البدء بكي الأجزاء ال�سميكة والحوا�سي في قطعة الماب�ص، ثم كي اأجزاء الطبقة 
الواحدة.

د      ا�ستعمال و�سائد الكي عند كي الأجزاء الدقيقة في قطعة الماب�ص.
هـ     بعد كي الماب�ص، ُتترك حتى تبرد وتجف تماًما قبل حفظها في مكانها. 

تتبّع مراحل كي المالب�ص باأنواعها المختلفة، كما في التمرين  )6-1(.

قــبــل كــي الــنــايــلــون، 
ُتجّرب حرارة المكواة 
ــثــوب  ـــرف ال عــلــى ط
قابل  ـــه  لأّن كــيــه؛  قبل 

لان�سهار والتعّجن.

البطاقــة  قــراءة  يجــب 
التعريفيــة المـــوجــودة 
على قطــع الماب�ص في 

ما يخ�ص الكي. 
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§«°ùH »é°ùf Ö«côJ

OÈe è«°ùf

1

2

3

4

5

iôNCG äÉ¶MÓe

1    ما الأجزاء التي تترّكب منها المكواة البخارية؟
2    عّلل ما ياأتي:

اأ   - كي القطن والكتان بال�سحب الطويل ولي�ص بال�سغط.
ب- ظهور لمعة غير محّببة عند كي بع�ص اأجزاء قطعة الماب�ص.

جـ- عدم و�سع الماب�ص في الخزانة بعد كيها مبا�سرة.
د   - يكوى الحرير دون تندية.

3    كيف تحافظ على وبر �سعيرات ال�سوف بحالة جيدة؟
4    ما فائدة كل من الآتية في عملية الكي:

اأ   - و�سائد الكي.
ب- اللوحة الإبرية.

جـ- فوطة الكي.

1
2

3
4
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كي المن�صوجات ح�صب نوعها
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تكوي قطع من�سوجات ) قطنية، كتانية، �سوفية، حريرية، �سناعية تحويلية، �سناعية تركيبية(.
المعلومات الأ�صا�صية

يت�سابه القطن والكتان من حيث طريقة الكي، لذلك ُت�ستعمل مكواة �ساخنة في كيهما وبطريقة 
بدرجات  تاأّثرها  مراعاة  فيجب  ال�سوفية  الماب�ص  اأّما  للمكواة،  الطويل  وال�سحب  التمرير 
بال�سغط وبا�ستخدام فوطة  اأّنها تكوى  الخارجية، كما  الوبرة  نظًرا لحتراق  العالية؛  الحرارة 
الكي. اأّما الحرير فهو من المن�سوجات القابلة للتجّعد خا�سة اإذا جّفف بالمجّففات الكهربائية؛ 
اأّما  الكي.  اإتمام عملية  قبل  اأجزاوؤه  دافئة وب�سرعة؛ حتى ل تجف  فهو يكوى بمكواة  لذلك 
الحرير ال�سناعي فاإّنه يتجّعد ب�سهولة خا�سة عند البلل لذلك يجب كيه با�ستمرار، اأّما الأقم�سة 
الم�سنوعة من الألياف التركيبية فهي ل تحتاج اإلى عملية كي م�ستمرة، بل تكوى للمحافظة 

على رونقها وجمالها. 
 

م�صتلزمات تنفيذ التمرين 
الأدواتالمواد

- ِقَطع ماب�ص م�سنوعة من اأقم�سة متنوعة 
    )قطن، كتان، �سوف، حرير نايلون، وحرير �سناعي(
- ماء              - قطعة قما�ص قطنية خفيفة )فوطة الكي(

- فوطة        - �سر�سف اأبي�ص كبير 

- مكــواة كهربائيـــة عاديــــــة اأو 
    اأوتوماتيكية

- بّخاخ ماء 
- طاولة كي 

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

- 1

- 2

اأوًلً : كي المن�شوجات القطنية والكتانية البي�شاء والثابتة اللون
لطولك،  منا�سب  ارتفاع  على  الكي  طاولة  ثّبت 
و�سعها في مكان قريب من اإبريز الكهرباء، مراعًيا 

اأن يكون الإبريز على يمينك.
رّطب القطعة بر�ص قليل من الماء، كما في ال�سكل 
الكي  عملية  �سرعة  على  ي�ساعد  ذلك  لأّن  )1(؛ 

ال�سكل )1(ودقتها. 

تمرين
6-1
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- 3

- 4

فيتم  البخارية،  الكهربائية  المكواة  ا�ستعملت  واإذا 
الترطيب من المكواة نف�سها.

لّف كل قطعة على حدة، حتى تتوّزع الرطوبة على 
القطعة ب�سكل مت�ساٍو، واتركها مدة )10( دقائق.

قر�ص  �سبق، وحّرك  الكهربائية كما  المكواة  جّهز 
منّظم الحرارة على درجة )260°�ص(، اأو على كلمة 
الم�ستخدمة،  المكواة  نوع  اأو كتان ح�سب  قطن، 
نقاط  ثالث  الحرارة  منّظم  قر�ش  على  يوجد  وقد 
حتى  انتظر  مرتفعة،  حرارة  درجة  وتعني  اأربع  اأو 
ينطفئ المنبه ال�سوئي حيث تكون المكواة جاهزة 

لا�ستعمال.
- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

الجزء  القطعة على طاولة الكي بحيث يكون  افرد 
الكبير من القطعة متدليًّا من جهتك، والجزء المراد 
بعيًدا  المكوي  الجزء  دفع  ليتم  الطاولة،  على  كيه 

عنك.
بتمريرها  وابداأ  �سحيحة،  بطريقة  المكواة  ام�سك 
على القطعة من اليمين اإلى الي�سار، واكِو بال�سحب 
الطويل، مع ال�سغط على الأجزاء ال�سميكة، وباتجاه 
اإّما طوليًّا اأو عر�ضيًّا؛ حتى ال تمّط  خطوط الن�ضيج 
القطعة مع تحريك الجزء الذي تم كيه بعيًدا عنك.

اأثناء  في  ترطيب  اإلى  تحتاج  التي  المنطقة  رّطب 
الكي، واكوها حتى ت�سبح القطعة جافة تماًما.

قليًا بو�سعها على من�سدة  تبرد  القطعة حتى  اترك 
اأو تعليقها، ثم  �سعها في الخزانة.

اكِو الماب�ص القطنية والكتانية الملونة الثابتة اللون 
بطريقــة كي القطن والكتان الأبي�ص نف�ســها ولكن 
با�ســتعمال مكــواة درجــة حرارتهــا )150°�ص(، 
والألــوان  القاتمــة منها تكوى علــى ظهر القما�ص 

حتى ل تظهر عليها لمعة.
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- 1
- 2

- 3

- 4

ثانيًا: كي المن�شوجات ال�شوفية
نّفذ الخطوة )1( ال�سابقة في البند الأول.

حّرك قر�ص منّظم الحرارة على اإ�سارة دافئ بدرجـة 
اأو على كلمة �سوف  حـرارة )150°-180°�ص( 
ح�سب نوع المكواة، وذلك لتجنب تلّبد ال�سوف 

اأو انكما�سه.
حامل  على  واب�سطها  الخلف،  على  القطعة  اقلب 

الكي.
بّلل فوطة الكي بالماء، واع�سرها جيًدا، ثم �سعها 

فوق الجزء المراد كيه.
- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

لمنع  المبّللة؛  القما�ص  قطعة  فوق  المكواة  �سع 
الفوطة  تجف  حتى  برفق  وا�سغط  الوبر،  احتراق 
المكواة فوقها )الكي  المكواة دون �سحب  تحت 

بال�سغط(.
الفوطة  اآخر فوق  اإلى مكان  وانقلها  المكواة  ارفع 
كي  من  تنتهي  حتى  وهكذا  الآخــر،  الجزء  لكي 

الأجزاء جميعها.
اترك القطعة منب�سطة حتى تبرد تماًما، ثم عّلقها اأو 

اطوها.
الماب�ص  قطع  تعليق  عند  مح�سّوة  عّاقة  ا�ستعمل 
اأثًرا  المعدنية )ال�سلك( تترك  العّاقة  ال�سوفية، لأّن 

عند الأكتاف.
الكي،  اأثر  من  لمعة  اأيّة  الخياطات  على  ظهر  اإذا 
�سع ال�سا�سة المبّللة على هذا المكان، ومّرر عليها 
المكواة ب�سرعة، وارفعها قبل اأن تجف ال�سا�سة، ثم 

اتركها لتجف فتزول اللمعة.
ا،  انف�ص قطعة الماب�ص با�ستعمال فر�ساة ناعمة جدًّ
ومّررها على اأقم�سة ال�سوف باتجاه الوبر مما يعيد 

للوبر �سكله ويمنع تلّبد ال�سعيرات.
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تماًما 11 - يجف  الهواء؛ حتى  في  معّلًقا  ال�سوف  اترك 
قبل حفظة، مع ا�ستعمال عّاقة مح�سّوة؛ لأّن العّاقة 

العادية تترك اأثًرا في الأكتاف.

- 1
- 2

- 3

- 4
- 5

- 6

- 7

ثالثًا : كي المن�شوجات الحريرية
نّفذ الخطوة )1( ال�سابقة في البند الأول.

 -°150( دافئة  درجة حرارة  على  الموؤ�سر  ا�سبط 
180°�ص( اأو ا�سبط الموؤ�سر على كلمة حرير.

جفت  واإذا  تماًما،  تجف  اأن  قبل  القطعة  اكــِو 
تماًما فيتم ترطيبها عن طريق لّفها في فوطة مبّللة، 
دقائق؛   )10( مدة  وُتترك  جيًدا،  عليها  وال�سغط 
وال�سبب  بالت�ساوي؛  الماء  اأجزاوؤها  تت�سرب  حتى 
بقع  ظهور  ُت�سّبب  المتفرقة  القطرات  اأّن  ذلك  في 

مكانها )تحوير(.
اقلب القطعة على الخلف.

بال�سحب  واكــِو  الكي،  حامل  على  القطعة  افرد 
الطويل وال�سريع؛ حتى لتجف اأجزاوؤها قبل اإتمام 
الكي، واإن جّفت غطِّ الجزء الجاف ب�سا�سة مبّللة، 

واكِو فوقها، واأكمل الكي على الوجه الخلفي.
دون  واكــِو  ال�سحيح،  الوجه  على  القطعة  اقلب 

ترطيب حتى تنتهي من كي الأجزاء جميعها.
اترك القطعة منب�سطة؛ حتى تبرد تماًما، ثم عّلقها اأو 

اطوها.

- 1
- 2

- 3

 رابًعا : كي المن�شوجات ال�شناعية التحويلية 
نّفذ الخطوة )1( ال�سابقة في البند الأول.

حّرك قر�ص منّظم الحرارة على اإ�سارة دافئ اأو على 
كلمة رايون ح�سب نوع المكواة الم�ستعملة.

رّطب قطعة الماب�ص بلفها في فوطة )ماءة( مبّللة،
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- 4
- 5

- 6

- 7

تت�سّرب  حتى  تقريًبا  دقائق   )10( مدة  واتركها 
اأجزاوؤها الماء بالت�ساوي؛ لأّن ر�ّسها بالبّخاخ يوؤدي 

اإلى ظهور بقع الماء عليها.

اقلب القطعة على الخلف.
افرد القطعة على طاولة الكي على طبقة واحدة من 

القما�ص.
اكِو بال�سحب الطويل، وا�ستعمل يدك الي�سرى في 
�سكلها  تاأخذ  حتى  و�سّدها  القطعة،  ب�سط  عملية 

وحجمها الطبيعي.
اترك القطعة منب�سطة حتى تبرد تماًما، ثم عّلقها اأو 

اطوها.

- 1
- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

خام�ًشا: كي المن�شوجات ال�شناعية التركيبية
نّفذ الخطوة )1( ال�سابقة في البند الأول.

حّرك قر�ص منّظم الحرارة على اإ�سارة دافئ اأو على 
المكواة   حرارة  تكون  اأن  يجب  اإذ  نايلون  كلمة 

)110°�ص(.
الكي  الخلفي فوق طاولة  الوجه  القطعة على  افرد 
الكي  فوطة  وبّلل  القما�ص،  من  واحدة  طبقة  على 
الجزء  فوق  �سعها  ثم  جيًدا،  واع�سرها  بالماء، 
المراد كيه، واكِو بال�سحب الطويل اأو بال�سغط على 
الأجزاء ال�سميكة حتى تجف الفوطة؛ لمنع تكّون 

اللمعة التي قد تحدث على الماب�ص.
ارفع المكواة، وانقلها اإلى مكان اآخر فوق الفوطة 
وهكذا  جّفت،  كلما  وبّللها  الآخــر،  الجزء  لكي 

حتى تنتهي من كي الأجزاء جميعها.
اترك القطعة منب�سطة حتى تبرد تماًما، ثم عّلقها اأو 

اطوها.
اترك المكواة حتى تبرد تماًما، واأعد الأدوات اإلى 

مكانها، ورّتب مكان العمل.
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á°SQÉ‡ øjQÉ“

á°SQÉ‡ øjQÉ“

نّفذ التمارين العملية الآتية :
كي المن�سوجات القطنية والكتانية الملونة غير ثابتة اللون.

1- اكِو القطعة قبل اأن تجف، وال ُتنّديها مطلًقا خوًفا من اختالط االألوان، وحّرك قر�ش منّظم 
الحرارة على درجة الحرارة المتو�سطة.

2- اكِو القطع على الخلف خا�سة اإذا كانت قاتمة اللون.

 3   ازالة البقع
ُتعّرف البقع باأّنها مواد ملونة اأو غير ملونة تلت�سق بالن�سيج فتترك به عامة ت�سّوه منظره، هذه 
العامة قد تكون من لون الن�سيج نف�سه اأو من لون مخالف، بع�ص هذه البقع يكون �سطحيًّا 

وحديًثا وبع�سها تمت�سه الأن�سجة وهذه تحتاج اإلى معاملة خا�سة عند اإزالتها.
    اأ      اأنواع البقع على المالب�ص: ول �سك اأّن التعّرف اإلى نوع البقعة قبل اتخاذ اأي اإجراء ي�ساعد 
كثيًرا على اختيار المادة المنا�سبة لإزالتها وعدم الت�سبب في اإتافها؛ لأّن لكل نوع من 

اأنواع البقع طريقة معّينة ومواد خا�سة لإزالتها، وتق�سم البقع من حيث م�سدرها اإلى:
اأ�سا�سها الزيت، كبقع الدهن وال�سمع وزيوت الت�سحيم ومواد  بقع ع�صوية: يكون    1 
والفواكه  وال�سراب  والع�سير  والقهوة  ال�ساي  كبقع  الماء،  اأ�سا�سها  اأو  التجميل، 

والخ�سراوات، اأو اأ�سا�سها البروتين، كبقع الدم والبي�ص والحليب.
بقع معدنية: تنتج عن مواد تدخل بع�ص المعادن في تركيبها، كبقع ال�سداأ اأو الحبر.   2 

ومعادن  ع�سوية  مواد  تركيبها  في  يدخل  مواد  من  خليط  عن  تنتج  مختلطة:  بقع    3 
واأ�سباغ في الوقت ذاته، كبقع الدواء. 

الإر�سادات  اتباع  من  بد  وي�سر، ل  ب�سهولة  البقع  لإزالة  البقع:  اإزاله  مراعاتها عند  الواجب  الأمور   ب   
المهمة الآتية:

تحديد البقعة قبل اإزالتها: ما نوعها؟ اأقديمة هي اأم حديثة؟   1 
 2  اإزالة البقعة فور حدوثها وقبل غ�سل القطعة؛ لأّن الغ�سيل يثّبت البقع اأحياًنا خا�سة 
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البقع الدهنية، اأما البقع التي اأ�سا�سها الماء فتزال بالغ�سيل وبخا�سة عن المن�سوجات 
من اأ�سل نباتي.

ع�سر  لإزالة  المّبرد؛  المغلي  الماء  ا�سـتعمال    3  

الماء وتجّنب التر�ّسبات التي قد تحدث على 
الماب�ص.

ثم  اأوًلً،  التاأثير  �سعيفــة  المواد  ا�ســــتعمال    4  

طرف  على  ذلك  تجريب  ل  وُيف�سّ الأقوى، 
المواد   تاأثير  لمعرفة  الداخل  من  الحا�سية 

فيها.
من  خالية  القطن  من  قما�ص  قطعة  ا�سـتعمال    5  

اأقم�سة  ُت�ستعمل  ول  البقع،  اإزالــة  في  الوبر 
�سناعية لذلك.

 6   تو�سع قطعة من القما�ص القطني تحت البقعة؛  
لتمت�ص المواد الناتجة عن اإزالة البقعة حيث 
طبقة  وعلى  القما�ص  خلف  من  البقع  تزال 

واحدة منه.
 7   دعك البقعة من الخارج للداخل؛ حتى نقّلل من انت�سارها وب�سكل دائري.

 8   عدم ا�ستعمال الأ�سيتون اأو الإ�سبيرتو في اإزالة البقع عن الحرير ال�سناعي؛ لأّنها تتلفه.
 9   في حالة ا�ستخدام مواد مذيبة للدهون، مثل البنزين القابل لا�ستعال، فيجب العمل 

في مكان جيد التهوية بعيًدا عن م�سادر النار.
10  عدم كي القطعة اإل بعد اإزالة البقع عدا اإزالة بقع ال�سمع والعلكة التي تتطلب اإزالتها 

ذلك.
11   غ�سل القطعة بالماء لإزالة الن�سا في حالة حدوث البقعة على منطقة من�ّساة.

12   عدم ا�ستعمال المواد الما�سة، كالبودرة على الماب�ص القاتمة عند اإزالة البقع الدهنية.

التعليمــات  اتبــع  البقــع،  لإزالــة 
الآتية:

- جّهز طاولة للعمل في مكان 
بعيد عن اأي م�ســدر للهب 
و�ســع  الهــواء،  ومتجــّدد 

عليها �سر�سًفا قديًما.
- رّتب الأدوات والمواد التي 
تكون  بحيث  �ست�ستعملها، 

قريبة منك.
- ا�ست�سر المعلم في الت�سّرف 
اأمور  اأيّــة  المنا�ســب حيال 

تطراأ في اأثناء اإزالة البقع.
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  جـ     العوامل التي تتوقّف عليها اإزالة البقع:
اإّن الأن�سجة النباتية تتحّمل تاأثير المواد المزيلة للبقع اأكثر من  نوع الن�صيج: حيث    1

الأن�سجة الحيوانية وال�سناعية.
لون الن�صيج: اإّن المواد المزيلة للبقع لها تاأثير �سّيء في الألوان، لذلك يجب اختبار    2
المادة الم�ستعملة على قطعة �سغيرة من نوع الن�سيج ولونه نف�سه؛ حتى ل يتعّر�ص 

الثوب للتلف.
لإزالتها،  �سُت�ستعمل  التي  والمادة  الطريقة  يقرران  فهما  حدوثها:  وعهد  البقعة  نوع    3
فكلما كانت البقعة حديثة العهد زالت ب�سهولة، اأّما البقع القديمة فتحتاج اإلى وقت 

وجهد اأكثر، اإ�سافة اإلى ا�ستعمال مواد ذات تاأثير قوي.

عّلل ما ياأتي:
الإ�سراع في اإزالة البقعة عن قطع الماب�ص حال حدوثها.

اإجراء عملية الكي بعد اإزالة البقعة عن ِقَطع الماب�ص.
ال�سناعية  الحريرية  الأقم�سة  عن  البقع  اأنواع  بع�ص  لإزالة  الأ�سيتون  ا�ستعمال  تجّنب 

التحويلية.
ا�ستعمال ماء مغلي وُمبّرد عند اإزالة البقع.

1
2
3

4
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)اإزالة البقع المختلفة عن الأقم�شة المتنوعة(
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تزيل البقع عن الأقم�سة المختلفة با�ستعمال المواد المنا�سبة.
- تراعي اأ�سول ال�سامة العامة في ا�ستعمال مواد اإزالة البقع.

المعلومات الأ�صا�صية 
تتكّون البقع على الماب�ص نتيجة الت�ساق مواد ملونة اأو غير ملونة بها ت�سّوه لونها، وقد تزول 
بالغ�سل العادي اأو تحتاج اإلى مواد معّينة لإزالتها، ويبداأ عادة با�ستعمال المواد الأقل تاأثيًرا، ثم 

الأكثر خا�سة في البقع الم�ستع�سية اأو المجهولة.
م�صتلزمات تنفيذ التمرين

الأدواتالمواد
- قطع اأقم�سة قطنية بي�ساء اأبعـادها )15×15( �سم عدد )13(

- قطع اأقم�سة ملونة من الكتان اأبعادها )15×15( �سم عدد )13(
- قطع اأقم�سـة �سناعية اأبعادها )15×15( �سم عـدد )13(

- مواد مزيلة للبقع )جلي�سرين، بوراك�ص، بنزين، ن�سادر، ملح ليمون، 
اأك�سجين، واإ�سبيرتو اأبي�ص اأو اأ�سيتون(

- م�سحوق غ�سيل                                          - فوطة نظيفة 
- مواد م�سّببة للبقع الموجودة �سمن التمرين  – مـــــــاء 

-  مكواة
-  اأوعية غ�سيل

    اإبريق

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

- 1

- 2

- 3

اأوًلً: اإزالة بقعة ال�شاي اأو القهوة )الحديثة(
�سع كمية قليلة من ال�ساي المغلي على قطعة قما�ص قطنية 

بحيث تحدث بقعة في و�سطها.
�سع القطعة فوق فوهة وعاء عميق، وا�سكب الماء المغلي 
الماء،  �سب  اأثناء  في  نف�سك  توؤذي  ل  حتى  النتباه  مع 

كما في ال�سكل )1(. 
ارفع القطعة عن فوهة الوعاء، واغ�سل القطعة بماء �ساخن 
مذاب فيه م�ســحوق التنظيــف حتى تزول اآثار البقعــة، 

ال�سكل )1(

تمرين
7-1
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- 4
وا�سطف القطعة وجّففها. 

قطعة  عن  ال�ساي  بقعة  لإزالة  ال�سابقة  الخطوات  اتبع 
القما�ص ال�سناعية، وقما�ص الكتان الملون، م�ستعمًا ماًء 

دافًئا بدًل من الماء ال�ساخن.

- 1

- 2

- 3
- 4
- 5

- 6

- 7
- 8

- 9

ثانيًا: اإزالة بقعة الدهن )الحديثة(
�سع نقطة من الزيت على قطعة القما�ص القطني الأبي�ص 

للح�سول على بقعة دهن.
م�سحوق  اأو  الدقيق  اأو  الن�سا  اأو  البودرة  من  كمية  �سع 
قطنية  قما�ص  قطعة  و�سع  مراعًيا  البقعة،  على  الطبا�سير 
بظهر  اأو  اإ�سبعك  بطرف  قليًا  عليها  وا�سغط  تحتها، 

ملعقة، واتركها مدة �ساعة. 
�سع البقعة بين طبقتين من قما�ص اأبي�ص نظيف.

اكِو بمكواة متو�سطة الحرارة وفوق البقعة.
فر�ساة  با�ستعمال  البودرة  من  للتخّل�ص  الماب�ص  انف�ص 

الماب�ص الناعمة.
كّرر ذلك مرات عديدة حتى يزول اأثر البقعة، وا�سطف 

القطعة بالماء.
اغ�سلها بالماء وم�سحوق الغ�سيل، ثم ا�سطفها وجّففها.

الردة  م�سحوق  ا�ستعمل  اللون،  قاتم  القما�ص  كان  اإذا 
)نخالة القمح( بدًل من البودرة.

بالماء  بغ�سلها  والترجال  النايلون  عن  الدهن  بقعة  اأزل 
الدافئ وم�سحوق الغ�سيل. 

- 1

- 2

ثالثًا: اإزالة بقعة الحبر ال�شائل )الحديثة(
القطنية  القما�ص  ال�سائل على قطعة  الحبر  نقطة من  �سع 

البي�ساء، وامت�ّص الزائد من الحبر بالورق الن�ساف.
اإزالة  المراد  القطعة  اأ�سفل  في  نظيفة  قما�ص  قطعة  �سع 
اإزالة  اأثناء  في  مواد  من  ينفذ  ما  لمت�سا�ص  عنها؛  البقعة 

البقعة.
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- 3
- 4

- 5

- 6

بّلل مكان البقعة بالماء، كما في ال�سكل )2(.
ر�ّص ملح الليمون مكان البقعة، واتركها مدة تتراوح بين 
وع�سير  ملًحا  ت�سع  اأن  يمكن  كما  �ساعة.   )24-12(

ليمون بدًل من ملح الليمون.
الخارج  من  بي�ساء  قما�ص  بقطعة  بلطف  القطعة  ادعك 

للداخل وب�سكل دائري، وغّير الفوطة كلما لزم الأمر.
اتبع الخطوات ال�سابقة ذاتها في اإزالة بقعة الحبر ال�سائل 

ال�سكل )2(عن الأقم�سة الملونة.
عن 7 - ال�سائل  الحبر  بقعة  لإزالة  الآتية  الخطوات  اتبع 

الأقم�سة ال�سناعية:
اأ   - بّلل مكان البقعة بالماء.

ب- جّهز محلوًل مكّوًنا من الن�سادر باإذابة ملعقة كبيرة 
من الن�سادر في كوب ماء.

جـ- �سع قطعة قما�ص نظيفة اأ�سفل البقعة.
د - جّرب اأثر المزيج في طرف القطعة.

هـ- ادعك مكان البقعة بقطعة قما�ص مبّللة بمحلول 
الن�سادر من الخارج للداخل وب�سكل دائري، وغّير 

الفوطة كلما لزم الأمر.
و - كّرر ذلك مرات عديدة حتى يزول اأثر البقعة.

ز - اغ�سلها بالماء وم�سحوق الغ�سيل، ثم ا�سطفها وجّففها.

- 1

- 2

- 3

رابًعا: اإزالة بقعة الحبر الجاف )الحديثة(
با�ستعمال  القطني  القما�ص  عينة  ا �سغيًرا على  ار�سم خطًّ

قلم الحبرالجاف
بّلل فوطة نظيفة بالإ�سبيرتو الأبي�ص اأو الأ�سيتون، وادعك 

مكان البقعة جيًدا.
كّرر ذلك مرات عديدة حتى يزول اأثر البقعة تماًما.
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اأزل بقعة الحبر الجاف عن الأقم�سة ال�سناعية والملونة 4 -
بدًل  الإيثر  ا�ستعمل  ال�سابقة، ولكن  بالطريقة  الثابتة  غير 

من الأ�سيتون والإ�سبيرتو.

- 1
- 2
- 3
- 4

خام�ًشا: اإزالة بقعة الدم )الحديثة(
�سع نقطة من الدم على قطعة القما�ص القطنية البي�ساء.

ا�سطف القطعة بالماء البارد.
اغ�سلها بالماء وم�سحوق الغ�سيل، ثم ا�سطفها وجّففها.

اأزل البقعة عن الأقم�سة غير القابلة للغ�سل كالآتي:
اأ   - اعمل عجينة من الن�ســا بو�ســع كمية من م�ســحوق 
الن�سا في وعاء، واأ�سف اإليها قليًا من الماء، واخلطه 

حتى تتكّون عجينة.
ب- �ســع العجينة فــوق بقعة الدم، واتركهــا مدة حتى 

يجف الن�سا ويمت�ص البقعة.
جـ- انف�ص الن�سا با�ستعمال الفر�ساة، وكّررالعملية حتى 

يزول اأثر البقعة.

- 1

- 2

- 3

- 4
- 5

�شاد�ًشا: اإزالة بقعة الفواكه )الحديثة(
ع�سير  من  قليًا  اأبي�ص  قطني  قما�ص  قطعة  على  ا�سكب 

البرتقال.
انت�سارها  لمنع  البقعة؛  على  الطعام  ملح  من  قليًا  �سع 

وليمت�ص الملح الع�سير.
حتى  العملية  وكّرر  المغلي،  الماء  البقعة  على  ا�سكب 

تزول البقعة.
اغ�سلها بالماء ال�ساخن وم�سحوق الغ�سيل.

اأزل بقعة الفواكه عن الأقم�سة ال�سناعية والملونة باتباع 
من  بدًل  دافًئا  ماًء  ا�ستعمل  ولكن  ال�سابقة،  الخطوات 

الماء ال�ساخن.



99

- 1

- 2
- 3

- 4

- 5

�شابًعا: اإزالة بقعة ال�شمع )الحديثة(
قطعة  على  ي�سقط  ال�سائل  ال�سمع  واترك  �سمعة،  اأ�سئ 

قما�ص قطني.
اترك ال�سمع حتى يجف.

اك�سط الطبقة ال�سطحية لل�سمع با�ستعمال اأداة غير حادة 
اأو بطرف اإ�سبعك.

اغ�سل القطعة بالماء ال�ساخن وم�سحوق الغ�سيل؛ فين�سهر 
ال�سمع.

اأزل بقعة ال�سمع عن القطع غير القابلة للغ�سل كالآتي:
اأ   - اك�سط الطبقة ال�سطحية لل�سمع.

ب- �سع البقعة بين طبقتين من ورق الن�ّساف.
جـ- اكِو فوق البقعة بمكواة دافئة مع تغيير مو�سع الورق 
يمت�ص  حتى  الكي؛  في  وال�ستمرار  البقعة،  على 
تبّقى  واإذا  البقعة.  فتزول  المن�سهر جميعه،  ال�سمع 
اأثر للمادة الدهنية بّلل فوطة نظيفة بالبنزين، وادعك 

مكان البقعة حتى تزول اآثار المادة الدهنية.

- 1

- 2
- 3

- 4

- 5

ثامنًا: اإزالة بقعة الح�شائ�س )الحديثة( عن اأنواع الأن�شجة جميعها
ام�سك قطعة قما�ص، وادعكها قليًا بورقة نبات اأخ�سر 
مادة  وهــي  القطعة  على  خ�سراء  عامة  تظهر  حتى 

الكلوروفيل.
بّلل فوطة نظيفة بالإ�سبيرتو اأو الأ�سيتون اأو الكلوروفورم.
جميعها  الأقم�سة  اأنواع  في  جيًدا  البقعة  مكان  ادعك 
تزول  حتى  العملية  وكّرر  ال�سناعي،  الحرير  با�ستثناء 

البقعة تماًما.
البقعة، وجّفف  بالماء، وادعك مكان  اأخرى  بّلل فوطة 

القطعة.
اأزل بقعة الح�سائ�ص عن الحرير ال�سناعي بالطريقة ذاتها، 
المخّفف(  الهيدروجين  اأك�سيد  )فوق  ا�ستعمل  ولكن 

بدًل من الأ�سيتون.
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- 1

- 2

- 3
- 4

- 5

تا�شًعا: اإزالة بقعة الألوان المائية )الحديثة(
قطنية  قما�ص  قطعة  على  المائية  الألــوان  من  نقطة  �سع 

بي�ساء.
اقلب البقعة على الظهر، �سع تحتها فوطة مطوية طيات 

عديدة.
بّلل فوطة نظيفة بالماء وال�سابون اأو م�سحوق الغ�سيل.

ادعك مكان البقعة جيًدا وغّير الفوطة حتى تزول البقعة، 
بالتربنتينا،  مبّللة  بفوطة  فادعكها  للبقعة؛  اأثر  بقي  واإذا 

واتركها في الهواء حتى تجف.
اتبع الخطوات ذاتها مع اأنواع الأقم�سة جميعها.

- 1
- 2
- 3
- 4

- 5

- 6

عا�شًرا: اإزالة بقعة الألوان الزيتية )الحديثة(
�سع نقطة من األوان الزيت على قطعة قما�ص.

اقلب القطعة على ظهرها، و�سع فوطة نظيفة اأ�سفل البقعة.
بّلل فوطة بالتربنتينا اأو بالبنزين.

ادعك مكان البقعة جيًدا، وغّير الفوطة كلما ات�سخت، 
وكّرر العملية حتى تزول البقعة تماًما.

اغ�سل القطعة بالماء وم�سحوق الغ�سيل، وجّففها تحت 
اأ�سعة ال�سم�ص.

اتبع الخطوات ذاتها مع اأنواع الأقم�سة جميعها.

- 1
- 2
- 3
- 4

حادي ع�شر: اإزالة بقعة ال�شمغ )الحديثة(
�سع قليًا من ال�سمغ على قطعة قما�ص قطنية. 

بّلل فوطة بالماء الدافئ، وادعك مكان البقعة جيًدا. 
بّلل فوطة اأخرى بالخل، وادعك بها مكان البقعة.

الدافئ وال�سابون، واإذا كانت غير  بالماء  القطعة  اغ�سل 
بالماء،  مبّللة  بفوطة  البقعة  مكان  فادعك  للغ�سل  قابلة 
ثم بفوطة جافة، واتركها حتى تجف. )اتبع الخطوات 

نف�سها مع الأقم�سة ال�سناعية(.
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- 1
- 2

- 3

- 4

ثاني ع�شر: اإزالة بقعة اليود )الحديثة(
�سع نقطة من اليود على قطعة قما�ص قطني اأبي�ص.

�سع ماًء في اإناء، وارفعه على النار ودعه يغلي. بّلل البقعة 
بالماء، ثم قّربها من فوهة الإناء وعّر�سها لبخار الماء مدة 

من الوقت حتى تزول البقعة، كما في ال�سكل )3(.
ا�سطف القطعة بالماء، واغ�سلها بالماء الدافئ وال�سابون 

وجّففها.
باتباع  والملونة  ال�سناعية  الأقم�سة  عن  اليود  بقعة  اأزل 

الخطوات الآتية:
البقعة، واتركها  الن�سا والماء على  اأ   - �سع عجينة من 

حتى يجف الن�سا.
ب- انف�ص الماب�ص للتخّل�ص من الن�سا با�ستعمال فر�ساة 

الماب�ص الناعمة.
جّفف  ثم  الن�سا،  مكان  وام�سح  بالماء  فوطة  بّلل  جـ- 

ال�سكل )3(القطعة. 

- 1
- 2
- 3

ثالث ع�شر: اإزالة بقعة اأحمر ال�شفاه )الحديثة(
�سع قليًا من اأحمر ال�سفاه على قطعة قما�ص قطني.

�سع على البقعة طبقة من الفازلين حتى تلين.
اتبع اإحدى الطريقتين الآتيتين:

اأ   -  بّلل فوطة بالأ�ســيتون، اأو الإيثر، اأو الكلوروفورم، 
وادعك بها مكان البقعة مــن الخارج للداخل، مع 

تغيير الفوطة وتكرار العملية.
ب- بّلــل فوطــة بمحلــول مكــّون مــن فــوق اأك�ســيد 
الهيدروجين والبوراك�ص بن�سبة ملعقة كبيرة من كل 
منهمــا لكل كوب من الماء، وادعــك مكان البقعة 

جيًدا، ثم اغ�سلها وجّففها.
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لإزالة بقع قديمة عن قطع مالب�ص مختلفة، تتبع الجدول ) 2-1 (.

الجدول )1- 2 (: بع�ص اأنواع البقع والمواد الم�صتعملة في اإزالتها.

املواد امل�صتعملة يف اإزالتهانوع الن�صيجحالة البقعةنوع البقعةالرقم

ال�ساي1
القهوة

الكاكاأو

قطن وكتان اأبي�صقديمة
باقي اأنواع الأقم�سة 

جميعها

تغ�سل بالماء ال�ساخن وبم�سحوق التنظيف.
تنقع في ماء دافئ، ثم ُتغ�سل ح�سب نوعها.
الجل�سرين اأو محلول البوراك�ص ال�ساخن.

قطن وكتان قديمةالفاكهة2
باقي اأنواع الأقم�سة

م�سحوق البوراك�ص اأو كربونات الن�سادر
محلول البوراك�ص ال�ساخن اأو محلول دافئ من فوق 

اأك�سيد الهيدروجين

اأن�سجة غير قابلة قديمةالدم3
للغ�سل 

 القطن والكتان 
الأبي�ص

اأقم�سة ملونة وقابلة 
للغ�سيل 

عجينة من الن�سا. 

اإزالة  محلول  با�ستعمال  اأو  الغلي،  ثم  وملح،  ماء 
الألوان. 

محلول البوراك�ص.

قطن وكتان اأبي�صقديمةدهن4

اأقم�سة غير قابلة 
للغ�سل

الألوان ال�سوداء
ال�سوف 

الحرير 
ال�سمواه

ُتغ�سل بالماء ال�ساخن وبم�سحوق التنظيف، اأو ير�ص 
عليها البودرة، اأو البنزين.

م�سحوق الطبا�سير اأو البنزين.

محلول الن�سادر.
مزيج مت�ساٍو من التربنتينا والإ�سبيرتو الأبي�ص. 

جل�سرين وبودرة.
الإيثر.

حبر 5
جاف

جميع اأنواع الأقم�سةقديمة
عدا الحرير ال�سناعي

والنايلون

الإ�سبيرتو الأبي�ص، ثم الغ�سل، اأما الحرير ال�سناعي
 فبو�ساطة الإيثر.

حبر 6
�سائل

القطن والكتان قديمة
الأبي�ص

 باقي اأنواع الأقم�سة

اأو  ليمون  ملح  اأو  البوتا�سيوم  برمنجنات  محلول 
ع�سير ليمون مغلي.

ع�سير ليمون دافئ مع ملح ثم البوراك�ص.
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قديمة دهان7
وحديثة

القطن والكتان 
الأبي�ص.

باقي اأنواع الأقم�سة

مقدار مت�ساٍو من محلول الن�سادر والتربنتينا.

البنزين.
اأحمر 8

ال�سفاه
قديمة 
وحديثة

الحرير ال�سناعي
باقي اأنواع الأقم�سة

الفازلين، ثم الإيثر.
الفازلين، ثم الأ�سيتون.

قديمة �سداأ9
وحديثة

القطن والكتان 
الأبي�ص

الأنواع الأخرى 

ملح ليمون، ثم ماء مغٍل اأو ع�سير ليمون مغٍل. 

ملح ليمون، ثم ماء دافئ اأوع�سير ليمون دافئ . 
القطن والكتان قديمة �سمع10 

الأبي�ص
غير قابلة للغ�سل

اإزالة الطبقة ال�سطحية، ثم الماء ال�ساخن.

ورق ن�ساف ومكواة ثم بالبنزين.
لبان 11

علكة
قديمة 
وحديثة

اأنواع الأقم�سة 
جميعها

ثم  �ساخنة،  مكواة  ثم  وك�سطه،  اللبان  لتجميد  ثلج 
الأ�سيتون اأو الإيثر للحرير ال�سناعي.

حديثةعفن12

قديمة

القطن والكتان 
الأبي�ص

القطن والكتان 
الأبي�ص

ال�سوف

ُتغ�سل بم�سحوق التنظيف وتعر�ص لأ�سعة ال�سم�ص.

محلول حام�ص الأك�ساليك بن�سبة ملعقة �ساي لكل 
اإزالة  محلول  له  م�ساف  ماء  ثم  ماء،  اأكواب   )3(

الألوان.
ماء  ثم  الأك�سجين،  ماء  ثم  البوتا�سيوم،  برمنجنات 

م�ساف اإليه حم�ص اأك�ساليك. 
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4    الرموز والإ�صارات الدولية للعناية بالمالب�ص
و�سعت بع�ص الدول قوانين واأنظمة تلزم الم�سانع بو�سع بطاقة على الماب�ص يو�سع فيها 
نوع الألياف الم�سنوعة منها ون�سبة هذه الألياف، اإ�سافة اإلى طريقة العناية بها �سواء ب�سكل 
مكتوب اأم على �سكل رموز ور�سوم؛ حيث ت�ساعد الم�ستهلك على ال�ستر�ساد بها عند �سراء 
البا�ستيك  اأو  اأو الكرتون،  القما�ص،  البطاقات قطع �سغيرة من  الماب�ص والعناية بها. هذه 
تختلف في ما بينها من حيث ال�سكل واللون والحجم وطريقة الكتابة، حيث تثّبت عادة في 
منت�سف خط الرقبة الخلفي اأو في اإحدى الخياطات الجانبية. وقد تحوي اإ�سافة اإلى ما ُذكر 

قيا�ص القطعة وبلد المن�ساأ، ومن هذه الإ�سارات:
   اأ      اإ�صارات الغ�صيل: وُيرمز لها بر�سم حو�ص وفي داخله درجة حرارة الماء، ومن اأمثلتها:

 
تو�سيح  مع  اليد  اأو  بالغ�سالة  ُتغ�سل  القطعة 

درجة الحرارة المنا�سبة .

معها  ُت�ستعمل  ول  يدويًّا،  ُتغ�سل  اأن  يجب 
الغ�سالة مطلًقا.

القطعة ل ُتغ�سل اأبًدا وفي هذه الحالة ُي�ستعمل 
معها التنظيف الجاف. 

 ب    ا�صارات التنظيف الجاف  

ا با�ستعمال اأي من المواد المذيبة القابلة لا�ستعال.  القطعة ُتنّظف تنظيًفا جافًّ

ا با�ستعمال مادة بيروكلورواثيلين اأو بدائله.  القطعة ُتنّظف تنظيًفا جافًّ

قد توجد بع�ص الكلمات المكتوبة 
الرموز  م��ن  ب��دًل  البطاقة  على 

والإ�صارات، مثل:
اأن  اأي   )Hand Wash(  -
ُتغ�سل  اأّن  يجب  القطعة 

باليد.
 )Dry clean( وتعني DC  -
تنظيًفا  القطعة  ُتنّظف  اأي 

جافًّا، وغيرها.
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ا�ستعمال الكحول الأبي�ص )�سبيرتو(.

عدم تنظيف القطعة تنظيًفا جافًّا. 

 جـ     اإ�صارات التجفيف: وُيرمز لها بم�ستطيل اأو مربع وبداخله اإ�سارة معينة:

القطعة يمكن اأن ُتجّفف عن طريق ن�سرها على الحبل.

القطعة يمكن اأن ُتع�سر وُتجّفف با�ستعمال المجّفف الأ�سطواني اأو مجّفف الغ�سالة.

ثالثة خطوط اأفقية اأو عمودية داخل المربع تعني �ضرورة تجفيف القطعة عن طريق 
تعليقها على عّاقة وبالطريقة التي ُتلب�ص بها نف�سها، ودون ع�سرها باليد اأو المجفف.

خط م�ستقّيم واحد يعني تجفيف القطعة بن�سرها على �سطح م�ستٍو فوقه ب�سكير.

   د     اإ�شارات التبيي�س:ويُرمز لها بالمثلث:      
    

يمكن ا�ستعمال مواد التبيي�ص المختلفة.

ُي�ستعمل معها مادة الكلور كمادة مبي�سة.

عدم ا�ستعمال المبّي�سات نهائيًّا.

  هـ     اإ�صارات الكي: وُيرمز لها بمكواة عليها عدد من النقاط تحّدد درجة الحرارة المنا�ضبة:
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والأكريليك  النايلون  مثل  )120°�ص(،  منخف�سة  حرارة  درجة  في  تكوى  القطعة 
والأ�سيتيت. 

 درجة الحرارة متو�سطة ودافئة )150°- 180°�ص(، وُت�ستعمل مع ال�سوف والبولي 
اإ�ستر.

درجة حرارة الكي مرتفعة )210 °�ص(.

القطعة ل تكوى مطلًقا.

و    بع�س الإ�شارات التي لها علقة بمكان الن�شر اإذا كان تحت اأ�شعة ال�شم�س اأو في مكان ظليل، مثل:

يمكن ن�سر القطعة تحت اأ�سعة ال�سم�ص. 

 ن�سر القطعة  في الظل.

وقد ل توجد بطاقة على قطعة الماب�ص اإّنما توجد التعليمات على الغاف اأو العلبة الذي تباع به 
القطعة، لذلك يجب قراءة المعلومات الواردة على الغاف جيًدا قبل ال�ستغناء عنه.

ن�شاط )1- 12(: البطاقات التعريفية

تعاون مع زمائك في جمع عدد من البطاقات التعريفية عن قطع الماب�ص، واقراأ الرموز 
ًحا المعنى المق�سود بكل منها، ثم ال�سقها في دفترك مع  والإ�سارات المكتوبة عليها، مو�سّ

معانيها ، ناق�ص زماءك فيها باإ�سراف المعلم في غرفة ال�سف.
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  5   التنظيف الجاف 
للمواد  ب�سوائل كيميائية ع�سوية مذيبة  الأن�سجة  تنظيف  الجاف على عملية  التنظيف  ُيطلق 
الدهنية، اأو با�ستعمال م�ساحيق لها خا�سية امت�سا�ص الدهون، فوجود المواد الدهنية تجعل 
الأو�ساخ ملت�سقة بالأن�سجة، فاإذا اأذبنا المواد الدهنية اأو ا�ستعملنا مادة ما�سة لها فاإّننا بذلك 

نزيل الأو�ساخ عنها.
   اأ      المواد الم�صتخدمة في التنظيف الجاف:

 1  ال�سوائل المذيبة للدهون.
 2   الم�ساحيق الما�سة.

 ب     اأهم الإر�صادات المتعّلقة با�صتعمال هذه المواد:
 1   ُتنف�ص الماب�ص جيًدا من الأتربة.

 2   تو�سع طبقة الم�سحوق فوق البقعة وُتترك القطعة مدة ن�سف �ساعة على الأقل.
 3  ل ُت�ستعمل الم�ساحيق البي�ساء كالبودرة مع الماب�ص القاتمة، بل ُي�ستعمل معها 

الردة )نخالة القمح(.
 4  عند ا�ستعمال الملح اأو الردة في التنظيف ُي�سّخن اأوًل، حيث يعمل الت�سخين على 
زيادة قابلية امت�سا�ص الملح اأو الردة )نخالة القمح( للرطوبة فيعطي نتيجة اأف�سل.

اأطراف الأ�سابع، ول تدعك بل  اأو  5  تزال الم�ساحيق عن القطعة بو�ساطة الفر�ساة   
تنف�ص جيًدا.

الغ�سالة،  ُت�ستعمل ماكينات تنظيف خا�سة كبيرة و�سخمة ت�سبه   جـ    محالت التنظيف الجاف: 
حيث تو�سع الماب�ص في داخلها وُت�ساف لها ال�سوائل الازمة للتنظيف فتعمل المواد 
المذيبة على التغلغل داخل الماب�ص فتزيل الأو�ساخ والمواد الدهنية. وبعد انتهاء المدة 

ُتخرج هذه الماب�ص من الآلة وُت�سّفى وُتجّفف وتكوى.
  د     مزايا التنظيف الجاف وعيوبه: ل �سك اأّن لكل طريقة من طرق الغ�سل والتنظيف المتبعة 

عيوًبا، فالتنظيف الجاف مثل غيره من الطرق له مزايا وعيوب. ومن مزاياه:
 1   ُي�ستعمل مع الأقم�سة التي ل يمكن غ�سلها بالماء وال�سابون، اأو الأقم�سة غالية الثمن 

وذات الك�سرات والموديات التي يتغّير �سكلها اإذا ا�ستعمل معها الماء.

لأن  الجــاف؛  التنظـيـف  �ســـّمي 
تخــترق  ل  الم�ســـتخدمة  المواد 
كما  تبّللها،  ول  الأن�سجة  م�سام 

اأّنها ل تذوب في الماء.
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 2   �سريع و�سهل ال�ستعمال.
 3   يحافظ على رونق و�سكل القطع ولونها.

ومن عيوبه:
 1   اأكثر كلفة من الغ�سيل العادي.

 2   بقاء رائحة ال�سوائل في الماب�ص عدة اأيام.
 3   تنظيفه غير �سامل فهو ل يزيل رائحة العرق بل يزيل الت�ساخ ال�سطحي فقط.

  6  ترتيب المالب�ص    
بالماب�ص  العناية  ال�سروري  الماب�ص وقًتا كثيًرا وجهًدا كبيًرا، لذلك فمن  ي�ستغرق اختيار 
الحالية؛ لأّن ذلك يوّفر عليك الحاجة ل�سراء بديل لها ويوّفر كذلك الكثير من الوقت والمال 

والطاقة. وباإعطاء الهتمام الم�ستمر للماب�ص فاإّن مظهرك ي�سبح اأنيًقا ومنّظًما دائًما.
ومن الطرق المنا�سبة والو�سائل ال�سحية وال�سليمة للعناية بالماب�ص اتباع نظام يومي للعناية 
بالماب�ص، وهذا يحد من ات�ساخها ويجعلها جاهزة لارتداء في اأي وقت، ومن هذه الطرق:

   اأ       العناية بالمالب�ص في اأثناء الرتداء والخلع كما ياأتي:
 1   الحر�ص عند ارتداء اأو خلع الماب�ص حتى ل نتلفها بال�سد اأو القطع.

 2   عند ارتداء الأحذية يجب اإبعاد كعب الحذاء عن حا�سية الماب�ص وخا�سة بالن�سبة 
للبنطلون والماب�ص الطويلة حتى ل تتاآكل الحا�سية.

 3   و�سع قطعة من القما�ص على الكتفين في اأثناء العناية بالب�سرة اأوال�سعر؛ لتمنع ت�ساقط 
ال�سعر اأو مواد واأدوات التجميل على الماب�ص. 

 4   و�سع العطور على الجلد قبل ارتداء الماب�ص؛ حتى ل تترك بقًعا على الماب�ص.
 5   فتح الأزرار وو�سائل الغلق كّلها قبل الرتداء؛ لت�سهيل ارتداء الماب�ص وخلعها.

 6      ترتيب الماب�ص في الخزانة ب�سكل �سحيح بعد خلعها؛ لأن الثنيات )التجّعدات(، 
التي تحدث في الماب�ص نتيجة لرميها على الكرا�سي قد ي�سعب محو اأثرها.

 7    التاأّكد من اأّن الماب�ص التي ارتديتها ل تحتاج اإلى تنظيف من البقع، اأو كي، اأو اإلى ت�سليح. 
 8   قلب الجيوب وتنظيفها؛ لإزالة اأي اأو�ساخ.

ال�سحيحـة  بالطريقــة  الماب�ص  لأّن و�سع  الماب�ص على عّاقــات �سلبة؛  تعليق    9  
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يحافظ على �سكلها. فالعّاقات الخ�سبية العري�سة تنا�سب معظم اأنواع الماب�ص. 
مثل  الوزن،  الخفيفة  الماب�ص  تنا�سب  الرفيع  ال�سلك  من  الم�سنوعة  والعّاقات 

القم�سان وغيرها. 
 10 اإغاق ال�سّحابات والأزرار عند تعليق الماب�ص؛ لحفظها من الثني والت�ساقط من 

على العّاقة.
 11  تعليق البنطلونات على عّاقة �سميكة.

 12  تهوية الماب�ص عند خلعها، داخل الحجرة اأو اأمام مروحة قبل و�سعهما في الخزانة؛ 

لأّن ذلك ي�ساعد على اإزالة الروائح والثنيات )التجّعدات(، اأما الماب�ص ال�سوفية 
المن�سوجة فيجب اأن تو�سع على �سطح م�ستٍو كي ت�ستعيد �سكلها الأ�سلي.

  ب     ترتيب المالب�ص في الخزانة 
 1   تجّنب و�سع الماب�ص في خزانة الماب�ص والأدراج ب�سكل مترا�ص فهذا يجعل 

الماب�ص متجّعدة . 
 2   ترتيب الماب�ص التي ل ُترتدى كثيًرا في مكان خا�ص؛ لترك مكان للماب�ص التي 

ُترتدى با�ستمرار.
 3   يجب اأن يكون ارتفاع العّاقة منا�سًبا للماب�ص الطويلة، واأحياًنا يوجد عّاقتان 
لتعليق قطع الماب�ص الق�سيرة، مثل التنانير والقم�سان. كما يمكن و�سع �سندوق 

لو�سع الأحزمة والأربطة.
 4   اترك ماب�سك تجف عند تعر�سها للمطر قبل اأن ت�سعها في الخزانة )الدولب( 
بتعليقها في مكان جيد التهوية بعيًدا عن الحرارة المبا�سرة؛ فالحرارة ت�ساعد على 

انكما�ص الماب�ص. 
 5    ثّبت الأزرار المت�ساقطة، واأ�سلح اأي قطوع اأو ات�ساع في العراوي قبل غ�سل  

الماب�ص اأوتنظيفها، واإل �سوف تزيد الغرز التالفة وم�ساحة القطوع.
 6   اأزل البقع قبل غ�سل الماب�ص المت�سخة وتخزينها.

 7    اح�ُص الأحذية بورق؛ كي ت�ستعيد �سكلها الأ�سلي، فعّاقات الأحذية قد تت�سّبب في 
تغير �سكل الأحذية المبتلة اأو تغّير حجمها.
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 جـ    التخزين المو�صمي للمالب�ص: التخزين المو�سمي للماب�ص يحدث في الربيع والخريف، وذلك 
ب�سبب تغّير الحرارة والظروف الجوية، ويمكن تخزين الماب�ص في اأماكن عديدة  منها:
1   الخزائن: يجب اأن تكون الخزائن )الدواليب( والأرفف والأدراج نظيفة ومرّتبة، 

فالتخزين الجيد يحافظ على الماب�ص لأطول وقت ممكن.
اأماكن التخزين الم�ساحة المنا�سبة للماب�ص  اأن توّفر  غرف تخزين خا�صة: يجب     2

المعّلقة والمطوية.
3   تخزين ال�صياء المتماثلة اأو التي ُت�ستخدم مًعا في مكان واحد؛ فالماب�ص الداخلية يجب 
اأن تو�سع في درج واحد، والبنطلونات تو�سع مع بع�سها، والقم�سان كذلك وهكذا.

4   �صناديق للتخزين، وفي حال ا�ستخدامها يجب ل�سق بطاقات مكتوب عليها محتويات 
كل منها.

1    ار�سم الإ�سارات الدالة على كل مما ياأتي:
اأ   - غ�سل قطعة الماب�ص يدويًّا اأو اآليًّا بدرجة حرارة )40°�ص(.

ب- التنظيف الجاف با�ستعمال الكحول الأبي�ص.
جـ - الكي بمكواة متو�سطة الحرارة )دافئة( .

2    ما دللة كل من الإ�سارات الآتية في البطاقات التعريفية المل�سقة على الماب�ص:

ح مفهوم التنظيف الجاف والمواد الم�ستخدمة فيه. 3    و�سّ
4    عّدد مزايا التنظيف الجاف وعيوبه.

5    عّدد الأمور الواجب مراعاتها عند التخزين المو�سمي للماب�ص.

1

2

3
4
5
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بناًء على ما در�شته ونّفذته في هذا الدر�س،  قيّم نف�شك ذاتيًّا بتعبئة قائمة الر�شد الآتية:
لنعممعايير الأداءالرقم

اأعرف اأ�سا�سيات غ�سل المن�سوجات المختلفة.1
اأ�سّنف اأجهزة الغ�سل واأدواته ح�سب ا�ستخداماتها.2
على 3 للح�سول  الماب�ص  غ�سل  لعملية  ال�سحيح  الإعداد  اأثر  اأعي 

نتائج جيدة. 
اأمّيز بين غ�سل اأنواع المن�سوجات الطبيعية وال�سناعية جميعها.4
اأغ�سل الماب�ص متتبًعا التعليمات الواردة في التمارين.5
عملية 6 لإتمام  الكي(  واأدوات  )اأجهزة،  الأ�سا�سية  المتطلبات  اأعّد 

الكي بنجاح.   
المكواة 7 ا�ستعمال  اأثناء  في  بها  اللتزام  الواجب  التعليمات  اأعي 

البخارية والعناية بها بعد النتهاء من عملية الكي.
اأمّيز بين طرق كي المن�سوجات الطبيعية وال�سناعية.8
اأنّفذ كي قطع ماب�ص من من�سوجات مختلفة.9

اأ�سّنف البقع من حيث كونها قديمة اأو حديثة. 10
اأعي اأهمية اللتزام بالتعليمات ال�سحيحة عند اإزالة البقع.11
الماب�ص 12 البقع عن قطع  الازمة لإزالة  المواد والأدوات  اأ�ستخدم 

بطريقة اآمنة و�سحيحة.
اأف�ّسر الرموز والإ�سارات الدولية للعناية بالماب�ص.13
اأعي اأهمية اللتزام بالرموز والإ�سارات الدولية للعناية بالماب�ص. 14
اأعرف مفهوم التنظيف الجاف، ومزاياه وعيوبه .15
اأعرف الطرق ال�سحيحة لترتيب وخزن الماب�ص.16
اأنّفذ المهارات العملية �سمن الوقت المحّدد.17
األتزم تعليمات المعلم في اأثناء ا�ستخدام الأدوات والمواد والأجهزة 18

داخل الم�سغل.
األتزم اإر�سادات ال�سامة وال�سحة داخل الم�سغل. 19
اأرّتب الم�سغل، واأعيد الأدوات اإلى مكانها ال�سحيح.20
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1    رّتب الألياف الآتية:  )القطن، الكتان، الحرير، ال�سوف( ت�ساعديًّا من حيث:
المتانة، والمرونة، وطول ال�سعيرات، واللمعان.

2    ما المق�سود بالم�سطلحات الآتية: البرم، خيط مزوي، الأ�سباغ التركيية، التوبير، ملينات 
الغ�سيل، البقع؟

3    عّلل ما ياأتي:
      وجود تقّو�ص عند منطقة الركب في بع�ص اأنواع البنطلونات اأو عند الكوع في بع�ص 

القم�سان.
ل اأن تكون الماب�ص ال�سيفية ذات امت�سا�سية عالية للرطوبة.         ُيف�سّ
        ا�ضتعمال األياف الكتان في �ضناعة فوط تجفيف االأواني المنزلية.

        ا�ضتعمال األياف النايلون في �ضناعة االإك�ض�ضوارات وخيوط الدانتيل والعقود.
        ُتبرم الخيوط ذات ال�ضعيرات الطويلة بعدد برمات اأقل من الخيوط ذات ال�ضعيرات الق�ضيرة.

        اإ�سافة ملح الطعام في ماء الغ�سل عند غ�سل الأقم�سة غير الثابتة اللون.
        تلّبد بع�ص القطع ال�سوفية بعد غ�سلها.

        عدم غ�سل الحرير ال�سناعي داخل الغ�سالة الكهربائية.
        و�سع القطع القطنية الملونة غير الثابتة اللون بعيدة عن بع�سها في اأثناء الغ�سل والن�سر.

        غ�سل الحرير ال�سناعي بال�سغط ل بالدعك.
        ا�ستخدام ماء مقّطر للمكواة البخارية.

        ا�ستعمال فوطة قما�ص مبلولة ومع�سورة جيًدا عند كي ال�سوف. 
ح اأربعة اأ�ضكال لزخرفة الخيوط مع الر�ضم. 4    تتم زخرفة الخيوط باأ�ضكال متعّددة، و�ضّ

5    قارن بين الن�ضيج الب�ضيط والن�ضيج الوبري ون�ضيج االأقم�ضة ال�ضبكية من حيث تداخل خيوط 
ال�ضداة مع خيوط اللحمة.

6    اإذا كانت لديك قطعة قما�ش خالية من الحا�ضية، كيف ُتمّيز خيوط ال�ضداة من خيوط اللحمة؟
7    عّدد العوامل الم�ساعدة في اإعطاء نتائج مر�سية لعملية ال�سباغة.

ح المق�سود بهذه 8    ينفرد ال�ســوف وبع�ص الألياف الحيوانيـة وال�سعـرية بخا�سية التلّبد، و�سّ
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المن�سوجات  مع  تعاملك  في  الخا�سية  بهذه  معرفتك  توظيف  يمكنك  وكيف  الخا�سية، 
ال�سوفية في المنزل؟ 

9       عّدد الأمور الواجب مراعاتها عند غ�سل المن�سوجات ال�سناعية التركيبية.
          ما اأنواع الأقم�سة التي تنا�سبها كل من الإ�سارات الآتية الموجودة على منّظم حرارة المكواة:

نقطة ) • (،  نقطتان ) • • (،  ثالث نقاط )• • • (.
         ما العوامل التي تتوقف عليها ازالة البقع؟

ح اأهمية قراءة الرموز والإ�سارات الدولية للعناية بالماب�ص.          و�سّ
         “من ال�سروري العناية بالماب�ص الحالية؛ لأن ذلك يوّفر عليك الحاجة ل�سراء بديل لها”، 
ما  الإر�سادات المتعلقة بالعناية بالماب�ص والتي يمكنك تقديمها لمن اأراد العناية بماب�سه؟

         ما المواد الرئي�سة الم�ستخدمة في اإزالة كل من البقع القديمة الآتية: )القهوة، الدم، ال�سمع، 
الحبر الجاف، اأحمر ال�سفاه(.

           ما اأنواع البقع التي ُت�ستعمل في اإزالتها المواد الآتية: )ملح الطعام، البورك�ص، ملح الليمون، 
البنزين، الماء وال�سابون(.

 10
 9

 11
 12
 13

 14

 15
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الوحدة الثانية
اآلت الخياطة
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تعّد اآلت الخياطة من المخترعات المهمة، وهي متعّددة الأ�سكال وال�ستخدامات؛ فمنها ما 
يوؤدي اأكثر من غرزة، ومنها ما يوؤدي غرزة واحدة فقط كالحبكة اأو اللقطة اأو غيرها. ل بد اأّنك 
�ساهدت اآلة الخياطة، وكذلك ل بد اأّنك ا�ستخدمتها في مرحلة التعليم الأ�سا�سي، فهل تعتقد باأّن 
اآلة الخياطة المنزلية يمكن اأن تفي باأغرا�ص خياطة الماب�ص في الم�سانع التي تنتج كميات كبيرة؟ 

ما موا�سفات الآت الخياطة الم�ستخدمة في كل من المنزل والم�سنع؟ وما الفرق بينها؟

يتوقّع منك بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
-  تحّدد اأنواع معدات واآلت الخياطة وموا�سفاتها وا�ستعمالتها ح�سب التعليمات الواردة في 

الكتيبات المرفقة مع الآلت.
-  تحّدد اأجزاء اآلة الخياطة المنزلية ووظائفها.

ح اأ�س�ص ت�سغيل اآلت الخياطة ال�سناعية )درزة، حبكة(. تو�سّ  -
تحّدد الأجزاء الأ�سا�سية لآلة الدرزة ال�سناعية ووظيفة كل منها.  -

تحّدد الأجزاء الأ�سا�سية لآلة الحبكة ال�سناعية ووظائفها.   -
ح اأ�س�ص تقديم ال�سيانة الوقائية لآلت الخياطة ومعداتها. تو�سّ  -

ح اأ�س�ص التعامل مع م�سكات اآلت الخياطة المنزلية، والدرزة ال�سناعية، والحبكة. تو�سّ  -
تتعّرف اأمور ال�سامة العامة في الم�سغل.  -

تقوم بالتح�سيرات الأولية الازمة للتطبيقات العملية في الم�سغل.  -
ت�ستخدم الأدوات والعدد الازمة بالطريقة ال�سحيحة.  -

ر اآلة الخياطة المنزلية وت�سّغلها وفق التعليمات المحّددة . تح�سّ  -
ر اآلة الدرزة ال�سناعية وت�سّغلها وفق التعليمات المحّددة. تح�سّ  -

ر اآلة الحبكة ال�سناعية وت�سّغلها وفق التعليمات المحّددة. تح�سّ  -
تقّدم ال�سيانة الوقائية لآلت الخياطة ومعداتها.  -

تطّبق قواعد الأمن وال�سامة داخل الم�سغل.  -
تنّظف تجهيزات ومكان العمل وتعيد ترتيبه.  -
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الخياطة  اآلت  اختراع  تم  اأن  اإلى  الماب�ص  خياطة  في  ال�سائدة  هي  اليدوية  الخياطة  كانت 
اأفراد عائلتك في  اأن �ساركت  باأ�سماء واأ�سكال مختلفة. هل �سبق  التي توجد حاليا في الأ�سواق 
اختياراأو �سراء اآلة الخياطة؟ وهل وّفقتم في ذلك؟ ول بد اأّنك ا�ستخدامت اآلة الخياطة الموجودة 
في منزلك. هل راأيت الكتيب الخا�ص بالآلة )الكتالوج(؟ ما راأيك باأهمية الكتيب )الكتالوج( 
الإجابة عنها في درا�ستك هذا  �ستجد  الأ�سئلة وغيرها  �سرائها؟  هذه  الخياطة عند  المرافق لآلة 

المو�سوع.

 1   تطّور اآلت الخياطة
المفيدة،  المهمة  المخترعات  من  الخياطة  اآلة  تعّد 
لأ�سخا�ص  �ساق  وجهد  لكفاح  ح�سيلة  اإّنها  حيث 
�سانت(،  )توما�ص  اأمــثــال  وجــودهــا  في  �ساهموا 
و)اإ�سحق �سنجر(، وقد تم اإنتاج اأول اآلة خياطة منزلية 
اآلت  على  م�ستمًرا  التطّور  زال  وما  1902م.  عام 
الخياطة حتى يومنا هذا، فتنوعت حتى و�سل الحال 
بنوع واحد من  �سة  متخ�سّ اآلت خياطة  اإلى وجود 

مراحل الخياطة  ب�سكلها العام. 
وتعــّددت اأ�ســكال اآلت الخياطــة ح�ســب التطّور 
التكنولوجــي وال�ســركات ال�ســانعة له بــدًءا من اآلة 
الخياطــة التي ُتدار يدويًّا، كما في ال�ســكل )2-1(، اأو 
التي ُتدار بو�ســاطة القدم، كما في ال�ســكل )2-2(، 
وا�ســتخدامها اأ�ســهل من النــوع اليــدوي؛ لأّنه يتم 

التحّكم بالقما�ص عن طريق كلتا اليدين. 
ال�سكل )2-2(: اآلة خياطة ُتدار بالقدم.

ال�سكل )2-1(: اآلة خياطة ُتدار يدويًّا.                                          
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اآلة الخياطة المنزلية
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ُتدار   كهربائي  محرك  باإدخال  اآخر  تطّور  اأُدخل  ثم 
وهذه   ،)3-2( ال�سكل  في  كما  بو�ساطته،  الآلــة 
من  ال�ستعمال  في  و�سهولة  و�سرعة  راحة  اأكثر  الآلة 
النوعين  ال�سابقين، بالإ�سافة اإلى وجود اآلت تعمل 

على الكمبيوتر.

2    اأجزاء اآلة الخياطة المنزلية الكهربائية                
تت�سابه الأجزاء والوظائف لآلت الخياطة المنزلية جميعها بالرغم من تعّدد اأنواعها واأ�سكالها. 
وقبل البدء با�ستخدام الآلة يجب الرجوع اإلى الكتيب المرفق معها لمعرفة التف�سيات الازمة 
حول الآلة، ويحتوي الدليل على مجموعة من المعلومات التي تر�سدنا لت�سغيل الآلة وخدمتها 

وا�ستخدامها، ويتكّون الدليل المرفق من الأجزاء الآتية:
  اأ     ر�صوم تخطيطية  لاآلــة )الجهــاز( ت�ساعد على التعّرف اإلى الأجزاء الخارجية والأجزاء 

الداخلية لها.
 ب    قائمة باأ�صماء الأجزاء المكّونة  لاآلة مرّتبة برموز مرتبطة بالر�سم التخطيطي لاآلة.

 جـ    تعليمات  تتعّلق بطريقة الت�سغيل والعناية بالآلة.

  د     اأماكن وعناوين مراكز ال�صيانة  لا�ستعانة بها عند ال�سرورة. ويبّين ال�سكل )2-4( اأجزاء 
اآلة الخياطة المنزلية.

ال�سكل )2-3(: اآلة خياطة ُتدار كهربائيًّا.
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)1( قاعدة اآلة الخياطة                                        )7( موّجه و�شع الإبرة                      )13( مربط تثبيت الإبرة                         )19( منّظم �صد الخيط العلوي 
)2(عجلة )طارة( الإدارة                                   )8( منّظم عر�س الغرزة                      )14( الإبرة                                            )20( م�شط التغذية )المغذي( 

)3( م�شّغل الحركة العك�شية ) التمكين(           )9( موّجهات خيط البكرة                 )15( القدم ال�صاغطة                             )21( لوحة المغّذي )المراآة(
)4( منّظم تعبئة خيط المّكوك                            )10( منّظم �شغط القدم ال�شاغطة     )16( برغي تثبيت القدم ال�شاغطة         )22( المّكوك

)5( مجرى ومنّظم �صد خيط مالئ المّكوك       )11( رافع الخيط )الرافعة(               )17( رافع وخاف�ص القدم ال�صاغطة      )23( الغطاء المنزلق
)6( عمود البكرة                                              )12( عمود الإبرة                              )18( منّظم طول الغرزة                          )24( قاطع الخيط

ال�سكل)2- 4(: اأجزاء اآلة الخياطة المنزلية.

في ما ياأتي تو�شيح عن كل جزء من هذه الأجزاء :
اأجزاءها  اآلة الخياطة وُيغّطي  ال�سفلي الذي يحمل ج�سم  اآلة الخياطة: الجزء  1   قاعدة 

الداخلية.
2   عجلــة )طــــارة( الإدارة: عجلة مرّكبة على عمود الت�سغيل الرئي�ص المت�سل باأجزاء الآلة 
الداخلية، ويوجد بمنت�سفها قر�ص لحل وربط اأجزاء الآلة الداخلية يعمل على اإيقاف 

وت�سغيل حركة الإبرة. 
3   م�شّغل الحركة العك�شية )التمكين(: ُي�ستخدم لإحداث ت�سغيل عك�سي في اأثناء تنفيذ 

الدرزة، ويتوقف تلقائيًّا عند رفع ال�سغط عنه. 
4   منّظمات تعبئة خيط المّكوك: يتكّون من عمود �سغير لو�سع المّكوك، وعجلة �سغيرة 
اإيقاف حركة  تلقائيًّا على  تعمل  الخيط وكمّيته، حيث  مقدار  لتنظيم  لّفها  يمكن 



120

المّكوك عند ملئه.                                                                                                         
 5   مجرى ومنّظم �صد خيط مالئ المّكوك: يتكّون من �ساغطين �سغيرين ُيمّرر بينهما خيط 
المّكوك عند ملئه لتنظيم عملية �سحب الخيط ولّفه. ويمكن تحريك ال�سابط يميًنا 

وي�ساًرا لتنظيم ا�ستواء الخيط على المّكوك.  
الخيط  بكرة  لتركيب  الخياطة   اآلة  اأعلى  مثّبت  راأ�سي �سغير  البكرة: عمود   6  عمود 
بع�ص  في  الخياطة. ويوجد  اآلة  اإبرة  لتغذية  الخيط  ل�سحب  وت�سهيل دورانها حوله 
لعمل  اإبرتين  ا�ستخدام  اأثناء  في  ثانية  بكرة  عليه  تو�سع  اآخر  عمود  الخياطة  اآلت 

خياطات تجميلية اأو في اأثناء ملء خيط المّكوك.
ي�ساًرا،  اأو  الو�سط،  في  اأو  يميًنا،  الإبرة  مو�سع  موّجه لختيار  الإبرة:  موّجه و�شع    7 
وذلك لأغرا�ص متعّددة، منها تركيب ال�سّحاب وتركيب الأزرار وخياطة العراوي 

وتنفيذ خطوط درزات متوازية بتغيير موقع االإبرة.
 8  منّظم عر�س الغرزة: ُي�ستخدم لختيار عر�ص الغرزة المنا�سب في اآلت الخياطة التي 
الأخرى وقد  التطريز  اأو غرز   ،)Zig zag( الب�سيطة  المتعرجة  الغرزة  بها  توجد 

يكون مرّقًما من )4-0(.
 9  موّجهات خيط البكرة: يوجد في كل اآلة خياطة عدد من الموّجهات وظيفتها حفظ 
الخيط في م�ساره لياأخذ اتجاهه ال�سليم اإلى الإبرة؛ لت�سهيل �سحب الخيط الازم 

لعمل الغرزة.
10  منّظم �شغط القدم ال�شاغطة: يوجد اأعلى عمود القدم ال�ساغطة؛ لينّظم ال�سغط الواقع 
�سغط  اإلى  يحتاج  ال�سميك  فالقما�ص  ال�ساغطة؛  القدم  خف�ص  عند  القما�ص  على 
كبير، والقما�ص الخفيف يحتاج اإلى تقليل قوة ال�سغط، ولزيادة اأو تخفي�ص ال�سغط 

ل العودة اإلى دليل )كتيب( اآلة الخياطة ل�ستخدامه. على القما�ص ُيف�سّ
11  رافع الخيط )الرافعة(: يحّرك خيط الإبرة لاأعـلى ولاأ�سـفل؛ لت�سـهيل �سـحب الخيط 

لعمل الغرزة.
12   عمود الإبرة: عمود راأ�سي ُترّكب الإبرة في نهايته، وُتثّبت عن طريق مربط، ويتحّرك 
الموجود  الثقب  في  الإبرة  لتنزيل  ولاأ�سفل؛  لاأعلى  راأ�سية  حركة  العمود  هذا 
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ال�سكل )2-5(: اأجزاء الإبرة.

اأ�سفلها، ليتقابل خيط الإبرة مع خيط المّكوك 
ا يميًنا وي�ساًرا في  وتكوين الغرز، ويتحّرك اأي�سً

الآلت التي تنّفذ الغرزة المتعرجة.
13  مربط تثبيت الإبرة: مربط تدخل به الإبرة وُتثّبت 
مع  لاإبرة  المثّبت  المربط  برغي  بلف  باإحكام 

اتجاه دوران عقارب ال�ساعة.
14   الإبرة: تثّبت الإبرة في اآلة الخياطة بحيث 
تكون حفرة الإبرة )بطن الإبرة( دائًما باتجاه 
اأم  جانبيًّا  اأكــان  �سواء  المّكوك  جرن  يقابل 
اأماميًّا، كما في ال�سكل )2-5(. وبذلك يكون 
لجهة  اأو  لاأمام  )الفرز(  الطويل  التجويف 
الي�سار ح�سب و�سع المّكوك بالآلة، ويوجد 
اأنواع مختلفة من الإبر من حيث �سكل الراأ�ص 
القما�ص  لنوع  تبًعا  اختيارها  يتم  والمقا�سات 
و�سمكه، واأهم الأنواع من حيث �سكل الراأ�ص 

كما في ال�سكل )2-6(، ما ياأتي:
 اأ    اإبرة حادة )مدبّبة الراأ�ص(: الم�ستخدمة غالبا، 
خا�سة  الأقم�سة  ــواع  اأن لمعظم  وت�سلح 
 )18-9( من  ومقا�ساتها  منها،  المن�سوجة 
زاد  الرقم  زاد  وكلما  �ُسمكها  ح�سب 

ال�سمك.
ب   اإبرة مكورة الراأ�ص: لها راأ�ص كروية ت�سلح 
لاأقم�ســــــة المحبـوكــة مقا�ســـاتها من 

.)16-9(     
ُت�سـتخدم  الـراأ�ص:  )�صــهمية(  اإ�صـفينية  اإبرة  جـ  

ال�سكل )2-6(: اأنواع اإبر 
مختلفة الراأ�ص.

اأ

ب

جـ

1- �ساق الإبرة
2- الفرز الطويل

3- �ُسّم الإبرة

4- راأ�ص الإبرة
5- بطن الإبرة

6- مقا�ص الإبرة
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لخياطـة الجلد ومقا�ساتها )14-11(. 
والإبــر  الثاثية  الإبــر  من  ــواع  اأن ويوجد 
الثنائية )المزدوجة( التي ُت�ستخدم لغايات 

التطريز، كما في ال�سكل )7-2(.  
كان  فاإذا  الم�ضتخدمة؛  والخيوط  القما�ش  لنوع  االإبرة  قيا�ش  مالءمة  ويجب 
يقابلها  والذي   )9( مقا�ص  اإبر  ُت�ستخدم  ورقيًقا  ناعًما  والخيط  القما�ص خفيًفا 
مقا�ص )70( في مقا�سات اأخرى. والأرقام الآتية تو�سح المقا�سات الأ�سا�سية 

وما يقابلها في المقا�سات الأخرى:
] 9   يقابلها  70 [
]11 يقابلها   80 [
]14 يقابلها  90 [
]16 يقابلها 100[

]18 يقابلها 110[ 

ولمعرفة التفا�سيل حول العاقة بين �ُسمك القما�ص ونوعه ومقا�ص الإبر المنا�سبة 
وعدد الغرز، انظر الجدول )1-2(. 

ال�سكل)2-7(: اإبرة ثنائية.
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الجدول )2- 1(: مقا�شات اإبر اآلت الخياطة المنا�شبة لبع�س اأنواع الأقم�شة الم�شتخدمة.

طول الغرزة بالمليمترالإبر المنا�صبةالأقم�شةالرقم

اأقم�شة خفيفة/ ناعمة 1
اأ   - من�صوجة: �سيفون، اأورجنزا، كريب.

ب- �صبكية: المخّرمة الناعمة، التول.
جـ- محبوكة: الماب�ص الداخلية، التريكو.

قيا�ــص )9-11( مدببــة الراأ�ص 
للمن�سوج وال�سبكي.

مكــورة   )11-10( قيا�ــص 
الراأ�ص لاأقم�سة المحبوكة.

)1.5-2( مم

اأقم�شة خفيفة / مجّعدة2
اأ   - من�صوجة: �سا�ص، بفت هندي، وفوال

ب- �صــبكية: بع�ــص المخرمات، والأقم�ســة 
ال�سبكية الخ�سنة

الراأ�ــص  مدببــة   )11( قيا�ــص 
للمن�سوج وال�سبكي. 

مكــورة   )11-10( قيا�ــص 
الراأ�ص للمحبوك.

)1.5-2( مم

اأقم�شة متو�شطة/ ناعمة3
من�صــوجة: مخمل جير�ســية، بات�ســتا، جنهام 

كريب، كوردروي

الراأ�ص  مدببة  قيا�ص )14-11( 
للمن�سوج.

قيا�ص )10-11-14( مكورة 
الراأ�ص للمحبوك.

)1.5-2( مم

اأقم�شة متو�شطة / مجّعدة4
بوبلين، كتان   تافتا،  �سانتونج،  اأ   - من�صوجة: 

ترجال،  بع�ص اأقم�سة التويد، جينز. 
ب- محبوكة: محبوك مزدوج، ومحبوك م�سدود.

الراأ�ص  مدببة  قيا�ص )14-11( 
للمن�سوج

قيا�ص )10-11-14( مكورة 
الراأ�ص للمحبوك.

)1.5-2( مم

اأقم�شة ثقيلة / ناعمة5
اأ   - من�صوجة: �سوف، كوردروي م�سلع، مخمل

وبرية،  اأقم�سة  الثقيلة:  المحبوكة  الأقم�شة  ب- 
وفرو �سناعي.

قيا�ــص)14-16( مدببة الراأ�ص 
للمن�سوج

مكــورة   )16-14( قيا�ــص 
الراأ�ص للمحبوك

)2-3( مم

اأقم�شة ثقيلة/ مجّعدة6
اأ   - من�صــوجة: جــوخ ثقيــل، خي�ــص، كنفا، 
اأقم�ســة  �ســوف ذو وجهيــن، بع�ــص 

المعاطف، بع�ص اأقم�سة الجينز.
ب- محبوكة: بع�ص اأقم�سة الجاكارد.

الراأ�ص  مدببة  قيا�ص )18-16( 
للمن�سوج

مكــورة   )16-14( قيا�ــص 
الراأ�ص للمحبوك.

)2-3( مم

قيا�ص )11-14( اإبرة �ســهمية الجلد وال�شمواه7
الراأ�ص.

)2-3( مم
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ن�شاط )2- 1(: اإبر اآلت الخياطة
ا�ستعن بالجدول ال�سابق في اختيار قيا�ص اإبرة اآلة الخياطة المنا�سبة لاأقم�سة الآتية: ال�سيفون، 

اأقم�سة من�سوجة، �سوف، وفرو �سناعي.

15   القدم ال�صاغطة: ُتنّظم حركة القما�ص بالتعاون مع م�سط التغذية. يوجد اأ�سكال متنوعة 
من الأقدام ال�ساغطة كما ياأتي:

اإبرة  مع  ُت�ستخدم  المــ�صتقيمة:  الغرزة  قدم  اأ     
واحدة لإجراء الدرزة المــ�ستقيمة، وهي 
من  ا  اأقل عر�سً اأ�سابعها  اأحد  �سيقة  قدم 

الآخر، كما في ال�سكل )8-2( .
دائًما  ُت�ستخدم  المتعرجة:  الغرزة  قدم  ب   
الغرزة  لإجراء  الأغرا�ص  متعّددة  كقدم 
ا  اأي�سً ا�ستخدامها  يمكن  كما  المتعّرجة، 
في  كما  المــ�ستقيمة،  الغرزة  ــراء  لإج

ال�سكل )9-2(. 
جـ     قدم تركيب ال�صّحاب ولها �صكالن:

ُت�ستعمل  العادي:  ال�صّحاب  تركيب  قدم 
في تركيب ال�سّحاب كما في ال�سكل 
الأجــزاء  خياطة  وفي  )2-10/اأ(، 
وقد  القما�ص،  عراوي  مثل  ال�سيقة، 
ُت�ستخدم اأحياًنا في خياطة القيطان.         

المخفي.  ال�سّحاب  تركيب  في  ُت�ستخدم  المخفي:  ال�صّحاب  تركيب  قدم 
اآلة  بينما  ال�سّحاب  لفائف  بمرور  ي�سمح  القدم  اأ�سفل  تجويف  ويوجد 

الخياطة تثّبت ال�سّحاب بالدرزة، كما في ال�سكل )2-10/ب(.

ال�سكل )2-8(: قدم 
الغرزة المــ�ستقيمة.

ال�سكل )2-9(: قدم 
الغرزة المتعّرجة.
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)اأ(                                                                               )ب(
ال�سكل )2-10(: قدم تركيب ال�سحاب.

د     قــدم الطيـات ال�صيقـــة: ُت�ستخدم في طي 
حاّفات  على  للح�سول  القما�ص  حاّفات 
اأوتوماتيكيًّا  القما�ص  تطوي  اإذ  نظيفة؛ 
بدورها  الإبرة  لتقوم  القدم  حافة  تحت 
بالدرز عليها، كما في ال�سكل )11-2(. 

اآلت  في  ُت�ستخدم  العـراوي:  تنفيذ  قــدم  هـ   
في  كما  �سفافة،  با�ســتيكية  اأو  معدنية  تكون  وقد  العراوي  تنّفذ  التي  الخياطة 
ال�سـكل )2-12/اأ(، وعليها دليل ي�ساعد على تنفيذ الغرز في مكانها المطلوب 
عند تنفيذ العروة. كما يوجد جهاز خا�ص لتنفيذ العراوي يتم تركيبه بدل القدم 
في  كما  فقط،  المــ�ستقيمة  الغرزة  ُتنّفذ  التي  المنزلية  الدرزة  اآلة  في  ال�ساغطة 

ال�سكل )2-12/ب(.

                                                                         

)اأ(                                                                               )ب(

ال�سكل )2-11(: قدم الطيات ال�سيقة.

ال�سكل )2-12(: قدم العراوي.
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و       قــدم الــزّم: تزّم القما�ص في اأثناء الدرز 

وبع�ص   ،)13-2( ال�سكل  في  كما 
اأقدام الزم تزّم طبقة واحدة من القما�ص 
دون  اأخرى  طبقة  مع  تثبيتها  اأثناء  في 

زّم الثانية.
     

بحيث  م�سّممة  الحافّات:  تنظيف  قدم  ز   

تنـــّفـــذ الغــــــرز عــــلى حــــــافــــة 
القمــا�ص تماًما، ويوجد جزء ل�سبـــط 
في  الغرز  تكون  بحيث  الحــــاّفات 
فـي  كمــا  ال�سحـيــح،  مكــانهـــا 

ال�ســـكل )14-2(. 

لتركيب  ُت�ستخدم  الأزرار:  تركيب  قدم  ح    

 ،)15-2( ال�سكل  في  كما  الأزرار، 
لو�سع  اأ�سفلها  في  تجويف  ويوجد 
اإبرة اأو عود ثقاب لعمل عنق )قاعدة( 

للزر، كما �سيرد معك في المغلقات.
        

ال�سكل )2-15(: قدم تركيب الأزرار.

ويوجد اأ�سكال اأخرى من الأقدام ال�ساغطة، كما في ال�سكل )16-2(.    

ال�سكل )2-13(: قدم الزّم.

ال�سكل )2-14(: قدم تنظيف 
الحاّفات.
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)ج( قدم الك�سك�سة)ب( قدم تطريز)اأ( قدم تركيب القيطان

)هـ( قدم ودليل التنجيد)د( قدم ودليل الطية المخفية
   

)و( قدم الغبنات

        

                                  
)ز(  قدم تركيب الأ�سرطة               )ح(  اأداة قيا�ص مقدار الخياطة )م�سطرة الم�سافات(

ال�سكل )2-16(: اأ�سكال اأخرى من الأقدام ال�ساغطة.

تغييرها  ال�ساغطة، عند  القدم  لفك وتركيب  ُي�ستخدم  ال�شاغطة:  القدم  تثبيت  برغي    16
ح�سب ال�ستخدام المطلوب.

ال�سكل  الخياطة كما في  اآلة  الخلفي من  الجزء  ال�صاغطة وخاف�صها: يوجد في  القدم  17  رافع 
)2-4( اأو غير ذلك، وُي�ستعمل لخف�ص القدم ال�ساغطة.

ال�سـكل  في  كما  الخياطة،  اآلة  نوع  ح�سب  مختلفة  اأ�سكال  له  الغرزة:  طول  منّظم    18
اإحداث  الغرزة في بع�ص الآلت في  ُي�ستخدم جهاز منّظم طول  )2-17(، وقد 
ت�سغيل عك�سي لآلة الخياطة؛ اإذ يعطي الطول نف�سه للغرزة الم�ستخدمة في الت�سغيل 
الأمامي وذلك بال�سغط عليه، كما في ال�سكل)2-17/اأ( اأو برفعه لاأعلى، كما في 
ال�سكل ) 2-17/ب(،  اأو يكون م�سّغل الحركة العك�سية منف�سا عن منّظم طول 

الغرزة، كما في ال�سكل ) 2-17/جـ(.
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م�سّغل  مع  متري  بنظام  منّظم   - اأ 
و�سطه،  في  العك�سية  الحركة 
وتعني الأرقام من )0-5( طول 

الغرزة بالميلليمتر.

)المتــري(  بالنظاميــن  منّظــم  ب- 
م�ســّغل  مع  )الإن�ص(  والإنجليــزي 
الحركة العك�سية حيث يكون النظام 

المتري على الجانب الأيمن.

منف�سل  الإن�ص  بنظام  منّظم  جـ- 
العك�سية  الحركة  عن م�سّغل 
وتعني الأرقام الم�سّجلة عدد 

الغرز بالإن�ص الواحد.

ال�سكل )2-17(: اأ�سكال منّظم الغرزة.

 19   منّظم �صد الخيط العلوي: يتكّون من �ساغطين )اأ�سطوانتين وزمبركين اأحدهما ينتهي 
بخّطاف( وبرغي يتحّكم في ال�سغط الواقع على خيط الإبرة المار بين الأ�سطوانتين 
وي�سار اليه بالرقم )19( في ال�سكل )2-4(. ويوجد عليه تدريج يختلف باختاف 
نوع اآلة الخياطة اأو عامة )+ ، - (؛ لت�سهيل عملية �سبط �سد الخيط، وله اأ�سكال 

متعّددة كما في ال�سكل )18-2(.

عن  منف�سل  ــخــيــط  ال ــد  �ــس ــّظــم  مــن
الأ�سطوانتين وكذلك خّطاف الخيط.

ــرك  ــب ــزم ـــدرج مــنــفــ�ــســل وال ـــم ال
والخّطاف وحدة واحدة.

المــــدرج، والأ�ســــطوانتان والزمـبرك 
في  مًعا  مجتمعة  كلها  الخيط  وخّطاف 

وحدة واحدة.

ال�سكل )2-18(: اأ�سكال مختلفة لمنّظم �سّد الخيط العلوي في اآلت الخياطة المختلفة.
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20   م�شط التغذية )المغّذي(: م�سط م�سّنن يتحّرك مع دوران الآلة في حركة �سبه دائرية؛ 
فيتحّرك لاأمام عندما تكون الأ�سنان لاأعلى ومام�سه للقما�ص، واإلى الخلف عندما 
تكون الأ�سنان بعيدة عن القما�ص، وهذه الحركة ُتف�ّسر �سحب الأ�سنان )المغّذي( 

للقما�ص.
ال�سكل  في  كما  التغذية،  م�سط  لحركة  منا�سب  مكان  بها  )المراآة(:  المغّذي  لوحة    21
)2-19( كما ولها ثقب منا�سب لدخول وخروج الإبرة، ويختلف �سكل الثقب، 
المتعّرجة،  المــ�ستقيمة، والعري�ص للغرزة  الغرزة  ُي�ستخدم في  فال�سغير الم�ستدير 
ويوجد نوع ثالث ُي�ستخدم في تغطية م�سط التغذية لتركيب الأزرار اأوعند التطريز 
با�ضتخدام الطارة. ويوجد على لوحة االإبرة خطوط عمودية مرقمة )6،5،4،3( 
وُت�ستعمل لتحديد بعد الدرزة )الإبرة( عن حافة القما�ص، فمثا رقم )3( يعني اأّن 
�سم(   1 يعادل  ما  )اأي  اإن�ص  ت�ساوي 8/3  القما�ص  الخياطة عن حافة  م�سافة  ُبعد 

تقريًبا وتثّبت على اآلة الخياطة بو�ساطة برغيين.
  

)اأ( لوحة مغّذي والقدم ال�ساغطة للغرزة المــ�ستقيمة.                      )ب(  لوحة مغّذي والقدم ال�ساغطة للغرزة المتعّرجة.                    

ال�سكل )2-19(: لوحة المغّذي ) المراآة(.

 22    المّكــوك: يوجــد باأ�ســكال متنوعــة وقــد 
ُي�سنع من المعدن اأو من البا�ستيك، حيث 
ُتلّف عليه الخيوط، ويو�ض��ع المّكوك في 
الحافظة، كما في ال�سكل)2-20(، وهي 
جزء معدني له �ساغط وبرغي؛ للتحّكم في 

ال�سكل )2-20(: مّكوك مقدار ال�سغط الواقع على خيط المّكوك.
وحافظة متحركة. 
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ويعتمد و�سع المّكوك في الحافظة على الحافظة نف�سها، ويوجد نوعان، هما:
حافظة مّكوك متحّركة، كما في ال�سكل )2-21/اأ(، ويكون المّكوك فيها من  اأ       

المعدن اأو البا�ستيك.
ب      حافظة مّكوك مثّبتة بالجرن، كما في ال�سكل )2-21/ب(، وعادة يكون المّكوك 

لهذه الحافظة من البا�ستيك.

)اأ(                                                                                 )ب(

ال�سكل )2-21(: حافظة المّكوك.

ويوجد من )4-5( قطع مّكوك ترفق مع اآلة الخياطة عند �سرائها بهدف ا�ستخدام 
األوان مختلفة من الخيوط تعّباأ عليها ح�ضب الحاجة.

المعدن ويجب  المّكوك وُي�سنع من  يغلق على بيت  المنزلق: غطاء متحّرك  الغطاء    23
اأثناء عملية الخياطة؛ لت�سهيل �سحب القما�ص وحتى ل يدخل القما�ص  اإغاقة في 

اإلى جرن المّكوك، كما في ال�سكل )4-2(.
ال�ساغطة من الخلف؛  القدم  24  قاطع الخيط: �سق ذو حافة حادة موجود على عمود 

لي�سهل قطع الخيط عند النتهاء من عملية الخياطة، كما في ال�سكل )4-2(. 
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25  منّظم ال�صــرعة )الدع�صة(: جهاز لإدارة 
المحــّرك الكهربائــي لت�ســغيل اآلــة 
الخياطة عند ال�ســغط عليه بو�ســاطة 
القدم،  كما في ال�ســكل )22-2(، 
ال�ســغط زادت  وكلمــا زاد مقــدار 
�ســرعة اآلة الخياطــة. ويوجد محّرك 
الآلة اإما داخلها اأو ُيثّبت على الهيكل 
الخارجي لها.                                    

                                                 
ال�سكل  في  كما  الآلة،  اإلى  الدائرية  المحرك  حركة  ينقل  الذي  الحركة:  نقل  �صير    26
بتغيير و�ضع المحّرك  ال�ضير )الق�ضاط(  التحّكم بمقدار �ضد  )2-23/اأ(، ويمكن 
بو�ساطة برغي على اآلة الخياطة حتى ي�سبح ال�سد منا�سًبا، بحيث يتقّو�ص ال�سير اإلى 
الداخل من )5مم-1�سم( تقريًبا عند ال�سغط عليه باأ�سابع اليد من المنت�سف، كما 

في ال�سكل )2-23/ب(. 

)اأ(                                    )ب(

   ال�سكل )2-23(: �سير نقل الحركة.

ال�سكل )2-22(: منّظم �سرعة. 
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ولآلة الخياطة ملحقات بع�سها ترفق معها عند ال�سراء، والبع�ص الآخر يتم �سراوؤه 
عند الحاجة ل�ستخدامه، منها:

ُت�ســتخدم  )فتّاق��ة(:  خياط���ة  م�ش������رط   -
لقطع خي��وط الخياطة )ال��درزة( غير 
اأن  يمكــن  كمــا  فيهـــا،  المرغــوب 
ُت�ســتخدم لفتح العـــراوي، كمــا فـي 

ال�سـكل  )24-2(.
اأوتوماتيكيًّا،  ت�سغيلها  يمكن  اللمبــة:   -
لزيادة  وُت�ستخدم  خا�ص،  بمفتاح  اأو 
الإ�ساءة عند الحاجة في اأثناء الخياطة.

لتنظيف  الخياطة: كالمفكات، والمزيتة، وفر�ساة  باآلة  بالعناية  بع�ص الأدوات الخا�صة 
اأجزاء الآلة.

ن�شاط )2-2(: زيارة ميدانية

التجارية،  باأ�سمائها  قائمة  ملفك  في  و�سّجل  المختلفة،  الخياطة  اآلت  بيع  محل  زر   -1
اإن  لها  و�سور  ال�سوق،  في  وال�سعر  المن�ساأ،  وبلد  ومميزاتها،  منها،  كل  وموا�سفات 

اأمكن.
2- اكتب تقريًرا عن الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار و�سراء اآلة الخياطة المنزلية، ناق�ص 

زماءك في نتائج التقرير باإ�سراف المعلم واحتفظ به في ملفك.
3- نّظم هذه المعلومات با�ستخدام برمجية اإك�سل )الجداول الإلكترونية( واعر�سها اأمام 

زماءك باإ�سراف المعلم وناق�سها معهم. احتفظ بالمعلومات في ملفك.  

ال�سكل)2-24(: الفّتاقة.
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 تح�صير اآلة الخياطة وتجهيزها
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

ر اآلة الخياطة لت�سغيلها. - تح�سّ
- تتحّكم في منّظم ال�سرعة في الآلة.

- تفك الإبرة في اآلة الخياطة وترّكبها.
- ترّكب الإبرة المزدوجة لآلة الخياطة.

- تفّك القدم ال�ساغطة في اآلة الخياطة وترّكبها.  
المعلومات الأ�صا�صية

توجد قواعد واأ�س�ص محّددة للتحّكم في اآلة الخياطة، وال�سيطرة عليها في اأثناء العمل تتعّلق بالآلة 
وال�سخ�ص القائم بالعمل. وقد تحتاج الآلة في تجهيزها للعمل اإلى تغيير الإبرة، اأو القدم ال�ساغطة 

لأ�سباب اأو ل�ستخدام محّدد. ول بد من قراءة دليل ال�سركة ال�سانعة عند تجهيز الآلة بالقطع.
م�صتلزمات تنفيذ التمرين 

الأدوات والتجهيزاتاملواد
- قطعة من قما�ص قطني �سادة للتدريب  

- فوطة غبار  
- اآلة الخياطة                 - مفك �سغير

- اإبرة لآلة الخياطة        - )اإبرة مزدوجة(
- اأقدام �ساغطة ُيراد ا�ستخدامها 

- غطاء م�سط التغذية متعّدد ال�ستخدامات
    مقعد للجلو�ص

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

-1

-2
-3

اأوًل: تح�شير الآلة والتحّكم في منّظم ال�شرعة
�سع اآلة الخياطة والمجّهزة م�سبًقا بالقدم ال�ساغطة 
اإذا كانت  والإبرة على طاولة بارتفاع منا�سب لك 

غير مجّهزة بطاولة خا�سة، وافتح غطاء الآلة.
ام�سح الآلة وبقايا الزيت بفوطة الغبار النظيفة.

�سامتها،  من  وتاأّكد  الكهربائية،  الو�سات  تفّقد 
و�سل الو�سلة الكهربائية بمقب�ص الكهرباء، واعمل

تمرين
1-2
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-4

-5

-6

-7
 

-8

-9

-10

على اإ�سـاءة اللمبة اإن وجدت.
اجل�ص على مقعد بارتفاع منا�سب بحيث ل يكون 

جذعك منحنًيا على الآلة، وتكون الإبرة اأمامك.
تاأّكد من اأّن الإنارة كافية، واأّنها ت�سقط على الآلة عن 

ي�سارك.
�ســع قطعــة من القما�ــص اأ�ســفل القدم ال�ســاغطة، 
واخف�ص رافعــة القدم ال�ســاغطة، مراعًيا اأن تكون 

الإبرة على اأعلى ارتفاع لها.
�سع قدمك اليمنى على منّظم ال�سرعة دون اأن ت�سغط 

عليه.
ثم  قليًا،  الأمــام  اإلى  يدويًّا  الإدارة  عجلة  حّرك 
ا�سغط على منّظم ال�سرعة مجريًا عملية الدرز دون 

ا�ضتخدام خيوط.
ا�سغط برفق على منّظم �سرعة الآلة، ثم حاول زيادة 
ال�سغط تدريجيًّا، ولحظ الفرق في �سرعة الآلة ؛ اإذ 
كلما زاد ال�سغط على منّظم ال�سرعة زادت ال�سرعة.

و�سع  على  قادًرا  لت�سبح  عديدة  مرات  ذلك  كّرر 
قدمك على منّظم ال�سرعة دون ت�سغيل الآلة.

-1

-2

-3

ثانيًا: فك اإبرة اآلة الخياطة وتركيبها
عن  الآلة  اف�سل  اأو  ال�سرعة  منّظم  عن  قدمك  ارفع 

التيار الكهربائي.
عجلة  باإدارة  ارتفاع  اأق�سى  اإلى  الإبرة  عمود  ارفع 

الإدارة يدويًّا باتجاهك.
اإذا  �سغير  بمفك  اأو  باليد  الإبرة  مربط  برغي  اأرِخ 
لزم الأمر، وذلك بلّفه عك�ص اتجاه عقارب ال�ساعة 
لاأ�سفل  الأخرى، وا�سحبها  باليد  الإبرة  مع م�سك 

لفـّكها، كما في ال�سكل )1(. 
ال�سكل )1(
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-4

-5

-6

م�ستٍو،  �سطح  على  تركيبها  الــمــراد  الإبـــرة  �سع 
مّدبًبا،  وتفّح�سها بحيث تكون مــ�ستقيمة، وراأ�سها 
ح الحالت ال�سليمة  كما في ال�سكل )2( الذي يو�سّ

.) ( وغير ال�سليمة )اإ�سارةاإ�سارة(
الإبرة،  عمود  في  مكانها  في  ال�سليمة  الإبرة  �سع 
و�سع  مراعًيا  لها،  ارتفاع  اأق�سى  اإلــى  وارفعها 
في  مثيله  يام�ص  بحيث  منها  الم�سّطح  الجانب 

�ص لاإبرة. المكان المخ�سّ
بحيث  مكانها  في  الإبرة  و�سع  يتم  عام  وب�سكل 
يكون التجويف الق�سير )بطن الإبرة( مقابًا لجرن 

المّكوك في الآلة.
عقارب  باتجاه  جيًدا  لاإبرة  الما�سك  البرغي  �سّد 
ال�ساعة، كما في ال�سكل )3(، ثم لف عجلة الإدارة 
في  الإبرة  اأّن  من  للتاأّكد  لاأمام؛  كاملة  دورة  بيدك 
مكانها ال�سحيح بحيث ل ت�سقط ول ت�سطدم باأي 

جزء من اأجزاء الآلة.

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

-1

-2

ثالثًا: تركيب الإبرة المزدوجة
الآلة،  مع  المرفق  ال�سانعة  ال�سركة  كتّيب  راجع 

وحّدد اتجاه و�سع الإبرة المزدوجة في الآلة.
تركيب  في  نّفذتها  التي  نف�سها  الخطوات  اتبع 
في  المزدوجة، كما  الإبرة  لتركيب  المفردة  الإبرة 
ال�سكل )4(، مراعًيا وجود القدم ال�ساغطة الخا�سة 
بالإبرتين )قدم الغرزة المتعّرجة(، كما في ال�سكل 

)5(، وكذلك لوحة المغّذي .

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(
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-1

-2
-3

-4

-5

رابًعا: فّك القدم ال�شاغطة وتركيبها
العجلة  بــاإدارة  لها  ارتفاع  اأق�سى  اإلى  الإبرة  ارفع 

اليدوية باتجاهك.
ارفع القدم ال�ساغطة بالرافع الخا�ص بها.

اأرِخ البرغي الما�سك للقدم ال�ساغطة )ذات القطعة 
 ،)6( ال�سكل  في  كما  مكانها،  لتترك  الواحدة( 
�سد  مع  المطلوبة  ال�ساغطة  القدم  بها  وا�ستبدل 

البرغي المثّبت لها.
واإذا كانت القدم ال�ساغطة مكّونة من قطعتين:

ثم  التمرين،  هذا  من   )2-1( الخطوتين  كّرر   •
الطرف  على  بالإ�سبع  لاأعلى  قليًا  ا�سغط 
الأمامي للقدم ال�ساغطة لتنزل من مكانها، كما 

في ال�سكل ) 7/اأ (.
المكان  اأ�سفل  المطلوبة  ال�ساغطة  القدم  �سع   •
ال�سكل  فــي  كما  مبا�سرة،  لها  المخ�س�ص 
)7/ب(، ثم اأنزل رافع القدم ال�ساغطة وا�سغط 
عليها لاأ�سفل لتثبيتها، كما في ال�سكل )7/جـ(.

�سع غطاء لوحة المغّذي المنا�سبة لنوع العمل الذي 
�ستقوم به �سواء اأكان غرزة مــ�ستقيمة )ثقًبا دائريًّا( اأم 

متعّرجة )ثقًبا بي�ساويًّا(.

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(

) اأ (

)ب(

)جـ(
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á°SQÉ‡ øjQÉ“

á°SQÉ‡ øjQÉ“

نّفذ التمارين العملية الآتية:
1- بالتعاون مع زمائك وباإ�سراف المعلم، كّرر عملية تجهيز وتح�سير اآلة الخياطة على اآلت 
طريقة  عن  ملحوظاتك  و�سّجل  مدر�ستك،  م�سغل  في  والمتوافرة  الأنواع  متعّددة  خياطة 

الت�سغيل و�سرعة الحركة وال�سيطرة عليها.
2- اأعد عملية فك وتركيب الإبرة العادية اأو الإبرة المزدوجة في الآلت المتنوعة في م�سغلك 

لكت�ساب المهارة وال�سرعة في ذلك.
3- كّرر عملية فك وتركيب الأقدام ال�ساغطة المختلفة الأنواع وال�ستخدامات لآلت متنّوعة 

في م�سغلك.  

  3  �شبط اآلة الخياطة 
يتم �سبط اآلة الخياطة باإجراء العمليات الآتية:

  اأ        ملء المّكوك وو�شعه في الحافظة و�شبطه و�شحب خيطه: عند ملء المّكوك ل بد من مراعاة 
الأمور الآتية:

اأن يكون اتجاه دوران المّكوك في حافظته عند �سحب الخيط معاك�ًسا لتجاه �سير   1 
)لف( الخيط عليه.

التاأّكد من و�سع حافظة المّكوك داخل الجرن بمكانها ال�سحيح مراعًيا عدم ت�سغيل   2 
الآلة في اأثناء ذلك.
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تجهيز اآلة الخياطة بالخيط ال�صفلي
 يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:
- تعّبئ المّكوك بالخيط المطلوب.

- ت�سع المّكوك في حافظته المتحركة في الآلت ذات الحافظة غير الثابتة.
�ص لها.   - ت�سع الحافظة المتحّركة في اآلة الخياطة في المكان المخ�سّ

- ت�سع المّكوك في حافظته الثابتة في الآلت ذات الحافظة الثابتة.
المعلومات الأ�صا�صية

تعبئته  مراعاة  مع  التدريب(،  )لإجــراءات  نف�سه  العلوي  الخيط  بنوع  المّكوك  تعبئة  ل  ُيف�سّ
بكمية الخيط المنا�سبة والازمة، وفي هذا التمرين �سيتم تعبئة المّكوك تماًما حتى تقف الآلة  

اأوتوماتيكيًّا.
م�صتلزمات تنفيذ التمرين 

الأدوات والتجهيزاتاملواد
- اآلة خياطة مع كتيبها - مّكوك مع حافظته المتحّركة - بكرة خيوط

- مق�ص - مفك �سغير- مّكوك حافظته ثابتة

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

-1

-2

-3

اأوًلً: تعبئة المّكوك
ام�سك العجلة حتى ل تتحّرك، واأدر قر�ص العجلة باإحدى 
يديك، مراعًيا لف القر�ص الداخلي بعك�ص اتجاه عقارب 
ال�ساعة، كما في ال�سكل )1(. كي ل تتحّرك الإبرة عند 

ملء المّكوك.
�ضع بكرة الخيوط على عمود البكرة، كما في ال�ضكل 
لموّجه  ال�سغيرة  العين  خال  من  الخيط  ومّرر   ،)2(
الخيط. ومن خال منّظم �سد خيط المّكوك مراعًيا لف 

الخيط، كما في اأعلى ال�سكل )2(.
اأدخل الخيط في اأحد ثقوب المّكوك، ثم �سعه فوق 

عمود مالئ المّكوك، كما في ال�سكل )3(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

تمرين
2-2
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-4

-5

-6

-7

ادفع المّكوك وعموده باتجاه العجلة، كما في ال�سكل 
بالخيوط.  تماًما  تعبئته  عند  تلقائيًّا  يتوقف  كي   ،)3(
بو�ضع  المطلوبة  الخيوط  كمية  في  التحّكم  ويمكنك 
الجانب الرفيع من العجلة والم�سار اإليه بال�سهم ال�سغير 
باتجاه المّكوك عند الحاجة اإلى كمية اأكبر من الخيوط، 
للح�سول  المّكوك  باتجاه  العري�ص  الجانب  بو�سع  اأو 
عند  التوّقف  يمكنك  الخيوط، كما  من  اأقل  على كمية 

الح�ضول على الكمية المطلوبة من الخيوط.
ام�سك طرف الخيط، ثم ا�سغط على منّظم ال�سرعة ببطء 
حتى يلتف الخيط مرات عديدة على المّكوك، ثم اترك 
الخيط وا�ستمر في ال�سغط على منّظم ال�سرعة حتى يمتلئ 
المّكوك، لتح�ضل على كمية الخيوط التي حّددتها م�ضبقا 

وبال�سكل ال�سحيح، كما في ال�سكل )4/اأ (.
خيط  لف  انتظام  عدم  حالة  وفي  الخيط  تعبئة  اأكمل 
برغي  اأرِخ  )4/ب(،  ال�سكل  في  كما  المّكوك،  على 
منّظم �سد خيط المّكوك، كما في ال�سكل )5(، وادفع 
حالة  في  اأما  البرغي.  �سد  ثم  قليًا،  الأعلى  نحو  به 
تجّمع خيط المّكوك، كما في )4/جـ(، فادفع بالمنّظم 
نحو الأ�سفل قليًا مراعًيا �سد برغي المنّظم تماًما بعد 
بع�ص  في  اأفقيًّا  المّكوك  و�سع  حالة  وفي  التعديل، 

اللآت فيتم تحريك المنّظم يميًنا اأو ي�ساًرا.
ادفع عمود المّكوك والمّكوك بعيًدا عن العجلة، وق�ص 
الخيط، وارفع المّكوك مراعًيا اإبعاد العمود عن العجلة 

في حالة عدم ال�ستعمال. 

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(

-1

-2

ثانيًا: و�شع المّكوك في الحافظة المتحّركة
الخيط  يكون  اأن  على  الحافظة  في  المّكوك  اأدخــل 

باتجاه ال�سق،  كما في ال�سكل )6(.
ا�سحب الخيط من ال�سق بعد تثبيت المّكوك بالحافظة 
ال�سكل  في  كما  المّكوك،  يدور  ل  حتى  باأ�سابعك 

ال�سكل )7()7(، وا�سحب الخيط تحت المنّظم.

)جـ()ب() اأ (
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-3

-4

-5

ال�سكل  في  كما  ال�سد،  منّظم  نهاية  الخيط حول  لف 
.)8(

المّكوك  بم�سك  مبدئيًّا  المّكوك  خيط  �سد  افح�ص 
في  ي�سقط  ودعه  لاأعلى،  وارفعه  بالخيط،  وحافظته 
يدك الأخرى، كما في ال�سكل )9(، فاإذا �سقط م�سافة 
�سد  اأّن قوة  تقريًبا فهذا يدل على  �سم  ق�سيرة )2-1( 
فهذا  ب�سرعة  المّكوك  �سقط  اإذا  واأّما  جيدة،  الخيط 
يدل على اأّن قوة ال�سد قليلة )الخيط مرخي(، واإذا لم 
ي�سقط نهائيا فهذا يدل على اأّن قوة ال�سد كبيرة )الخيط 

م�سدود(.
نّظم �ســد الخيط بو�ســاطة البرغــي ال�ســغير، كما في 
ال�ســكل )10(، باإدارته باتجاه عقارب ال�ساعة ل�سده، 

وبعك�سها لإرخائه.  

ال�سكل )8(

ال�سكل )9(

ال�سكل )10(

-1
-2

-3

-4

ثالثًا: و�شع المّكوك وحافظته في اآلة الخياطة
اف�سل الآلة عن التيار الكهربائي.

اإلى  الإبرة  ترتفع  حتى  لاأمام  باتجاهك  العجلة  اأدر 
اأق�سى ارتفاع لها.

ام�سك �سّقاطة حافظة المّكوك حتى ل يقع المّكوك، 
ال�سكل  في  كما  الخياطة،  اآلة  في  الحافظة  �سع  ثم 

.)11(
اترك ال�سّقاطة، وا�سغط على الحافظة للداخل باإ�سبعك 
مكانها  فــي  دخولها  على  ــدل  ي �سوًتا  و�ست�سمع 

�ص، كما في ال�سكل )12(.  المخ�سّ

ال�سكل )11(

ال�سكل )12(
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-1
-2

-3

-4

-5

-6

رابًعا : و�شع المّكوك في الحافظة الثابتة 
اف�سل اللة عن التيار الكهربائي.

باتجاهك  اليدوية  العجلة  واأدر  ال�ساغطة،  القدم  ارفع 
الغطاء  افتح  ثم  ارتفاع،  اأق�سى  اإلى  الإبرة  ترتفع  حتى 

المنزلق.
ام�سك المّكوك بيدك بحيث يكون اتجاه الخيط، كما 

في ال�سكل )13(.
عليه  ا�سغط  ثم  �ص،  المخ�سّ مكانه  في  المّكوك  �سع 
بيدك لمنعه من الدوران، ثم ا�سحب الخيط ومّرره من 
ال�سكل  في  كما  الثابتة،  الحافظة  في  الموجود  ال�سق 

.)14(
ا�سحب الخيط اأ�سفل المنّظم المثّبت في الحافظة، كما 

في ال�سكل )15(. 
ا�سحب الخيط بطول )10 �سم ( تقريًبا، واأغلق الغطاء 
المنزلق بحيث يمر الخيط بين الغطاء المنزلق ولوحة 

المغّذي، كما في ال�سكل )16(.

ال�سكل )13(

ال�سكل )14(

ال�سكل )15(

ال�سكل )16(
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á°SQÉ‡ øjQÉ“

á°SQÉ‡ øjQÉ“

- نّفذ التمارين العملية الآتية:
1- اقراأ كتّيبات ال�سركات ال�سانعة لأنواع مختلفة من اآلت الخياطة، وقارن بين اإجراءات تجهيز 

كل منها بالخيط ال�سفلي.
2- جّهز اآلت الخياطة المتنوعة والمتوافرة في م�سغلك بخيط المّكوك.

3- هل يوجد اختاف بين تعبئة المّكوك الم�سنوع من البا�ستيك وتعبئة المّكوك الم�سنوع من 
المعدن؟ 

4- اكتب خطوات العمل التي تتبعها في تنفيذ كل تمرين عملي.
5- احتفظ بخطوات العمل في ملفك. 

 ب   تمرير الخيط من البكرة اإلى الإبرة: تتعّدد اأ�سكال اآلت الخياطة واأنواعها، ولكنها ب�سكل 
ح ال�سكل )25-2(  اإلى الإبرة. ويو�سّ عام تت�سابه في طريقة تمرير الخيط من البكرة 

طريقة تمرير الخيط من البكرة اإلى الإبرة.

ال�سكل )2-25(: تمرير الخيط من البكرة اإلى الإبرة.
يوجد اأمور يجب مراعاتها عند تمرير الخيط من البكرة اإلى الإبرة، اأهمها:

 1  رفع القدم ال�ساغطة حتى ت�سمح بمرور الخيط ب�سهولة بين اأ�سطوانَتي منّظم �سد الخيط. 
 2  رفع رافعة الخيط لأعلى ارتفاع لها باإدارة عجلة الإدارة يدويًّا. 

 3  الحر�ص التام بعدم ت�سغيل اآلة الخياطة في اأثناء تمرير الخيط من البكرة اإلى الإبرة.
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تجهيز اآلة الخياطة بالخيط العلوي و�صحب خيط المّكوك اإلى �صطح لوحة المغّذي
يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:

- تمّرر خيط البكرة اإلى الإبرة ح�سب موّجهاته.
- تنّظم �سد الخيط العلوي با�ستخدام المنّظمات الخا�سة بذلك.

- ت�سحب خيط المّكوك اإلى �سطح لوحة المغّذي. 
المعلومات الأ�صا�صية

ُيمّرر الخيط في اآلت الخياطة جميعها من البكرة اإلى الإبرة عن طريق موّجهات ومنّظمات 
ال�سد، ولكن يجب عدم اإغفال اأي منها عند تمرير الخيط من البكرة اإلى الإبرة للح�سول على 
الغرز ال�سحيحة، كما يتطلب العمل على اآلة الخياطة تنظيم �سحب الخيطين العلوي وال�سفلي 

مًعا على �سطح لوحه المغّذي.

 م�صتلزمات تنفيذ التمرين 
الأدوات والتجهيزاتاملواد      

- اآلة خياطة مع كتيبها  -  بكرة خيوط   

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

-1
-2

-3

-4

اأوًلً: تمرير الخيط العلوي وتنظيم �شحبه
اف�سل الآلة عن التيار الكهربائي.

البكرة  عمود  على  مكانها  في  الخيط  بكرة  �سع 
ح�سب نوع اآلة الخياطة عموديًّا اأو اأفقيًّا.

ارفع الإبرة اإلى اأق�سى ارتفاع يمكن اأن ت�سل اإليه، 
وارفع القدم ال�ساغطة .

مّرر الخيط بالموّجهات جميعها، وابداأ من اأقرب 
موّجه للبكرة، واتبع تعليمات الكتيب المرفق مع 
اآلة الخياطة، مع مراعاة مرور الخيط في منّظم �سد 
الخيط العلوي على اأن يمر بين القر�سين في جهاز 
بينهما،  الموجود  الزمبركي  وال�سلك  ال�سد  منّظم 

ال�سكل )1(كما في ال�سكل )1(، ثم اأنزل القدم ال�ساغطة.

تمرين
3-2
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-5

-6

-7

مبدئيًّا،  �سده  ل�سبط  قليا  العلوي  الخيط  ا�سحب 
العلوي  الخيط  �سد  منّظم  فاإذا كان م�سدوًدا حّرك 
الخيط،  ينقطع  ل  كي  ال�سد  ُيقّلل  الذي  بالتجاه 
اأما اإذا كان رخًوا فحّرك منّظم �سد الخيط بالتجاه 
الخياطة  اآلة  نوع  ال�سد، وذلك ح�سب  يزيد  الذي 
حة في الكتيب  وتعليمات ال�سركة ال�سانعة المو�سّ

المرفق مع الآلة.
مّرر الخيط في باقي المنّظمات، ثم اأدخله في �ُسّم 

الإبرة من الجهة ذات التجويف الطويل. 
اأما في الإبرة المزدوجة فُيمّرر الخيطان كما ياأتي:

اأ   - �ضع بكرتين من الخيوط على عموَدي البكرة 
في الآلة.

موّجهات  عبر  حدة  على  كًا  الخيطين  مّرر  ب- 
الخيط مراعًيا انف�سال الخيطين عند مرورهما 
بين اأقرا�ص منّظم ال�سد، اإذ ُيمّرر كل خيط على 
الموّجه  اإحدى الإبرتين من خال  انفراد في 
القريب من كل منهما،  كما في ال�سكل )2(. 

ال�سكل )2(

-1
-2

-3

المغّذي  لوحة  �شطح  اإلى  المّكوك  خيط  �شحب  ثانيًا: 
اف�سل الآله عن التيار الكهربائي.

ام�سك خيط الإبرة على اأن يكون طوله )15-10( 
�سم تقريًبا، كما في ال�سكل )3(، وتاأّكد من اإغاق 

جرن المّكوك بالغطاء المنزلق. 
)باتجاهك(  الأمام  اإلى  يدويًّا  الإدارة  عجلة  اأدر 
�ص  المخ�سّ الثقب  في  اأ�سفل  اإلى  الإبرة  تنزل  حتى 

لها في لوحة المغّذي.
 ال�سكل )3(
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-4

-5

ا�ستمر في تحريك عجلة الإدارة يدويًّا في التجاه 
المّكوك  خيط  فيكون  الإبــرة،  ترتفع  حتى  نف�سه 
)العلوي(  الإبــرة  خيط  مع  ت�سابك  قد  )ال�سفلي( 
على �سكل )حلقة(، كما في ال�سكل )4(، ام�سك 

الحلقة باأ�سابعك وا�سحب نهاية الخيط ال�سفلي.
القدم  تحت  ومّررهما  مًعا  الخيطين  ا�سحب 
الي�سار، كما  واإلى جهة  الخلف  باتجاه  ال�ساغطة  
في ال�سكل )5(، وا�سحبهما معا بطول )10 �سم( 

تقريًبا.

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(

-    نّفذ التمارين العملية الآتية:
1- مّرر خيط البكرة في اآلت الخياطة المختلفة المتوافرة في م�سغل مدر�ستك، مّتبًعا في ذلك 
تعليمات الكتّيب المرفق مع كل منها، ثم ا�سحب الخيطين العلوي وال�سفلي من خال القدم 

ال�ساغطة وللخلف مًعا في كل اآلة. 
2- اكتب خطوات العمل التي تتبعها في تنفيذ كل تمرين عملي.

3- احتفظ بخطوات العمل في ملفك. 
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 ج�    طريق����ة ت�ش��كيل الغ���رزة: يتم ت�سكيل الغرزة في اآلت الخياطة جميعها بنمط واحد على 
اختاف اأنواع اآلت الخياطة �سواء في ت�سكيل الغرزة المــ�ستقيمة اأم المتعرجة، بالرغم 
من حركة الإبرة يميًنا وي�ساًرا عند عمل الغرزة المتعرجة، ويو�سح ال�سـكل  )26-2( 

خطوات تكوين الغرزة مع النتباه اإلى حركة الأ�سهم واتجاهاتها في الر�سم.

1- تخترق الإبرة القما�ص مو�سلة 
منطقة  ــى  اإل العلوي  الخيط 

المّكوك.

يكّون  ــرة  الإب ترتفع  عندما   -2
تم�سك  حلقة  العلوي  الخيط 

في خّطاف جرن المّكوك.

الجرن  خــّطــاف  يحمل   -3
ومن  حــول  الخيط  حلقة 

اأ�سفل حافظة المّكوك.

الخّطاف  الخيط عن  تنزلق حلقة   -4
المّكوك وُتلّف حول خيط  وحافظة 

المّكوك.

يرتفع  للقما�ص  واختراقها  لاأعلى  الإبرة  ارتفاع  ا�ستمرار  ومع   -5
على  غرزة  مًعا  ليكّونا  المّكوك  خيط  معه  �ساحًبا  الإبرة  خيط 

القما�ص.

ال�سكل )2-26(: خطوات ت�سكيل الغرزة.

   د      �شبط �شغط القدم ال�شاغطة: �سغط القدم ال�ساغطة هو القوة الموؤّثرة في القما�ص، ويتحّكم 
قوة  وتعمل  الغرزة،  ت�سكيل  اأثناء  في  القما�ص  ب�سحب  ال�ساغطة  والقدم  التغذية  م�سط 

ال�سغط وحركة م�سط التغذية مًعا لإنتاج غرزة خياطة دقيقة.
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والوظيفة الرئي�سة لم�سط التغذية هي تحريك القما�ص و�سحبه في التجاه ال�سحيح بعد 
كل غرزه، كذلك المحافظة على ا�ستواء طبقات القما�ص عند عمل كل غرزة. ويعتمد 
مقدار �سحب القما�ص على طول الغرزة ومقدار ال�سغط على القما�ص لكل من القدم 

ال�ساغطة وم�سط التغذية.
ويعتمد طول الغرزة على مقدار �سغط م�سط التغذية 
وحركته الذي يمكن اأن ُيعّدل لماء مة نوع القما�ص 
والخياطة المطلوبة، وكقاعدة اأ�سا�سية يمكن القول 
وال�سغط  الخفيفة  الأقم�سة  يائم  القليل  ال�سغط  اإّن 

الكبير ينا�سب الأقم�سة الثقيلة )ال�سميكة(. 
م�سط  عمل  ُيلغى  الخياطة  حالت  بع�ص  وفي 
التغذية نهائيًّا، كما في تركيب الأزرار اإذ ل يوجد 
طول للغرزة، اأو في الخياطة الحرة )التطريز(، اإذ 
يعتمد طول الغرزة على مقدار حركة القما�ص التي 
تتم يدويًّا، ويتم ذلك باإحدى الطريقتين الآتيتين:

في  كما  خا�سة،  بمراآة  التغذية  م�سط  تغطية   1
ال�سكل )2-27 /اأ(.

2  تخفي�ص م�سط التغذية لاأ�سفل بو�ساطة ال�سغط على زر اأو مفتاح خا�ص ليبقى تحت 
م�ستوى المراآة )لوحة المغّذي(، كما في ال�سكل ) 2-27/ب(.

 ) اأ (                                                                                    )ب(
ال�سكل )2-27(: اإلغاء حركة م�سط التغذية.

ال�شاغطة  القدم  �شغط  وظائف 
وم�شط التغذية:

- يحفــظ طبقات القما�ص مًعا 
بحيث تتحّرك حركة واحدة 
منتظمة فتح�سل على ا�ستواء 

في الغرز.
- المحافظــة علــى القما�ــص 
م�سدوًدا لتاأخذ الغرز مكانها 

ال�سحيح على القما�ص.
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بعمود  ال�ساغطة  القدم  �سغط  منّظم  يرتبط 
في  كما  زمبرك،  بو�ساطة  ال�ساغطة  القدم 
عندما  ال�سغط  يزيد  اإذ  )2-28(؛  ال�سكل 
الزمبرك  يتمّدد  عندما  ويقل  الزمبرك  ي�سغط 

وتعتمد درجة ال�سغط على �سمك القما�ص.
�سغط  قوة  تاأثير   )  29-2( ال�سكل  ح  ويو�سّ

القدم ال�ساغطة في القما�ص و�سكل الغرزة.

مقدار �شغط القدم ال�شاغطة 
على القما�ص

�صكل الغرزة بعد تنفيذها على النتـائـج
القما�ص

طبقات ال�صغط الجيد تبقى  اإذ  جيدة  نتائج  يعطي 
ا تماًما والغرز  القما�ص فوق بع�سها بع�سً

مت�ساوية بالطول وال�سد المطلوب. 
القما�ص ال�صغط الزائد من  العليا  الطبقة  تتمّدد  قد   -

بينما تبقى الطبقة ال�سفلى م�سدودة.
- الغرز غير دقيقة الطول اأو ال�سد.                          
القما�ص  التغذية طبقة  م�سط  ي�سّوه  قد   -
)ال�ســفلية( بالم�ســاركة مـــع القـــدم 

ال�ساغطة.
القما�ص ال�صغط القليل ال�سيطرة على طبقات  - عدم 

حتى واإن كانت على ا�ستواء واحد.
اأو  الطول  في  الغرز  ت�ساوي  عدم   -

بمقدار ال�سد.
داخل  القما�ص  و�سحب  الغرز  تلف   -

وك.   منطقة المّكّ
ال�سكل )2- 29(: تاأثير قوة �سغط القدم ال�ساغطة في القما�ص.

ال�سكل )2-28(: منّظم �سغط القدم ال�ساغطة.
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فتاأتي  ال�ساغطة  القدم  �سغط  منّظمات  اأمــا 
باأ�سكال مختلفة، منها:

الخياطة  اآلة  ذراع  على  تكون  جانبية:  بكرة     1  

طريق  عن  ال�سد  لمقدار  الختيار  تحّدد 
كلمات اأو اأرقام، والكلمـات  ُتف�ّســر تلقائيًّا 
مقدار  ارتفع  الرقم  زاد  فكلمــا  بالأرقام، 
ال�ســكل  في  كمـا  القـــدم،  على  ال�سغــط 

)2-30/اأ(.
عليه  موؤ�سر  من  وتتكـــّون  علـــويـة:  بكــرة    2  

 )max( كلمة  تعني  اإذ  اأرقام؛  اأو  كلمات 
اأق�سى درجة �سغط، و)min( اأدنى درجة 
تعني  الرقم  زيادة  فاإّن  الأرقام  اأّما  �سغط. 
اأعــلى درجــــة �سغـط، كـمـا في ال�ســكل 

)2-30/ب(.
من  به  تحيط  معدنية  حلقة  وله  �شاغط  ق�شيب    3  

لداخل  الق�سيب  ي�سغط  عندما  الأ�صفل: 
الحلقة تعمل الحلقة على تثبيت الق�سيب 
يرتفع  الحلقة  ت�سغط  وعندما  بداخلها، 
ال�سكل  في  كما  ال�سغط،  ويقل  الق�سيب 

)2-30/جـ(.
اتجاه  مع  يدور  برغي:  �صد على �صكل  منّظم    4  

ال�سغط،  ليزيد  ال�ساعة  عقارب  دوران 
لتقليل  ال�ساعة  عقارب  اتجاه  وعك�ص 

ال�سكل )2-30(: اأ�سكال منّظمات ال�سغط، كما في ال�سكل )2-30/د( .
قوة �سغط القدم ال�ساغطة.
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  هـ     �شبط طول الغرزة في الدرزة الم���شتقيمة: اآلت الخياطة جميعها مزودة بمنّظم لطول الغرزة، 
ففي بع�سها يكون طول الغرزة بالميليمتر وتدل عليه الأرقام )1-5(، وفي اآلت اأخرى 

يدل الرقم على عدد الغرز في )1اإن�ص( ويتراوح عددها )6-32( غرزة بالإن�ص. 
يعتمد اختيار طول الغرزة على نوع القما�ص والغر�ص من الخياطة كما ياأتي:                                                     
ا من )1-1.5( ملم وت�ساوي )16-24( غرزة لكل )1 اإن�ص(   1    غـرزة ق�سـيـرة جدًّ

وُت�ستعمل في الأقم�سة الرقيقة والح�سو.
 2   غـــرزة عاديــة من )2-3( مم  وت�ساوي )12-8( غرزة لكل )1اإن�ص( وُت�ستعمل 

في الخياطات جميعها تقريًبا.
 3     غـرزة �سراجة )4-5( مم وت�ساوي )6-5( ُغَرز لكل )1 اإن�ص( وُت�ستعمل لل�سراجة 

والزّم.
 4    غـــرزة �ســراجة طويلـة توجد في بع�ص اآلت الخياطة وقد ت�سل في اأق�ساها غرزة 

واحدة في كل )5 �سم(. 
      ويحّدد منّظم طول الغرزة الم�سافة التي يتحّرك بها م�سط التغذية ل�سحب القما�ص 
وتحريكه في التجاه المطلوب. فعندما يو�سع المنّظم على غرزة طويلة يتحّرك 
م�سط التغذية حركة بي�ساوية دافًعا القما�ص للخلف م�سافة طويلة، كما في ال�سكل 
)2-31/اأ (، والعك�ص �سحيح، كما في ال�سكل )2-31/ب(، وهذه هي عاقة 

م�سط التغذية بطول الغرزة.

 ) اأ (                                                                                    )ب(
ال�سكل)2-31(: العاقة بين حركة م�سط التغذية وطول الغرزة.
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-6
-7

-8

-1

-2
-3

-4

ام�ضك الخيوط الثالثة بيدك.
اأعد القدم ال�ساغطة اإلى مكانها وذلك بال�سغط على 
ودفع   الخلف  اإلى  ال�ساغطة  القدم  ما�سك  �ساغط 
القدم  ما�سك  �ساغط  اأرجع  ثم  اليمين،  اإلى  القدم 

ال�ساغطة اإلى و�سعه الطبيعي.
على  وا�سغط    )ON( على  الت�سغيل  مفتاح  �سع 

الدع�ضة للح�ضول على خيوط على �ضكل �ضل�ضلة.
رابًعا: ا�شتبدال خيوط اآلة الحبكة )بلون جديد اأو نوع جديد(

كّرر الخطوات )4،3،2،1( كما في البند ثالًثا من 
هذا التمرين . 

ق�ّش الخيوط قريًبا من الكونات.
ا�ستبدل الكونات باللون المطلوب، واربط كل خيط 
مع خيط الكونة الم�ستبدلة با�ستخدام عقدة واحدة 

فقط.
اأن تمر من ثقب اللواقط  اإلى  ا�ضحب الخيوط ببطء 

ال�سكل )9(ومّرر خيط الإبرة من ثقب الإبرة بعد ق�ّص العقدة.

-1

-2

-3

-4
-5

-6

خام�ًشا: ت�شغيل اآلة الحبكة 
الأ�ساك   �سامة  من  وتاأّكد  الآلة،  عن  الغبار  ام�سح 

الكهربائية قبل و�سلها بالتيار الكهربائي. 
تفّقد كمية الزيت في الآلة، واأ�سف كمية من الزيت 
ا بالنظر اإلى م�ستوى الزيت  اإذا كان م�ستواه منخف�سً

من العين الزجاجية )كما �سيتم ذكره لحًقا(. 
ال�سكل  في  كما  الموؤ�سر،  على  الغرزة  طول  ا�سبط 

.)9(
ا�سبط منّظم المغّذي على )1.0(.

�سع �سلة مهمات على م�ستو مجرى بقايا الأقم�سة 
رقم )3(، كما في ال�سكل )10(.

اجل�ص على الكر�سي ب�سورة �سحيحة، و�سع قدمك
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-7

-8

-9

-10

-11

اليمنى على رافع القدم ال�ساغطة رقم )7(، والقدم 
ال�سكل  في  كما   ،)6( رقم  الدع�سة  على  الأخرى 

)10( دون ال�سغط على اأي منهما. 
في  كما   )7( ال�ساغطة  القدم  رافع  على  ا�سغط 
ال�سكل )10(، و�سع قطعة القما�ص على الآلة اأ�سفل 
القدم ال�ساغطة بحيث تام�ص حافة القما�ص طرف 
ال�سكين حتى ل يق�ص القما�ص، اأّما عند الحاجة اإلى 
ق�ص حافة القما�ص ف�سع القما�ص بحيث يكون خط 

الق�ص على م�ستوى حافة ال�سفرة )ال�سكين (.
�سع مفتاح الت�سغيل رقم )4(، كما في ال�سكل )10( 
على )ON(، وا�سغط على الدع�سة رقم )6( برفق، 
ثم ام�سك القما�ص ووّجهه بحذر حتى ل تق�ص كمية 

منه ل ترغب في ق�سها.
وا�ستمر  القطعة،  نهاية  اإلى  الحافة  حبك  في  ا�ستمر 
من  �سل�سلة  على  للح�سول  ذلك  بعد  الآلة  ت�سغيل  في 

الخيوط طولها ) 6-7 �سم(.
الي�سار  جهة  اإلى  وا�سحبها  القما�ص،  قطعة  ام�سك 
 ،)8( رقم  الخيط  بقاطع  الخيط  واقطع  والخلف، 

كما في ال�سكل )11(.
الآلة  نّظف  ثم   ،)OFF( على  الت�سغيل  مفتاح  �سع 

و�سع الغطاء عليها.

ال�سكل )10(

ال�سكل )11(

-1

-2

-3

�شاد�ًشا: تنظيف اآلة الحبكة
تمرير  تمرين  في  الخطوات من )1- 4( كما  كّرر 

الخيوط من البكرة اإلى االإبرة.
ام�سح الغبار عن الوجه العلوي لاآلة با�ستخدام فوطة 

الغبار الجافة.
نّظف الأجــزاء الداخلية، مثل عمود الإبرة والأجزاء 
التــى حولهــا، واللواقــط والأجــزاء المحيطــة بها 

با�ستخدام فر�ساة التنظيف اأو المنفاخ. 
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 -1
-2

-3
-4

�شابًعا: تزييت الآلة
افتح الغطاء رقم )1(، كما في ال�سكل )12(.

الفتحة  في  بالآلة  الخا�ص  الزيت  من  كمية  �سّب 
المخ�س�سة لذلك با�ستخدام القمع المرفق مع الآلة، 
وانظر اإلى النافذة الزجاجية، كما في ال�سكل )13(؛ 
ب�سب  وا�ستمّر  الزيت،  ارتفاع  م�ستوى  لمراقبة 
الزيت اإلى اأن ي�سل اإلى م�ستوى الخط العلوي اأو اأقل 
منه قليًا. تاأّكد دائًما من اأّن م�ستوى الزيت ي�سل اإلى 

الخط الأعلى ول ينخف�ص عن الخط الأ�سفل.
اأغلق الغطاء رقم )1(.

عمود  على  بالآلة  الخا�ص  الزيت  من  نقاًطا  �سع 
في  كما   ،)3( الأيمن  الاقط  ومقب�ص   )2( الإبرة 
ال�سكل )14(، وذلك عند ا�ستعمال الآلة لأول مرة 

اأو ا�ستخدامها بعد فترة من تخزينها.    

ال�سكل )12(

ال�سكل )13(

ال�سكل )14(

)1(
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-1

-2

-3

-4

ثامنًا: تفريغ الآلة من الزيت 
ق�ضاط  لفك  لالآلة  ال�ضانعة  ال�ضركة  تعليمات  اتبع 
برافع  المرتبطة  الحديدية  وال�سل�سلة  الآلة  )�سير( 

القدم ال�ساغطة.
�سع الآلة في م�ستوى �سطح العمل، واأدرها؛ لت�سهيل 

و�سع الوعاء اأ�سفلها.
فّك البرغي رقم )4( كما في ال�سكل )15(، وفّرغ 
الزيت في وعاء فارغ، اإذ يتم تغيير الزيت بعد مرور 

اأول 100 �ساعة عمل، ثم مرة كل ثاثة اأ�سهر.
رّكب البرغي رقم )4( مكانه، و�سّده جيًدا قبل �سب 

اأيّة كمية جديدة من الزيت في الآلة.

ال�سكل )15(

ال�سكل )16(

-1

-2

تا�شًعا: تزييت الإبرة لتبريدها  
افتح غطاء م�ستودع الزيت رقم )1(، كما في ال�سكل 

.)16(
الزيت الخا�ص )زيت �سيليكون(  �سع فيه كمية من 
لتبريد الإبرة، اإذ ُي�ستخدم هذا الزيت عند ا�ستخدام 

قما�ش من خيوط �ضناعية.
)1(
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á°SQÉ‡ øjQÉ“

á°SQÉ‡ øjQÉ“

á°SQÉ‡ øjQÉ“

á°SQÉ‡ øjQÉ“

      نّفذ التمارين العملية الآتية:
ذلك  ي�ضبه  حيث  البراغي،  بو�ضاطة  الخم�ضة  الخيوط  ذات  الحبكة  الآلة  االإبرتين  رّكب   -1

تركيب الإبرة في اآلت الحبكة الأخرى. 
2- كّرر عملية �سبط المنّظمات في اآلت الحبكة الأخرى المتوافرة في م�سغلك ح�سب دليل 

ال�سركة ال�سانعة لكل منها.
3- نّفذ الحبكة على قطع اأقم�سة متنوعة ال�سمك.

4- غّير زيت اآلت الحبكة المتنّوعة المتوافرة في م�سغل مدر�ستك، واأ�سف كمية من الزيت 
اإلى اآلت اأخرى م�ستعيًنا بدليل ال�سركة ال�سانعة لكل منها.

5- اكتب خطوات العمل التي تتبعها في تنفيذ كل تمرين عملي.
6- احتفظ بخطوات العمل في ملفك. 

      نّفذ التمارين العملية الآتية:
حة  مّرر الخيوط من الكونات لالإبر واللواقط بالر�ضم على ال�ضكل المر�ضوم الآلة الحبكة المو�ضّ

بال�سكل )1(  اأدناه، م�ستعيًنا بال�سكل )2( وهو )اآلة الحبكة ذات الخيوط االأربعة(.
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ال�سكل ) 1 (

ال�سكل )2(
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1    ما الفرق بين اإبرة اآلة الحبكة واإبرة اآلة الدرزة ال�سناعية من حيث ال�سكل؟
اآلــة  اإبــرة  في  )البطن(  الق�سير  والتجويف  الطويل  التجويف  من  كل  توجيـه  يتم  اأين      2

الحبكــة عـنــد تركيبها؟ لماذا؟
.)OFF( 3    عّلل: ال�سغط على دع�سة الآلة بعد و�سع مفتاح الت�سغيل على
4    كيف يكون اتجاه لّف منّظم قوة �سغط القدم ال�ساغطة لزيادة ال�سغط؟
5    ما اأهمية اللتزام بتمرير خيَطي اللواقط بالموّجهات المتخ�س�سة لهما؟

6    ما اأهميــة تمـرير الخيـط الثالث في �سم الإبرة في المرحلـة الأخـيرة بعد تمرير الخيطين 
الأول والثاني؟

�سة له عند تغيير لونه اأو  7    مـا الإجــراء الذي تتبعه لتمرير كل خيط في الموّجهات المخ�سّ
انتهاء خيط البكرة الخا�سة به؟

8    ِلَم يجب اأن يكون حجم عقدة الخيط القديم مع الخيط الجديد �سغيًرا؟
9    كيف يكون اتجاه دوران عجلة الإدارة اليدوية لآلة الحبكة؟

0    ِلَم ت�ضّكل �ضل�ضلة من الخيوط، ثم تق�ضها بعد نهاية حبكة القطعة؟
1    ما اأهمية ال�سغط على الدع�سة رقم )7( كما في ال�سكل )10( لو�سع القما�ص على الآلة؟

2    ما اأهمية تنفيذ الحبكة على حافة القما�ص تماًما؟
3    كيف تتاأّكد من اأّن كمية الزيت في الآلة منا�سبة؟

4    ما اأهمية و�ضع نقاط من الزيت لتزييت اإبرة االآلة ومقب�ش الالقط االأي�ضر عند ا�ضتخدام 
الآلة للمرة الأولى اأو عند ا�ستخدامها بعد مدة خزن طويلة.

5    ِبـَم يختلــف الـزيت الم�سـتخدم لتزييت الآلة، والزيت الم�ستخدم لتزييت الإبرة؟

ô` qµ`a

:á«é«°ùædG Ö«cGÎdG (6-1 ) •É°ûf

§«°ùÑdG »é°ùædG Ö«cÎdG º°SôJ áYƒæàe á«é«°ùf Ö«cGôJ äGP á°ûªbCG ™£b ö†MCG       

... ,Ú∏KÉªàe ¬«a ¢TÉª≤dG É¡Lh ¿ƒµjh ,á«é«°ùædG Ö«cGÎdG §°ùHCG è°ùædG ó©j

ºbôdGÉ¡d »ë£°ùdG ô¡¶ŸG»é°ùædG Ö«cÎdG¬eGóîà°SG IOÉŸG/è«°ùædG ´ƒf
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Ék «fÉK

k’hCG

Ék ãdÉK

Ék©HGQ

Ék°ùeÉN

بناًء على ما تعلمته من مو�سوعات الدر�ص ال�سابق، قّيم نف�سك ذاتيًّا باختيار التقدير الذي ينطبق 
عليك من المهارات المذكورة في الجدول الآتي:

التقديرمعايير الأداءالرقم

1   2   3   4   5اأعّد الأدوات والأجهزة ب�سكل �سحيح واآمن.1
1   2   3   4   5اأقراأ دليل ال�سركة ال�سانعة، واألتزم به.2
1   2   3   4   5اأختار اإبرة اآلة الحبكة المنا�سبة، واأرّكبها بال�سكل ال�سحيح.3
1   2   3   4   5اأ�سبط منّظمات اآلة الحبكة .4
اأمّرر الخيوط من الكونات اإلى االإبرة واللواقط، واأنّفذ غرزة 5

الحبكة بالخيوط دون قما�ش بال�ضكل ال�ضحيح.
5   4   3   2   1

اأنّفذ غرزة الحبكة بالخيوط على حافة القما�ش بال�ضكل 6
ه من ال�سكين  ال�سحيح )النتباه لحافة القما�ص لعدم ق�سّ

المرّكبة(.

5   4   3   2   1

1   2   3   4   5اأنّظف اآلة الحبكة . 7
1   2   3   4   5اأراقب كمية الزيت في الآلة، واأ�سيفه عند الحاجة.8
1   2   3   4   5األتزم تعليمات ال�سامة العامة.9

:........................... ôjó≤àdG º∏°S CÓeG

.áeó≤àe äÉÑjQóàd ¢Vô©àdG »æ©J ( ó«L )

.º∏©àdG QGôµJ IQhöV »æ©J ( Ú°ù– ¤EG áLÉëH hCG ,§°Sƒàe )

.......∫ƒM á∏Ä°SCG øY Ö«LCG

.ó«÷G ´Éªà°S’G äGOÉY ¢SQÉeCG

.áª«∏°S á¨∏H …ôYÉ°ûeh …QÉµaCG øY ÉkjƒØ°T ÈYCG

QÉ``«``©``ª`dG
AGOC’G iƒà°ùe

Ú°ù– ¤EG áLÉëH     §°Sƒàe     ó«L

ºbôdG

1

2

3

4

5

6

7

»JGòdG Ëƒ≤àdG
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من  عاٍل  م�ستوى  على  الحفاظ  اأجل  من  م�ستمرة  ورعاية  عناية  اإلى  الخياطة  اآلت  تحتاج 
جاهزيتها للعمل. كما اأّنها تحتاج لبع�ص ال�سبر وبخا�سة اإذا �سادفتك بع�ص الم�سكات في اأثناء 

ا�ستخدامها.
فما اأ�سكال العناية التي يمكن اأن ُتقّدم لآلت الخياطة؟ متى يتم تقديمها؟ ما الم�سكات التي قد 

تواجهك في اأثناء ا�ستخدامك لآلة الخياطة؟ ما اأ�سبابها وحلولها المنا�سبة؟
هذه الت�ساوؤلت وغيرها �ستجد الإجابة عنها بعد درا�ستك هذا المو�سوع.

  1  �صيانة اآلت الخياطة: تحتـاج اآلت الخياطـة اإلى �سيانـة دورية منتظمة هي ال�سيانة الوقائية. 
كما اأّنها تحتاج اإلى نوع اآخر من ال�سيانة وهي ال�سيانة العاجية.

    اأ       ال�صيانة الوقائية الدورية: المتابعــة المنتظمــة لاآلة وفـق برنامج محّدد، ويعّد تنظيف الآلة 
وتزييتها وتخزينها بال�سكل ال�سحيح من اأهم الإجراءات المرتبطة بال�سيانة الوقائية.

 1   تنظيف الآلة: يجب تنظيف الآلة قبل ال�ستعمال با�ستخدام الفوطة لإزالة اآثار الزيت 

المتبّقي. كما يجب تنظيفها بعد اال�ضتعمال الإزالة الغبار وبقايا الخيوط وبخا�ضة 
بالغر�ص،  الفوطة  تفي  ل  حيث  الفر�ساة،  با�ستخدام  والإبرة  المّكوك  منطقة  في 
كما ُي�ضتخدم جهاز خا�ش للهواء الم�ضغوط ذو فوهة رفيعة وطويلة )منفاخ الهواء 

اليدوي(، لتنظيف الأماكن ال�سيقة في اآلت الخياطة.
التنظيف وح�سب كثرة ا�ستخدام الآلة، فكلما زاد  تزييت الآلة: يتم بعد عملية    2  

ال�ستخدام زادت الحاجة لتنظيفها وتزييتها. 
ال�سانعة  ال�سركة  بدليل  ال�ستر�ساد  الخياطة مع �سرورة  باآلت  الخا�ص  الزيت  ا�ستخدام  ويجب 

المرفق مع االآلة لمعرفة نقاط التزييت.
وت�سغيل  الزيت  حو�ص  ملء  يجب  ال�سناعية  الخياطة  اآلت  وفي 
الآلة وتزييتها قبل البدء با�ستعمالها. كما يجب تغيير الزيت بعد عدد 
معين من �ساعات ت�سغيل الآلة ح�سب درجة فاعلية الزيت ونظافته.

�ص عليها،  وبعد تنظيف الآلة وتزييتها ل بد من و�سع الغطاء المخ�سّ

واحــدة  زيــت  نقطــة 
يوميًّا اأف�سل من نقطتين 

كل اأ�سبوع.

Ék «fÉK

k’hCG

Ék ãdÉK

Ék©HGQ

Ék°ùeÉN

العناية باآلت الخياطة
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وفي حالة ترك الآلة لفترة طويلة دون ا�ستخدام )كما في العطل ال�سيفية( وبعد تنظيفها وتزييتها 
ل دهن الأجزاء المعدنية المك�سوفة جميعهابالزيت الخا�ص بالآلت خوًفا عليها من ال�سداأ. ُيـف�سّ
وت�ساعد ال�سيانة الدورية م�ستخدم الآلة على الك�سف عن الأعطال اأوًلً باأول واإ�ساحها واإذا تعذر 

ذلك فيكون بم�ساعدة الفني المخت�ص، ولكل اآلة خياطة طريقة محّددة في التنظيف والتزييت.
بملف  الحتفاظ  من  بد  فا  والم�ساغل  الم�سانع  في  كما  اآلة خياطة  من  اأكثر  وفي حالة وجود 
ح  خا�ص بكل اآلة وذلك للقيام باإجراءات ال�سيانة الوقائية ب�سكل منّظم. والنموذج رقم )1( يو�سّ

اأحد اأ�سكال بطاقات ال�سيانة الوقائية الدورية لاآلة. 

نموذج )1(
ا�شم الآلة ورقم�ه�ا:.......................ا�ش�م الم�شغ�ل ورق�م���ه:..............................
ب�ل�د ال�م�ن�ش�اأ :.......................... موديل الآلة و�شنة ال�شنع:..............................
ا�صم العملية التي تنّفذها الآلة:.............ملحقات الآلة الأ�صا�صيـة:..............................
ملحقات الآلة الإ�شافية:........................................................................

مالحظاتال�صم والتوقيعالإجراءنوع العطلالتاريخالرقم

 ب    ال�صيانة العالجية: ُيق�سد بها اإ�ساح الآلة التي تكون بحاجة لذلك، مثل ا�ستبدال بع�ص 
القطع اأو غير ذلك، وتتم اإجراءات ال�سيانة العاجية من قبل الفني المخت�ص.

ن�شاط )2-4(: �صيانة اآلت الخياطة
�سة ب�سناعة و�سيانة اآلت الخياطة، واكتب  1- زر مواقع اإلكترونية ل�سركات وم�سانع متخ�سّ
تقريًرا عن الإر�سادات والتعليمات والمعدات المتعّلقة ب�سيانة الآلت، ناق�ص زماءك في 

التقرير باإ�سراف المعلم.
2- في اأثناء بحثك في )الإنترنت(، هل وجدت طرًقا اأو معدات جديدة ل�سيانة اآلت الخياطة؟
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  2   حل بع�س م�شكلت اآلت الخياطة: تطراأ بع�ص الم�سكات في اأثناء العمل على اآلت الخياطة 
وهذه الم�سكات قد تكون �سهلة الحل يمكن اإ�ساحها، وقد تحتاج اإلى فني مخت�ص في 

بع�ص الأحيان. 
ا�ستعن بالجداول ال�سابقة في هذه الوحدة لتعّرف بع�ص م�سكات اآلت الخياطة واأ�سباب 

كل منها والحل المنا�سب لها.

1    متى يتم اإجراء ال�سيانة الوقائية، وال�سيانة العاجية لآلت الخياطة؟
2    ِلَم يتم دهـن الأجزاء المعــدنيـــة بالزيت الخــا�ص بالآلت في حالة عدم ا�ستعمال الآلة لفترة 

طويلـة؟
ح �سبب ذلك  3    “من م�سكات اآلة الحبكة عدم ت�سكيل الغرز في اأثناء حبك القما�ص”، و�سّ

وعاجه.
3

1
2
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بناًء على ما تعلمته ونّفذته من مهارات في هذه الوحدة، قّيم نف�سك ذاتيًّا باختيار التقدير الذي 
ينطبق عليك في المهارات المذكورة في الجدول الآتي:

ا المجال �شعيفجيد جيد جدًّ
تجهيز المواد 

والأدوات
والمــواد  الأدوات  اأجّهــز   -
التي تلزمني ب�ســكل م�سبق 
تعليمات  انتظار  دون  وتام 

المعلم. 

والمواد  اأجّهزالأدوات   -
اأحياًنا بعد  تلزمني  التي 

تعليمات المعلم.

- ل اأهتم بتجهيز المواد 
والأدوات ويمكن اأن 
اأ�ستعيرها من زمائي.

مكان  ترتيب 
العمل

)الم�شغل(

- اأهتــم بترتيب مكان عملي 
لت�ســاعدني  والم�ســــــغل 
في اإنجــاز العمل ب�ســرعة 

واإتقان.

اأرّتــب مــكان عملــي   -
بالطريقــة التــي اأراهــا 

منا�سبة.

- ل اأهتم بترتيب مكان 
العمــل، واأتجـــاهــل 

ملحوظات المعلم.

تح�صــير اآلــة 
الخياطــــــة،

الدرزة  واآلــة 
ال�صناعيـــــة،

الحبكة  واآلة 
وتجهــيزهــا 

بالقطع

- اأ�ستطيع تح�سير اآلة الخياطة 
ملتزًما  بالقطع،  وتجهيزها 
والكتيب  المعلم  تعليمات 
الخا�ــص بالآلــة، واأتحّكم 
بمنّظم ال�سرعة لاآلة ب�سكل 

كامل.
- اأفك واأرّكب الإبرة ب�سكل 
متقــن و�ســريع بعــد رفــع 
عمــود الإبــرة اإلى اأق�ســى 

ارتفاع له.
- اأرّكب غطاء م�ســط التغذية 
العمــل  لنــوع  المنا�ســب 

المطلوب. 

اآلــة  اأ�ســتطيع تح�ســير   -
الخياطـــة وتجهيزهـــا 
بالقطع ملتزًما تعليمات 
والكتيــب  المعلــم 
ولكني  بالآلة.  الخا�ص 
بمنّظــم  اأتحّكــم  ل 
ال�ســرعة لاآلة ب�ســكل 

كامل.
- اأفــك واأرّكــب الإبــرة 
ولكنــي ل اأنتبــه اأحياًنا 
اأو اتجـــاه   للتجـــويف 

ثقب الإبرة .
- ل اأنتبــه لغطــاء م�ســط 
لنوع  المنا�سب  التغذية 

العمل المطلوب.

- ل اأ�ســتطيع تح�سير اآلة 
الخياطـــة وتجهيزهـا 
بالقطع اإل بم�ســاعدة 
من اأحــد زمائي ولم 
اأتمكــن من التحـّكــم 

في منّظم ال�سرعة.
- ل اأ�ســتطيع غالًبا تمييز 

اتجاه تركيب الإبرة.
- اأبداأ العمل دون النتباه 
اإلى غطاء م�سط التغذية 
تك�ّسر  اإلى  يوؤدي  مما 

اإبرة اآلة الدرزة.
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اآلــة  تجهيز 
الـــخـــيـــاطـــة 
ـــط  ـــخـــي ـــال ب

ال�صفلي
)المّكوك(

المّكــوك  تعبئــة  اأ�ســتطيع   -
بالخيط المطلوب وب�سكل 
منتظم، واأ�سعه في حافظته 
الثــابتــة  اأو  المتحــركـــــة 
الخيــط  يكــون  وبحيــث 

باتجاه ال�سق.   
- اأ�ســعه مــع الحافظــة فــي 
الـجــرن المـخـ�ســ�ص لــه 

وبال�سكل ال�سحيح.

- اأعبــئ المّكوك بالخيط 
ولكــني  المـطــلـــوب 
اأحياًنا  ل اأم�ســك نهاية 
لتعبئــة  جيــًدا  الخيــط 
المّكــوك، ممــا يوؤدي 
اإلى وجود ت�ســابك في 

خيوط المّكوك.
حافظتــه  فــي  اأ�ســعه   -
ولكـني  المـتـحــركــة 
اأخطىء اأحياًنا بو�ســعه 

في الحافظة الثابتة.  

المّكــوك  ا�ســتخدم   -
اأمّيــز  ول  الموجــود 
�سحيح  ب�سكل  تعبئته 

ومن�سبط.
- اأ�ســعه داخل الحافظة 
وُي�ســّكل  المتحركــة 
اأثناء  فــي  عبًئــا علــي 

العمل.

اآلــة  تجهيز 
الـــخـــيـــاطـــة 
ـــط  ـــخـــي ـــال ب

العلوي

- اأمــّرر خيط الإبرة ح�ســب 
�سحيح  ب�ســكل  موّجهاته 
تمريــره  وبعــد  ومنتظــم 
الخيــط  �ســد  بمنّظمــات 

العلوي بدقة.
- اأ�ســحب خيط المّكوك اإلى 
�ســطح لوحة المغذي دون 

وجود �سد للخيط .

- اأمّرر خيط الإبرة ح�سب 
اأحياًنا  ولكن  موّجهاته 
بمجرد  الخيــط  يتقّطع 

البدء بالدرزة.

- اأخطــئ كثيــًرا بتمرير 
لعدم  العلــوي  الخيط 
في  وتركيزي  انتباهي 

اأثناء �سرح المعلم.

������ش�����ب�����ط 
اآلة  منّظمات 

الخياطة 
ــة  ــك ــب ــح وال

وت�شغيلها

- اأ�ستطيع �سبط منّظمات اآلة 
الخياطة كاّفة، واأنّفذ الغرز 
والمتعـرجـة  المــ�ســتقيمة 

ب�سكل من�سبط تماًما.

- اأ�ستطيع �سبط منّظمات 
اآلة الخياطة كاّفة، واأنّفذ 
الآليــة  ولكــن  الغــرز 
ب�ســكل غيــر من�ســبط 
تماًما ول اأعرف �سبب 
ف��ي  االن�ض��باط  ع��دم 

الغرز.

�ســبط  اأ�ســتطيع  ل   -
الخياطة  اآلة  منّظمات 
متقن،  ب�ســكل  كافــة 
الكثيــر  وتواجهنــي 
من الأخطاء فــي اأثناء 
اأ�ســتطيع  ول  العمــل 

اإيجاد اأي تف�سير لها.
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باآلت  العناية 
الخياطة 

- األتزم اأ�ســ�ص تقديم ال�سيانة 
الوقائية لاآلت التي اأعمل 
تعليمــات  متبًعــا  عليهــا، 
الكتيب المرفق واإر�سادات 

المعلم. 

- اأعــرف اأمور ال�ســيانة، 
ب�سكل  ولكن  واأطّبقها 

غير دائم. 

- ل اأهتم باأمور ال�سيانة 
ب�سكل دائم ول اأعرف 
الـوقــت المنـــا�ســب 

لتقديم ال�سيانة .

تعــّرف بع�ص 
م�ش�����كلت 
اآلت الخياطة 

الكثيــر  معرفــة  اأ�ســتطيع   -
م�ســكات  اأ�ســباب  مــن 
الآت الخياطــة والحبكــة 
واألتــزم بالجدول ال�ســابق 
وتعليمــات المعلــم لحــل 
الكثير من هذه الم�سكات 

بع�ص  اأ�ســتطيع معرفــة   -
اأ�سباب م�سكات الآت 

الخياطة والحبكة .

- تواجهنــي الكثيــر من 
م�ســــكات ولـكـني 
يوؤدي  مما  اأتجاهلهــا 

اإلى خرابها .

ـــد  ـــي ـــص ـــر� ت
ال�صتهالك

فــي  ال�ســتهاك   اأر�ّســد   -
ا�ستخدام المواد والأدوات 

والأجّهزة.

اأقت�ســـد بالأقمــــ�ســـة   -
بــالأدوات  اأهتــم  ول 

ال�سغيرة

بتر�ســيد  اأهتــم  ل   -
ا�ستخدام الأقم�سة ول 

الأدوات ال�سغيرة
ـــــزام  ـــــت الل
بالتعليمات 

- األــتزم تعليمـات ال�ســـامة 
وال�سحة ب�سكل كامل.

- األتــزم بع�ســها واأهمــل 
اأخرى.

تعليمــات  األتــزم  ل   -
وال�سحة ول  ال�سامة 

اأهتم بمعرفتها.
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1    ما وظيفة كل من اأجزاء اآلة الخياطة الآتية:
م�ضط التغذية، م�ضّغل الحركة العك�ضية، القدم ال�ضاغطة، ق�ضاط االآلة )ال�ضير(؟

ح اأوجه الختاف بين اآلة الخياطة المنزلية واآلة الدرزة ال�سناعية من حيث: 2    و�سّ
الإبرة، المّكوك، تزييت الآلة.

3    عند ا�ستعمالك لآلة الخياطة المنزلية اأو اآلة الدرزة ال�سناعية، برزت الم�سكات الآتية:
      ك�سر الإبرة.

      عدم �سحب القما�ص.

      تقّطع خيط المّكوك.
      الغرز على �سطح القما�ص غير مت�ساوية.

      الخيوط تتجّمع على خلف القما�ش.
بّين اأ�سباب هذه الم�سكات وكيفية معالجتها.

4   "يوجد اختاف رئي�ص بين اتجاه حركة المحّرك لآلة الحبكة واآلة الدرزة ال�سناعيــــة"،
ح ذلك.       و�سّ

ح الم�سكات التي تترّتب على تمرير الخيط ب�سكل غير �سليم في اآلة الدرزة. 5    و�سّ
ح ذلك. 7    "يعتمد اختيار طول الغرزة على عدة اأمور"، و�سّ

8    كيف يمكنك المحافظة على اآلة الخياطة بحالة جيدة؟ ما اأهم الجـراءات المرتبطـــة 
       بال�سيانة الوقائية؟

 1

2
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ب�سكل  ماب�ص  قطعة  لخياطة  تكفي  ل  قد  الماب�ص  اإنتاج  مجال  في  ال�سابقة  معرفتك  اإّن 
ِقَطع  تنفيذ خياطة  ت�ساعدك على  الخياطة  اأخرى في  تعّرف عمليات  بد لك من  اإذ ل  متكامل. 

الماب�ص المتنوعة.
انظر بع�ص ِقَطع الماب�ص الموجودة حولك، كيف يتم و�سل اأجزاء قطعة الماب�ص الواحدة مًعا 
ب�سكل ثابت ومتين؟ هل لحظت الختاف بين خياطة خط الجنب في بنطلون الجينز عنه في 
بنطلون القما�ص؟ كيف يمكنك الم�ساهمة في رفع الم�ستوى القت�سادي لأ�سرتك عن طريق اإعادة 

ا�ستخدام قطعة الماب�ص القديمة ل�ستخدامات جديدة؟
كل ذلك �ستجد الإجابة عنه بعد النتهاء من درا�سة هذه الوحدة.

يتوقّع منك بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
تحّدد اأنواع اأدوات الخياطة، ولوازمها، وموا�سفاتها، وا�ستعمالتها.  -

تحّدد اأنواع الغرز اليدوية، وموا�سفاتها، وا�ستخداماتها.   -
تحّدد اأنواع الغرز الآلية، وموا�سفاتها، وا�ستخداماتها .  -

ح اأ�سكال الدرزات الم�ستخدمة في الخياطة. تو�سّ  -

ح اأنواع الخياطات الم�ستخدمة في الخياطة. تو�سّ  -
تبّين اأ�سا�سيات اإ�ساح الماب�ص وطرقه.  -

ح اأهمية ال�ستفادة من قطع الماب�ص القديمة لإنتاج قطع جديدة. تو�سّ  -
تنّفذ غرز الخياطة اليدوية باأنواعها.  -

تنّفذ غرز الخياطة الآلية باأنواعها.  -
تنّفذ الأ�سكال المختلفة للدرزات.  -

تنّفذ الأنواع المختلفة للخياطات.   -
تتعّرف طرق اإ�ساح الماب�ص باأ�سكالها المختلفة.   -

تدّور قطع ماب�ص قديمة ل�ستخدامات جديدة.                                             -
تر�ّسد ال�ستهاك في ا�ستعمال المواد والأدوات في اأثناء العمل.  -

تطّبق تعليمات الأمن وال�سامة داخل الم�سغل.  -
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يعتمد فن الخياطة على تقنيات اأ�سا�سية �ساأنه �ساأن اأي فن اأو حرفة اأخرى، ومن هذه التقنيات 
الغرز اليدوية المتنوعة والم�ستعملة في خياطة قطع الماب�ص.

     فهل تعّرفت الأدوات والمواد التي تلزمك لتنفيذ خياطة قطع الماب�ص؟ ما اأنواعها وموا�سفاتها؟ 
�ستجد الإجابة عن هذين ال�سوؤالين وغيرهما بعد درا�ستك هذا المو�سوع.

لتنفيذ اأنواع الغرز والخياطات جميعها، يلزمنا ا�ستخدام الأدوات واللوازم الآتية:

المنزل  داخل   اأنواعها  بمختلف  الأقم�سة  قـ�ص  في  ُت�ســتخدم  اليدويـة:  الخياطة  ات  مق�صّ   1  
)الم�سغل(، وتوؤّثر نوعية المق�سات في النتيجة التي يتم الح�سول عليها بعد ا�ستخدامها، لذا ل 
ات التي يرتبط  ل المق�سّ بد اأن تكون من نوعية جيدة ل ت�سداأ وحادة ومنا�سبة للغر�ص، وُتف�سّ

ن�ساها مًعا بو�ساطة برغي ل�سّده عند الحاجة وذلك لتوفير �سغط مت�ساو على طول ن�سليه.
ا جيًدا ول ُتتلف القما�ص ول ُتتعب اليد عند ال�ستعمال، وكي  ات الحادة ق�سًّ وتعطي المق�سّ
ات من التلف يجب العناية بها دائًما وحفظها في مكان بعيد عن الرطوبة،  نحافظ على المق�سّ
اأو عدة  الورق  ا�ستعمالها في ق�ص  بها، مع تجنب  الخا�سة  اأكيا�سها  ل حفظها داخل  وُيف�سّ
ات  طبقات من القما�ص مرة واحدة؛ لأّن ذلك ي�سبب ثلم ن�سَلي المق�ص. وحتى تعّمر المق�سّ

فترة  بين  نقطة زيت واحدة  يمكن و�سع  طويًا 
واأخرى على مكان البرغي.

وُيمّثل ال�سكل )3-1( بع�ص اأنواع المق�سات.
   اأ      مقـ�ّص التف�صيـل: مقـ�ص طــويل يتراوح طولـه 
اإحدى  وتكون  اإن�ص،   )14-12( بين  ما 
كبيرة،  والأخرى  �سغيرة  المق�ص  قب�سَتي 
اأو عدة  وُي�ستعمل لق�ص الأقم�سة ال�سميكة 
طبقات من الأقم�سة وكذلك في ق�ص قما�ص 

عينة الطلبية في م�سانع الألب�سة الجاهزة.

اأدوات الخياطة ولوازمها
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واأق�سر  وزًنا  اأخف  مق�ص  العادي:  المق�ّص  ب   
اإذ يتراوح طوله  طوًل من مق�ص التف�سيل 
ن�سليه  ــد  واأح اإن�ص،   )10-8( بين  ما 

مدبب والآخرمنحٍن، وُي�ستعمل لق�ص الأقم�سة المتو�سطة ال�سمك والخفيفة.
عند  متعّرجة  حافة  يعطي  م�سّننين  ن�سلين  ذو  مق�ص  الم�صنّن(:  )المق�ص  الحواف  تنظيف  مق�ص  جـ   
ال�سميكة  الأقم�سة  في  الداخلية  الخياطة  م�سافات  حواف  لتنظيف  وُي�ستعمل  ا�ستخدامه، 

والمتو�سطة ال�سمك التي ل تن�سل حوافها، مثل 
اأقم�سة )اللّباد، وال�سمواه(، كما يمكن ا�ستعماله 
لتخفيف الن�سل لاأقم�سة التي ل تحتاج لتكرار 

الغ�سيل. 
مقــ�ص  )التنظيف(:  الت�ش�طيب  مق��ّس  د    
�سـغـير الحجم ن�سبيًّا، وتكون نهاية ن�سليه 
م�ستديرة ال�سكل؛ وذلك لئا يحدث �سرًرا 

للقما�ش في اأثناء عملية ق�ش الخيوط الزائدة وغير المرغوب بها في العمليات النهائية 
للخياطة.

 هـ    المق�ّص المدبّب )مق�ّص التطريز(: مـقــ�ص �سغــير الحـجــم وُي�ســتعمل في اأثناء الخياطة 
ا من خط الدرزة وخا�سة عند خياطة  لق�ص حواف م�سافات الخياطة اإلى بعد قريب جدًّ
ا في  الزوايا؛ لت�سهيل عملية قلب الأجزاء المختلفة كالياقات والمرّدات، وُي�ستعمل اأي�سً

اأعمال التطريز اليدوية.  
 و     مق�ّص العراوي: مق�ص �سغير الحجم  ُي�ستخدم لق�ص )�سق( العراوي وله راأ�ص مدّبب، 
ويمكن تعديل منطقة الق�ص لن�سليه بو�ساطة برغي مثّبت عليه وذلك ح�سب طول العروة 

المراد فتحها. 
 ز     مق�ّس الخي��وط: مق�ص �سـغير الحجم مزود بناب�ص، وهواأ�سهل ا�ستعماًل من المق�ص 

العادي في ق�ش الخيوط غير المرغوب فيها.

تذّكر: عند �صرائك المق�ص  تاأّكد من وجود 
برغي قابل لل�شد والرخي عند ا�شتخدامه.

)ل�صالمتك(:
- اأبِق المق�س مغلًقا بعد ال�شتخدام.

- �ش��ع المق��س بمكان اآمن على الطاولة 
تجنبًا  وذلك  الأر�س  على  يقع  ل  حتى 

لإيذائك وتلفه.
- ام�صك المق�ص من ن�صله وناوله لزميلك 

بحيث يكون المقب�س باتجاهه. 
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ن�شاط )3-1(: زيارة ميدانية

زر محًا لبيع اأدوات الخياطة ولوازمها، ومن خال م�ساهداتك لأدوات الق�ص الموجودة 
انقل الجدول اأدناه اإلى دفترك، ثم اماأه بالمعلومات ال�سحيحة. ناق�ص زماءك في المعلومات 
التي ح�سلت عليها باإ�سراف المعلم، هل توجد اأدوات ق�ص اأخرى �ساهدتها في المحل لم 

تاأخذ عنها في الدر�ص؟ دّونها في الجدول.
نّظم الجدول با�ستخدام برمجية )اإك�سل(، واحفظه في ملفك.    

ال�سعر يف ال�سوقاملوا�سفاتا�سم الأداةالرقم
مق�ص التف�سيل1
املق�ص العادي2
املق�ص امل�سن3
مق�ص الت�سطيب4
املق�ص املدّبب5
مق�ص العراوي6

عند القيام بعملية الخياطة توجد   2   اأدوات التــاأ�صــير: 
المخطط  م��ن  نقلها  يجب  واإر���ض��ادات  خطوط 
القما�ص،  ــى  اإل ــورق  ال على  المر�سوم  )الــبــتــرون( 
لكل  عديدة  واأدوات  طرق  الغر�ص  لهذا  وُت�ستعمل 
ياأتي  ما  وفي  الخا�سة.  وا�ستعمالتها  فوائدها  منها 
بع�ص اأنواع اأدوات التاأ�سير، كما في ال�سكل )2-3(:
مختلفة  واأ�سكال  باألوان  تتوافر  التاأ�صير:  طبا�صير  اأ       
القلم  �سكل  على  اأو  والمثلث  المربع  منها: 
ا  اأي�سً ويوجد  دقة،  اأكثر  خطوًطا  يعطي  الذي 
الطبا�سيرية،  اأو  ال�سمعية  منها:  متعّدده،  اأنواع 
اإزالته  يمكن  الذي  النوع  ا�ستعمال  ل  وُيف�سّ
عن القما�ص ب�سهولة دون اأن يترك اأثًرا فيه ول 

ال�سكل )3-2( :اأنواع اأدوات التاأ�سير.

)اأ(

)اأ(

)ب(

)جـ(
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للقما�ص،  ال�سحيح  الوجه  على  روؤيته  يمكن 
اأّما النوع الآخر الم�سنوع من ال�سمع في�سعب 
ل  اإزالته لذا ُي�ستخدم لاأقم�سة ال�سميكة، وُيف�سّ

اللون الأبي�ص منه. 

ب    ورق الكربون: ورق ُيطلى اأحد وجهيه باأ�سباغ 
بقيا�سات  ويوجد  الألــوان،  مختلفة  �سمعية 
مع  الخياطة  كربون  ورق  ُي�ستعمل  مختلفة. 
والخطوط  العالمات  لنقل  الم�ضّننة؛  العجلة 
من المخطط اإلى القما�ص، واللون الأبي�ص منه 
ينا�سب معظم األوان الأقم�سة با�ستثناء الأقم�سة 

ال�سفافة.

ج�     العجلة )روليت الخياطة(: ُت�ض��تخدم م�ع ورق ك�ربون الخياط��ة لنقل عالمات وخطوط 
ا محّدًدا ودقيًقا على القما�ص، وتعّد من  الخياطة من المخّطط اإلى القما�ص، وتترك خطًّ

اأ�سرع الطرق لنقل العامات، وتتوافر بعدة اأ�سكال، منها: 
 1  عجلة م�سّننة تحتوي على اأ�سنان بروؤو�ص اإبرية اأوعري�سة، وُت�ستعمل لنقل الإ�سارات 
اأّما  ال�ضمك،  والمتو�ضطة  ال�ضميكة  االأقم�ضة  اإلى  المخّطط  من  الخياطة  وخطوط 

ذات الأ�سنان الرفيعة فُت�ستخدم لاأقم�سة الرقيقة والمتو�سطة.
 2   عجلة مل�ساء ل تحتوي على اأ�سنان مطلًقا وتنا�سب الأقم�سة الرقيقة. 

ويمكن ا�ستعمال العجلة الم�سّننة اأحياًنا لنقل الإ�سارات من الورق اإلى الورق حيث 
ُتحدث الأ�سنان ثقوًبا عليه، وللمحافظة على العجلة يو�سع نقطة زيت في مركز 

العجلة )البرغي(؛ لت�سهيل حركتها.
      

                                                    

تذّكر:
ــل تجربة كربون الخياطة  - ُيف�سّ
القما�ــص  علــى ق�سا�ســة مــن 

المراد خياطته.
- يمنع ا�ســتعمال ورق الكربون 
الم�ســتخدم فــي المكاتب في 

اأعمال الخياطة.
- يتم نقل عامات الخياطة على 

الوجه الخلفي للقما�ص.



223

ن�شاط )3-2(: نقل اأ�شكال متنّوعة من ورق الر�شم اإلى اأقم�شة متنّوعة با�شتخدام العجلة وكربون الخياطة

1- اأح�سر مجموعة من الأقم�سة باألوان ومام�ص مختلفة ومجموعة من الأ�سكال المر�سومة 
اإلى  الر�سم  من ورق  الأ�سكال  انقل  الخياطة،  العجلة وكربون  با�ستخدام  على ورق، 

الوجه الخلفي للقما�ص، لحظ النتائج التي ح�سلت عليها من حيث:
اأ - �شدة و�شوح الخطوط.   ب- انتظامية الخطوط.      ج�- ظهور الخطوط على الوجه ال�شحيح للقما�س.
2- ناق�ص زماءك وباإ�سراف المعلم، في النتائج التي ح�سلت عليها بعد تنظيمها في جدول، 

و�سعها في ملفك، وثّبت العينات في ملفك.

 3  اأدوات القيا�ص والر�صم: تعّد الدقة في اأخذ قيا�سات 
المخّططات  لر�سم  الأولى  الركيزة  الب�سري  الج�سم 
الماب�ص  قطع  مظهرية  في  يوؤّثر  وهذا  المطلوبة، 
والر�سم  القيا�ص  اأدوات  فما  ارتدائها.  عند  وجمالها 
واإنتاج  المخططات  ر�سم  مجال  في  الم�ستخدمة 
ما  وفي  وموا�سفاتها؟  ا�ستخداماتها  ما  الماب�ص؟ 
ال�سكل  في  كما  والر�سم  القيا�ص  اأدوات  بع�ص  ياأتي 

:)3-3(
اأو  الكتان  مادة  من  ُي�سنع  �سريط  القيا�ص:  �صريط  اأ      
الفايبر جا�ص الذي يعّد من اأف�سلها لعدم قابليته 
للمط، وينتهي طرفاه بقطعة معدنية لحمايته من 
بال�سنتيمترات  الجهتين  من  مرّقم  وهو  التلف، 
وقد تكون اإحداهما مرقمة بالإن�ص، وُي�ستخدم 
لأخذ قيا�سات الج�سم، وغالًبا ما ي�سل طوله اإلى 
)150 �سم(. وللعناية به يجب حفظه ملفوًفا اأو 

مطويًّا بلّفات اأو طيات وا�سعة.

ال�سكل )3-3(: اأدوات القيا�ص والر�سم.  

اأ�ســرطة  - يبــداأ ترقيــم بع�ص 
القيا�ص والم�ساطر من الرقم 
�ســفر وبع�ســها يبداأ بالرقم 

واحد.

)اأ(
)ب(

)جـ(

)و(
)هـ(

)د(
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 ب     م�صطرة )T(: م�سطرة على �سكل حرف )T( م�سنوعة من الخ�سب اأو البا�ستيك، 
وُت�ضتخدم لر�ضم الخطوط بزوايا قائمة ور�ضم اتجاه الن�ضيج وفي ت�ضوية حافات القما�ش 

المــ�ستقيمة.
 جـ    م�صطرة قيا�ص الحوا�صي: م�سطرة �سغيرة م�سنوعة من المعدن اأو البا�ستيك، يبلغ طولها 
الذيل،  كثنية  ال�سغيرة،  الم�سافات  قيا�ص  في  ُت�ستخدم  متحّرك  موؤ�سر  ذات  �سم(   15(
وعر�ص الك�سرات، والم�سافات بين العراوي.                                                                                    

  د       المنحنيات الفرن�صية: قطع خ�ضبية اأو بال�ضتيكية منحنية، ُت�ضتخدم لر�ضم الخطوط المنحنية، 
كحفرة الرقبة، وحفرة الإبط، والق�سات المنحنية. 

 هـ      الم�صـطرة المنحنيـة للجنب: قطعة خ�سبية اأو با�ستيكية وتكون منحنية، وُت�ستخدم لر�سم 
الخطوط المنحنية، كخط الجنب في التنورة اأو البنطلون.

  و       الم�صاطر المــ�صتقيمة: اأداة م�سنوعة من الخ�سب اأو البا�ستيك 
توجد باأطوال مختلفة وقد ي�سـل طـــــولها اإلى )1 متر(  اأو  
الخطوط  لر�ضم  وُت�ضتخدم  تقريًبا،  �ضم(   91.5= يارد   1(

الطويلة المــ�ستقيمة، وترّقم كما في �سريط القيا�ص. 

تتوافر الدبابي�ص باأطوال و�سماكات واأ�سكال مختلفة   4  الدبابي�ص: 
لتنا�سب الأقم�سة المتنوعة، كما في ال�سكل)3-4(. وقد تكون 
ذات نهاية ملونة كبيرة اأو على �سكل حرف )T(؛ لي�سهل روؤيتها 
وم�سكها وعدم انزلقها من القما�ص، ومن موا�سفات الدبابي�ص 
وُت�سنع  لل�سداأ،  الراأ�ص ورفيعة ومقاومة  مدببة  تكون  اأن  الجيدة 
من مواد مختلفة واأف�سلها الم�سنوع من الفولذ الذي ل ينك�سر 
بطول  الدبابي�ص  ا�ستخدام  ل  ُيف�سّ الخياطة  ولأعمال  يعّوج.  ول 
)3�سم( تقريًبا، وُت�ستخدم الدبابي�ص لتثبيت المخّطط الورقي على 
ال�سراجة  قبل  مًعا  الثوب  اأجزاء  تثبيت  وفي  الق�ص  عند  القما�ص 
اأو الخياطة. وتوجد دبابي�ص خا�سة لاأقم�سة الحريرية والرقيقة 

 )1( اإن�ص يعادل
) 2.5( �سم تقريًبا.

ال�سكل )3-4(: اأ�سكال 
الدبابي�ص.
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ذات  دبابي�ص  يوجد  كما  ا،  جدًّ دقيقة  تكون  اإذ  ا،  جدًّ
اإذ  والتريكو؛  المخّرمة  الأقم�سة  تنا�سب  كروي  راأ�ص 
ل حفظ  اإتالفها. وُيف�ضّ التريكو دون  تدخل بين خيوط 
اإذ  الدبابي�ص مغروزة في و�سادة الدبابي�ص الخا�سة بها؛ 

تحفظها نظيفة وي�سهل �سحبها.

 5   الإبــر اليدويـة: هل �سـادفتك م�سكلة �سعوبة الخياطة 
غرزة  اأّية  تنفيذ  قبل  القما�ص؟  في  الإبرة  انزلق  وعدم 
من  القما�ص  نــوع  معرفة  يجب  القما�ص  في  يدوية 
�سماكة  لتحديد  وذلــك  ن�سجه  ودقــة  �سمكه  حـيث 
و�سماكات  بقيا�سات  الإبـر  له. وتوجد  المنا�سبة  الإبرة 
فمنها  المختلفة،  الأقم�سة  لتنا�سب  مختلفة  وباأ�سكال 
الرقيقة  الرفيعة واالأقم�ضة  ينا�ضب الخيوط  الدقيق الذي 
وخا�سة عند اإجراء غرزة اللقطة من اأجل الح�سول على 
ويتم  للقما�ص،  ال�سحيـح  الوجه  على  ظاهرة  غير  غرز 
في  ال�سغيرة  فالأرقام  بنمرتها.  الإبرة  �سماكة  تحديد 
اأّما الأرقام الكبيرة  نمر الإبر تدل على الإبر ال�سميكة، 
اليدوية  الخياطة  اإبر  واأكثر  الرفيعة،  الإبر  على  فتدل 
توجد  كما   .)8-5( بين  اأرقامها  تتراوح  ا�ستخداًما 
وا�سع  و�سمها  المدّببة،  وغير  وال�سميكة  الق�سيرة  الإبر 
التطريز  واأ�سغال  المحبوكة،  الأقم�سة  ُت�ستخدم لخياطة 
ا ُت�ستعمل لتعبئة الخرز  على الكنفا. وهناك اإبر رفيعة جدًّ
وتثبيته. وُت�سّنف الإبر اإلى الأنواع الآتية ح�سب الغر�ص 

من ا�ستعمالها كما في ال�سكل )5-3(.

ال�سكل )3-5(: اأنواع الإبر.

اأو  حــّدة  اإعــادة  يمكــن 
بتمريره  الدبو�ــص  تنظيف 
مملــوء  خا�ــص  بكي�ــص 
بالرمل )مادة كا�سطة( ُيعّلق 

عادة بو�سادة الدبابي�ص.

من الموا�صفات الجيدة لالإبر:
م�ســنوعة  تكــون  اأن   -
ل  الــذي  ال�ســلب  مــن 
الك�ســر،  ويقاوم  ي�ســداأ 

والعوجاج.
م�ســقولة،  تكــون  اأن   -
وحادة و�ســّمها وا�ســًعا؛ 
الخيــط  تمريــر  لي�ســهل 
ــل ال�ســق  بداخلــه وُيف�سّ

الطولي له.
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   اأ        الإبـــــر العاديـــة: ذات اأطـــوال متعّددة و�ُسّم بي�سوي، 
جميع  في  العادية  الخياطات  اأنواع  لجميع  ت�سلح 

الأقم�سة وتتراوح نمرها بين )12-1(.
 ب     اإبـــر التطــــــريز: اإبر متو�ســطة الطول و�ُسّمها وا�سع اأو 

م�ستدير وحادة الراأ�ص.
اأطوال متعّددة  جـ    الإبـــر مـكـّورة الراأ�ص: غير حادة ذات 
ُت�ستعمل لاأقم�سة المحبوكة لأّن الراأ�ص الحاد لاإبرة 
يخترق القمــا�ص، في حين يفّرق الــراأ�ص المكـــّور 
ا دون اأن يت�سبب في  حلقات الحبك عن بع�سها بع�سً

اأ�سرار القما�ص. 
ّم، وُت�ستعمل في خياطة    د     الإبــر الق�صـيرة: م�ستديرة ال�سُ
اأقم�سة  على  اأو  الــوزن(  )ثقيلة  ال�سميكة  الأقم�سة 

التنجيد للح�سول على غرز ق�سيرة )�سغيرة(.
منحٍن  ن�سل  ذات  اإبرة  )المنحنية(:  المعكــوفة  الإبــرة  هـ     
لأعمال  معّدة  وهي  �سم   )8-3( من  يتراوح طولها 
كال�سجاد  ال�سميكة  الأقم�سة  خياطة  مثل  مختلفة، 
والب�سط والبطانيات، وفي اأعمال الخياطة التي يكون 

فيه ا�ستعمال الإبرة المــ�ستقيمة غير مائم.

 )6-3( ال�سكل  في  كما  �سغيرة  اأداة  يوجد  كما 
اأدوات  ومن  الإبــرة.  �ُسّم  في  الخيط  مرور  لت�سهيل 
الإ�سبع  في  ُيلب�ص  الذي  الك�ستبان  كذلك:  الخياطة 
الأو�سط لحمايته في اأثناء تنفيذ الغرز اليدوية، ويوجد 

منه قيا�سات متعّددة.

)ل�صالمتك(:
و�ســع  علــى  احر�ــص 
القيا�ص  ذي  الك�ســتبان 
المنا�سب لإ�سبعك عند 
ا�ســتعمال الإبر في اأثناء 

تنفيذ الخياطة اليدوية.

ال�سكل )3-6(: اأداة 
لتمريرالخيط بالإبرة.

تذّكر:
ــى وجـــود  ــل احـــر�ـــص ع
اأدواتك  المغناطي�ص �سمن 
ــر  والإب الدبابي�ص  لجمع 
من  النتهاء  وبعد  اأثناء  في 
في  وحفظها  الــخــيــاطــة 

علبتها الخا�سة.
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ن�شاط )3-3(: )الإبر اليدوية(

ل ا�ستخدامها في الحالت الآتية: بعد درا�ستك مو�سوع الإبر، ما نوع الإبرة التي ُيف�سّ
1- خياطة قطع جاكيت �سوفية بعد ن�سجها يدويًّا.
2- ثني خط ذيل بنطلون م�سنوع من قما�ص كتان.

3- تركيب خرز باأ�سكال مختلفة على قطع اأقم�سة متنوعة.
4- حياكة ب�ضاط م�ضنوع من خيوط �ضوفية. 

 
  6   الخيوط: ت�ض��ّكل الخيوط العن�ض��ر المهم في خياطة الثوب وتثبيت اأجزائه �ضواًء في الخياطة 
اليدوي��ة اأم االآلية، وباختيار االأن��واع الجيدة من الخيوط يمكن تجّنب انقطاعها مما يزيد من 
�ض��رعة االإنجاز، ويتم اختيار لون خيوط البكرة  اأغمق قلياًل من لون القما�ش المراد خياطته، 
ويمكن مقارنة اللون عند �ســحب خيط من البكرة وو�ســعه على القما�ص مبا�ســرة، علًما باأًن 
لون الخيوط المتجّمعة على البكرة تبدو اأغمق قلياًل من لونها منفردة. تتنّوع م�ضادر الخيوط 
فبع�ســها ُي�ســنع من القطن وتكون متو�ســطة ال�ســمك وتنا�سب الأقم�ســة القطنية والكتانية، 

ل عدم ا�ستعمالها في خياطة الأقم�سة المطاطية، كالجر�سيه لقلة مرونتها. وُيف�سّ
ا وُت�ستخدم في خياطة الأقم�سة ال�سوفية  وبع�سها ُي�سنع من الحرير وتكون رفيعة وقوية جدًّ

الرقيقة. وقد  والحريرية والأقم�سة 
الك�سرات  �سراجة  في  ُت�ستعمل 
بعد  اإزالتها  اأثًرا عند  تترك  لأّنها ل 

كي القطعة.
ا�ضتخداًما خيوط  الخي��وط  واأك��ثر 
البولي�ستر المغّلفة بالقطن؛ فهي قوية 
ح  اإلى حــّد ما. ويو�سّ وقابلة للمّط 
اأنواعها.  بع�ص   )7-3( ال�سكل 
فهي  الخيوط  ل�ضماكة  بالن�ضبة  اأّما 
وقد  محّددة  ــام  اأرق ولها  ال�سكل )3-7(: اأ�ضكال الخيوط.مختلفة 
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تكون م�ضّجلة على غالف البكرة، وكلما زاد الرقم كان الخيط اأرفع، ب�ضكل عام فاإّن الخيوط 
الرفيعة ُت�ستعمل لاأقم�سة الرقيقة وهكذا. 

اأّما الخيوط التي ُت�ضتخدم في ال�ضراجة الموؤّقتة فتكون قطنية، وذات �ضماكة متو�ضطة، وبرماتها 
اأقل وذلك كي يتم قطعها و�سحبها ب�سهولة دون اأن توؤّثر في القما�ص. 

                                                                                                                                                        
ن�شاط )3-4(: الخيوط المعدنية والمطاطية

1- ابحث مع زمالئك في المجموعة عن ا�ضتخدامات الخيوط المطاطية اأو المعدنية في 
خياطة قطع الماب�ص المتنوعة.

2- نّظم المعلومات في تقرير خا�ص، وناق�ص زماءك في التقرير في ال�سف باإ�سراف المعلم.
3- احتفظ بالتقرير في ملفك الخا�ص.

ن�شاط )3-5(: اأدوات الخياطة ولوازمها
1- بالتعاون مع زمائك وباإ�سراف معلمك، جّهز لوحة حائط حول اأدوات الخياطة 

الم�ستخدمة في م�سغلك، وقواعد الأمن وال�سامة في ا�ستخدامها .
الخياطة ولوازمها،  اأدوات  الكثير من  الماب�ص  اإنتاج  الطالب في تخ�س�ص  ي�ستخدم   -2 
جّهز علبة خا�سة وبّطنها اإذا لزم الأمر بال�سكل المنا�سب لتحفظ بها اأدواتك الخا�سة، 

واحتفظ بها في م�سغلك ب�سكل دائم.
3- م�ستعيًنا بالكتب المتوافرة في مكتبة مدر�ستك ، اكتب تقريًرا يت�سمن اأدوات الخياطة 
باأنواعها، ثّم اعر�سه م�ستخدًما برمجية )power point(، وناق�ص زماءك في التقرير 

باإ�سراف معلمك، واحتفظ به في ملفك.
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1    �سع دائرة حول رمز الإجابة ال�سحيحة:
1.  يمكن تغيير طول حواف منطقة الق�ص بو�ساطة البرغي المثّبت على مق�ص:

اأ   -  الخياطة       ب- التطريز        جـ-  الم�سّنن               د -  العراوي
2. ُت�ستعمل عجلة التاأ�سير ذات الحافة المل�ساء في نقل عامات الخياطة على الأقم�سة:

اأ   - الخ�سنة        ب- الرقيقة          جـ- ال�سميكة              د - المحبوكة
3. الأداة الم�ستعملة لأخذ قيا�سات الج�سم المختلفة:

اأ   - �سريط القيا�ص                           ب- الم�سطرة ال�سّفافة
 )T( د - م�سطرة على �سكل حرف      )جـ- الم�سطرة المنحنية )الجنب

2    الأ�سكال ) اأ، ب، جـ( اأدوات م�ستعملة في الخياطة : 
اأ   - اذكر الأدوات في هذه الأ�سكال.     ب- حّدد ا�ستخدامات كل منها.

                     ) اأ (                                      )ب(                                          )جـ(

3    بّين اثنين من الأمور الموؤدية اإلى تلف: 
اأ   - المق�سات       ب- الم�ساطر

4    ف�ّسر عدم ا�ستعمال ورق الكربون الم�ستخدم في المكاتب في نقل عامات الخياطة اإلى 
القما�ص.

2

3

4

1
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بناًء على ما تعلمته في هذا الدر�ص، قّيم نف�سك ذاتيًّا بتعبئة قائمة الر�سد المتعلقة بـ)مهارة التمييز 
بين اأدوات الخياطة، وموا�سفاتها، وا�ستخداماتها(. 

لنعممعايير الأداءالرقم
اأمّيز بين اأنواع المق�سات، وموا�سفات كل منها.1
�ص لها.2 اأ�ستخدم المق�سات المختلفة للغر�ص المخ�سّ
اأتعّرف اأدوات التاأ�سير المختلفة وا�ستخداماتها.3
اأنواع 4 مختلف  اإلى  جيد  ب�سكل  )ر�سومات(  متنوعة  خطوًطا  اأنقل 

الأقم�سة .
اأ�ستطيع تحديد موا�سفات الدبابي�ص الجيدة.5
اأمّيز اأدوات القيا�ص والر�سم، وا�ستخدامات كل اأداة منها.6
األتزم تعليمات المعلم داخل الم�سغل.7
اأتعاون مع زمائي في اإنجاز الأن�سطة الجماعية.8
ِقَبل 9 من  المحّدد  الوقت  وفي  جيد  ب�سكل  المطلوبة  التقارير  اأعدَّ 

المعلم.
ملحوظات المعلم على تقييم الطالب لنف�سه:
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غرز  خال  من  دائًما  العمل  ويبداأ  الماب�ص،  قطع  خياطة  في  اليدوية  الغرز  بع�ص  ُت�ستعمل 
ال�سراجة على القما�ص وحول المخّطط الورقي على طبقة واحدة منه اأو و�سل قطعتين من القما�ص 
مًعا، وعند تثبيت ثنيات الذيل، يوجد غرز يدوية ثابتة واأخرى غير ثابتة. اإليك بع�ص التعليمات 

الواجب مراعاتها قبل البدء بتنفيذ الغرز اليدوية:

- اختيار اإبرة يدوية منا�سبة للخيط ونوع القما�ص.
اأو  باليد  وقطعه  �سّده  من  بدًل  بالمق�ص  الخيط  بداية  ق�ص   -
بالأ�سنان؛ لأّن ذلك يوؤدي اإلى فك برم الخيط وبالتالي �سعوبة 

اإدخاله في �سم الإبرة. 
الثابتة  اليدوية  للغرز  اأو مزدوج  ا�ستخدام خيط مفرد  - مراعاة 

وغير الثابتة تبًعا لنوع الغرزة ومكان ا�ستخدامها.
- اختيار لون خيط منا�سب لقطعة الماب�ص عند تنفيذ الغرز اليدوية الثابتة.

- ا�ستخدام خيط �سراجة بلون اأبي�ص اأو فاتح عند تنفيذ الغرز اليدوية الموؤقتة؛ حتى ل تترك اأثًرا 
في القما�ص بعد فكها.

- تجّنب ا�ستخدام خيط طويل في اأثناء تنفيذ الغرز اليدوية؛ وذلك تجّنًبا لت�سابك الخيط وبالتالي 
التاأّخر في اإنجاز العمل.

- ا�ستخدام خيط منا�سب للغر�ص من الخياطة.
- ا�ستخدام الك�ستبان المنا�سب لقيا�ص اإ�سبعك.

ولهذه الغرز اأ�صكال متنوعة، منها:

 1   الغــرز اليـدويـة غـــيرالثابتــة )الموؤقّتة(: ُت�ستخدم هذه الغرز في تجميع اأجزاء الثوب مًعا بعد 
عملية الق�ص، ونقل عامات الخياطة على الوجه ال�سحيح للقما�ص اأو لتثبيت ثنية بع�ص اأجزاء 
الثابتة لأّنها  بالغرز غير  التنورة، والبنطلون، وخط نهاية الكم(، و�ُسّميت  الثوب )خط ذيل 

ُتزال بعد تنفيذ الدرزات اأو الخياطات، ومن اأ�سكالها:

تذّكر:
- ارتِد الزي الخا�ص في 

الم�سغل.
- حافظ على نظافة العينة 

التي بين يديك.

Ék «fÉK
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الغــــرز  اليــــــدوية
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اأ      غــــرزة ال�صراجة: ُتعّد ال�سراجة من الغرز الأ�سا�سية في الخياطة اليدوية، وُت�ستخدم في   
تجميع اأجزاء الثوب لتح�سيره للقيا�ص الأول، وتق�سم اإلى نوعين:

 1   ال�سراجة المت�ساوية: من الغرز الموؤقتة التي ُت�ستخدم في تثبيت موؤّقت لأجزاء الثوب 
في  ق�سير  بطول  ا�ستعمالها  ل  وُيف�سّ الدائمة.  الخياطة  تنفيذ  قبل  التعديل  لت�سهيل 
�ضراجة الخطوط المنحنية في الثوب، كالياقات واالأكمام والخطوط التي تتعّر�ش 
لل�سغط في اأثناء القيا�ص، كما ُت�ستعمل في �سراجة الك�سرات مًعا وقد ُت�ستعمل غرزة 

ال�سراجة المت�ساوية الق�سيرة )غرزة ال�سالة( كغرزة ثابتة.
 2  ال�سراجة غير المت�ساوية:  وتكون الغرز غير مت�ساوية في طولها، وُت�ستخدم في �سراجة 
الخطوط التي  يكون عليها ال�ضغط عند القيا�ش قلياًل وفي �ضراجة الخطوط الم���ضتقيمة 

في الماب�ص الوا�سعة وغيرها، وفي نقل عامات الخياطة كخط منت�سف الأمام.
ب      غرزة ال�صراجة المائلة: تظهر ب�ضكل خطوط مائلة ومتوازية على الوجه ال�ضحيح للقما�ش 
وكغرز اأفقية على الوجه الخلفي للقما�ص، وُت�ستخدم ب�سكل موؤّقت لتثبيت الك�سرات 
اأنواع  بع�ص  تثبيت  عند  دائم  وب�سكل  �سراجة،  خيط  ُي�ستخدم  ولتنفيذها  والجيوب، 

الح�سوات في قطع الماب�ص، وُتنّفذ بخيط خياطة منا�سب للون للقما�ص.
جـ       غرزة ال�صراجة الم�صحورة: من الغرز ال�سغيرة غير الظاهرة، وُت�ستخدم في �سراجة و�سات 
القما�ش وخطوط الخياطة في االأقم�ضة المقّلمة اأو المربعات، اأو المنقو�ضة لتكتمل الر�ضوم 

على القطعتين، وتنّفذ على الوجه ال�سحيح للقما�ص.
لنقل عامات  ُت�ستعمل  البا�ش����ة )غ��رزة الخياط(:   د     غ�����رزة 
الخياطة وخطوط المخطط الداخلية، مثل البن�ضات وخط 
المنت�سف والجيوب، وتنّفذ على طبقَتي القما�ص وخا�سة 
لاأقم�سة  ا  واأي�سً المخّرمة،  اأو  ال�سفافة  الأقم�سة  حال  في 
نقل  ي�سعب  والتي  الخ�سن  الملم�ص  ذات  ا  جدًّ ال�سميكة 
الخياطة وغيرها  العجلة وكربون  اإليها بو�ساطة  العامات 
مزدوج  تنفيذها خيط  في  وُي�ستخدم  التاأ�سير،  اأدوات  من 

قطني حتى ل تنزلق الغرز ب�سهولة من القما�ص.

ا�ســتخدام  ــل  ُيف�سّ
اأو  �ســراجة،  خيط 
خي����وط باأل����وان 
�سراجة  عند  فاتحة 
فاتحة  الأقم�ســــة 
ل  حتــى  اللــون؛ 
فــي  اأثــًرا  تتــرك 
فّكها  بعد  القما�ص 

عن الأقم�سة.



233

تنفيذ غرز ال�صراجة 
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تنّفذ غرزة ال�سراجة المت�ساوية.
- تنّفذ غرزة ال�سراجة غير المت�ساوية.

- ت�سرج قطعَتي قما�ص با�ستخدام غرزة ال�سراجة المائلة.
- ت�سل قطعتين من القما�ص المنقو�ص بحيث تكتمل النقو�ص با�ستخدام غرزة ال�سراجة 

الم�سحورة.  
المعلومات الأ�صا�صية

الواقع  ال�ضغط  التي يكون مقدار  الخطوط  �ضراجة  المت�ضاوية في  ال�ضراجة  ُت�ضتخدم غرزة 
عليها عند القيا�ص كبيًرا، ويختلف طول الغرزة باختاف الأقم�سة والغر�ص منها. وُت�ستخدم 
غرزة ال�ضراجة غير المت�ضاوية في �ضراجة الخطوط التي يكون مقدار ال�ضغط الواقع عليها 
اأّما غرزة ال�سراجة المائلة فُت�ستخدم لتثبيت طبقتين اأو عدة طبقات من  عند القيا�ص قليًا، 
القما�ص ب�سورة موؤّقتة، مثل تثبيت الك�سرات والعراوي والجيوب. وتكون ثابتة في تركيب 
الح�سوات، كما ُت�ستخدم غرزة ال�سراجة الم�سحورة عند ال�سرورة وعلى الوجه ال�سحيح 
للقما�ص، ول�سامتك ا�ستعمل الك�ستبان في اأثناء ال�سراجة، واحتفظ بالدبابي�ص في مكانها 

المنا�سب. 
م�صتلزمات تنفيذ التمرين 

الأدواتالمواد

باأبعاد  قطني  قما�ص  قطع   )6(  - �ضراجة  خيوط   -
)15×15 �سم( - قطعتان من قما�ص قطني بنقو�ص 

�سغيرة اأو مقلم باأبعاد )20×20(

- اإبر                   - دبابي�ص        - م�سطرة
- قلم تاأ�سير         - مق�ص           - ك�ستبان 

- �سابون التاأ�سير - اأدوات الكي

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

-1
اأوًلً: تنفيذ غرزة ال�شراجة المت�شاوية

ا  خطًّ التاأ�سير  و�سابون  الم�سطرة  با�ستخدام  ار�سم 
القطعتين  في  الطولية  الحافة  من  �سم(   1.5( يبعد 

وعلى الوجه الخلفي للقما�ص.

تمرين
1-3
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-2

-3

-4

الوجهان  يــكــون  بحيث  مــًعــا  القطعتين  طــابــق 
تطابق  مراعًيا  الداخل،  اإلى  للقما�ص  ال�سحيحان 
وثّبتهما  الخطين،  من  لكل  والنهاية  البداية  نقطَتي 
بداية  ثّبت  ثم   ،)1( ال�سكل  في  كما  بالدبابي�ص، 
في  الأخــرى  فوق  واحدة  بغرزتين  المفرد  الخيط 

بداية الخط المر�سوم على قطعَتي القما�ص.
التثبيت  غرزة  عن  �سم(   1( بعد  على  الإبرة  اأدخل 
لعمل غرزة �سراجة بطول )1 �سم(، واأخرجها على 
بعد )1 �سم(، كّرر الغرزة حتى نهاية الخط المر�سوم.

ثّبت نهاية ال�سراجة بغرزتين واحدة فوق الأخرى، 
كما في ال�سكل )2(، وق�ّص الخيط بالمق�ص، ثم اكِو 

القطعة، واحفظها في ملفك.    

ال�سكل )1(

-1
-2

 ثانيًا: تنفيذ غرزة ال�شراجة غير المت�شاوية  
نّفذ الخطوات من )1-2( كما في التمرين ال�سابق. 
التثبيت  غرزة  عن  �سم(   1( بعد  على  الإبرة  اأدخل 
واأخرجها من الجهة الأخرى على بعد )0.5 �سم(، 
جديدة  غرزة  واعمل  �سم(،   0.5( م�سافة  ابعد  ثم 
الخط  نهاية  حتى  الغرزة  كّرر  �سم(،   0.5( طولها 
المر�سوم، كما في ال�سكل )3(، وثّبت نهاية الخياطة 
كما تعلمت �سابًقا، وق�ّص الخيط بالمق�ص، ثم اكِو 

القطعة، واحفظها في ملفك.

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

-1

-2

ثالثًا: تنفيذ غرزة ال�شراجة المائلة
الوجه  وليكن  بالدبابي�ص  مًعا  القما�ص  قطعَتي  ثّبت 
كما  الخيط  ثّبت  ثّم  الأعلى،  اإلى  لهما  ال�سحيح 

تعلمت �سابًقا.
ال�سحيح،  الوجه  اإلى  القما�ص  الإبرة من خلف  مّرر 
حركة  ولتكن   ،)4( ال�سكل  في  كما  الغرزة،  ونّفذ 

ال�سكل )4(اليد ب�سكل لولبي من اليمين اإلى الي�سار.
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�سّده، 3- عدم  مراعًيا  غرزة  كل  بعد  الخيط  ا�سحب 
الطول  في  ومت�ساوية  متوازية  الغرز  تبدو  وبحيث 
�سابًقا،  تعلمت  كما  الخياطة  نهاية  وثّبت  والبعد، 
في  و�سعها  القطعة  اكِو  ثّم  بالمق�ص،  الخيط  وق�ّص 

ملفك.

 -1

-2

-3

رابًعا: تنفيذ غرزة ال�شراجة الم�شحورة 
المنقو�ستين،  القطعتين  لإحدى  الخياطة  م�سافة  اثِن 

واكوها.
�سع حافة الثنية على الوجه ال�سحيح للقطعة الأخرى 
لتكتمل الر�سوم وثّبتهما بالدبابي�ص، كما في ال�سكل 

 .)5(
اعمل غرزة �سغيرة في الثنية مراعًيا اأّل تظهر الغرزة 
على وجه القما�ص، ثم اعمل غرزة اأخرى �سغيرة في 
وا�سحب  المثنية،  الحافة  بمحاذاة  الأخرى  القطعة 
كما  وثّبتها  القطعة،  نهاية  اإلى  الغرزة  كّرر  الخيط، 

تعلمت �سابًقا، ثم اكِو العينة، واحفظها في ملفك.

ال�سكل )5(

       نّفذ التمارين العملية الآتية:
1- نّفذ ال�سراجة المت�ساوية )غرزة ال�سالة( بطول )3 مم( 

على طبقتين من القما�ص، كما في ال�سكل )1(.  
قما�ص  قطعَتي  لو�سل  الم�سحورة  ال�سراجة  غرزة  نّفذ   -2

مقّلم، كما في ال�سكل )2(.
3- اكتب خطوات العمل التي تتبعها في تنفيذ كل تمرين  عملي.

4- احتفظ بخطوات العمل في ملفك.

ال�سكل )1( 

ال�سكل )2(
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تنفيذ غرزة البا�صة
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تنّفذ غرزة البا�سة.
المعلومات الأ�صا�صية

الخ�سنة،  الأقم�سة  على  الخياطة  عامات  لنقل  ُت�ستخدم  الثابتة،  غير  الغرز  من  البا�سة  غرزة 
ا )ال�سفافة(، والفاتحة اللون. ا اأو الرقيقة جدًّ والمخملية ذات الوبر، والأقم�سة ال�سميكة جدًّ

ال تنا�ضبها الخيوط الحريرية الناعمة؛ الأّنها تنزلق ب�ضهولة من القما�ش. 

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

الأدواتالمواد

- خيوط �ضراجة  
- قطعتان من قما�ص �سادة )15×15( �سم  

- اإبر                         - دبابي�ص 
- م�سطرة                  - قلم تاأ�سير 

- ك�ستبان                  - اأدوات الكي 
-  مق�ص �سغير حاد

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

- 1

 
- 2

- 3

ثّبت قطعَتي القما�ص مًعا با�ستخدام الدبابي�ص، وار�سم 
�سع  ثّم  القطعتين،  حافة  من  �سم(   3( بعد  على  ا  خطًّ
اأن يكون طوله )50- خيًطا مزدوًجا في الإبرة على 

70( �سم.
اعمل غرز �سراجة طولها )1 �سم( مع اإرخاء الخيط بين 
كل غرزة والتي تليها مقدار )3 �سم( لت�سكيل حلقة بين 
الغرزتين، كما في ال�سكل )1(، وا�ستمر بالعمل حتى 

نهاية الخط المر�سوم.
ق�ص  برفق،  واأبعدهما  القما�ص  قطعَتي  طرَفي  افتح 
الخيوط  على  االإبقاء  مع  الطبقتين  بين  برفق  الخيوط 
اكِو  ثم   ،)2( ال�سكل  في  كما  بالقطعة،  المق�سو�سة 

العينة، و�سعها في ملفك.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

تمرين
2-3
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 2   الغرز اليدوية الثابتة: �ُسّميت كذلك لأّنها تبقى في الثوب بعد اإتمام خياطته، ويمكن اأن تنّفذ 
في اأثناء تجميع اأجزاء الثوب اأو بعد النتهاء من ذلك، وهي متعّددة الأنواع وال�ستخدامات 
القما�ش  تنا�ضب لون  تنفيذها خيوط خياطة  االأقم�ضة والغر�ش منها، وُي�ضتعمل في  بح�ضب 
المراد خياطته مع مراعاة اأن يكون طول الخيط اأق�سر من الخيط الم�ستعمل للت�سريج؛ وذلك 

للمحافظة على قوته ومتانته. وفي ما ياأتي اأنواع الغرز الثابتة:
   اأ     غــرز تنظيـف الحـواف: �ُسّميت كــذلك لأّنها ُت�ســتخدم في تنظيف حاّفات القما�ص الذي 
ين�سل ويمكن تنفيذها قبل اأو في اأثناء تجميع اأجزاء الثوب مًعا اأو بعد النتهاء منه، ويتم 
تنفيذها بخيط مفرد وبلون منا�سب للون القما�ص ونوعه، وتظهر باأ�سكال متعّددة، منها:  
 1  غرزة اللفقة: غرزة مائلة ملتفة حول حواف القما�ص، ويعتمد عمق الغرزة والم�سافة 
بينهما على درجة الن�سل في القما�ص و�سمكه، فكلما زاد �سمك القما�ص ون�سله زاد 

عمق الغرزة  وزاد تقاربها من بع�سها البع�ص.
ب�سكل  اإذ تظهر  لها  الخارجي  ال�سكل  اللفقة في  تختلف عن غرزة  البطانية:  غرزة    2  
لتنظيف  ال�ضتخدامها  وباالإ�ضافة  القما�ش،  حافة  على  وعمودية  متوازية  خطوط 
حافات القما�ص ُت�ستخدم في اأعمال فنية مختلفة لزخرفة حواف الأقم�سة، ويعتمد 
عمق الغرزة وقربها من بع�سها البع�ص على �ُسمك القما�ص ودرجة ن�سله، والزخرفة  

المطلوبة و�ُسّميت بغرزة البطانية؛ لأّن ا�ستعمالها �سائع على حواف البطانيات. 
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 غرز تنظيف حافات القما�ص
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

 - تنّفذ غرزة اللفقة.
 - تنّفذ غرزة البطانية.

المعلومات الأ�صا�صية
الداخلية  الحافات  لتنظيف  وُت�ستخدم  القما�ص،  حافة  حول  ملتفة  مائلة  غرزة  اللفقة  غرزة 
المفتوحة لمنع القما�ص من الن�سل، وُت�ستخدم غرزة البطانية كذلك لتنظيف الحافات وت�سنينها 
وزخرفتها، ويعتمد عمق الغرز والم�سافة بينهما على درجة الن�سل في القما�ص، ومن الممكن 

تنفيذ الغرزة بعد ثني حافة القما�ص م�سافة  )0.5 �سم(.

 م�صتلزمات تنفيذ التمرين
الأدواتاملواد

- خيط منا�سب للقما�ص - قطعتا قما�ص �سادة     
    )15×15( �سم 

- اإبر- دبابي�ص - قلم تاأ�سير - ك�ستبان
- اأدوات الكي - مق�ص       - م�سطرة

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

- 1

- 2

- 3

اأوًل: تنفيذ غرزة اللفقة
يبتعد  بحيث  �سابًقا  تعلمت  كما  الخيط  بداية  ثّبت 

عن حافة القما�ص م�سافة )0.5 �سم(. 
اغرز الإبرة من خلف القما�ص ب�سكل عامودي على 
بعد )0.5 �سم( من حافة القما�ص، كما في ال�سكل 
لت�سكيل  �سّده  تجّنب  مع  الخيط  ا�سحب  ثّم   ،)1(

غرزة مائلة.
الغرز  بين  الم�سافة  ت�ساوي  مراعًيا  الخطوات  كّرر 
واأطوالها حتى النهاية، وثّبت نهاية الخياطة، ثم اكِو 

العينة، و�سعها في ملفك.

ال�سكل )1(

تمرين
3-3
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- 1
ثانيًا: تنفيذ غرزة البطانية

في  الإبرة  واغرز  �سابقا،  تعلمت  كما  الخيط  ثّبت 
غرزة  بجانب  �سم(،   0.5( بعمق  القما�ص  قطعة 
في  كما  ــرة،  الإب راأ�ــص  حول  الخيط  لف  التثبيت 

ال�سكل )2(ال�سكل )2(.
- 2

- 3

عدم  مراعاة  مع  الأولى  الغرزة  بعد  الخيط  ا�سحب 
حافة  على  الم�سكلة  الغرزة  تنطبق  وبحيث  �سّده، 

القما�ص.
كّرر العملية حتى نهاية حافة القما�ص بحيث تكون 
طول الغرزة والم�سافات بينها مت�ساوية، ثّبت نهاية 

الخياطة، ثم اكِو العينة، و�سعها في ملفك.

-     نّفذ التمارين العملية الآتية:
1- نّفذ غرزة اللفقة على اأقم�سة متنوعة ال�سمك والن�سل )حرير، �سوف، �ساتان، وغيرها( لحظ 
عمق الغرزة المنا�سبة وطولها، لكل نوع من اأنواع القما�ص، نّظم النتائج في جدول وناق�سها 

مع زمائك باإ�سراف معلمك، و�سعه في ملفك.
2- نّفذ غرزة العروة  كما في ال�سكل المجاور
       )على حافة قطعة قما�ص رقيق اأو متو�سط( .

3- نّفذ غرزة العروة على قطعة قما�ص �سميك.  
4- قارن بين التنفيذ في البندين )2-3( من حيث:

اأ   - تقارب الغرز من بع�سها البع�ص.
ب- عمق الغرزة في القما�ص )طولها(.

5- اكتب خطوات العمل التي اتبعتها في تنفيذ التمرين، واحتفظ بها في ملفك.
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 ب     الغــــرزة الراجعــــــــة: تعـــــّد من اأمتن الغرز اليدوية، و�سكلها ي�سبه غرزة اآلة الدرزة في 
الفرع  الخلفية فتظهر كغرزة  الجهة  اأّما  للقما�ص،  ال�سحيح  الوجه  اإليها من  ُنظر  لو  ما 
متداخلة بجانب بع�سها البع�ص، وُت�ستعمل هذه الغرز لإ�ساح الخياطات في حال عدم 
توفر اآلة خياطة اأو وجود فك في الخياطات في اأجزاء من الماب�ص  ي�سعب الو�سول 
اإليها باآلة الخياطة، وتوجد باأ�سكال مختلفة، مثل الغرزة الراجعة ون�سف الراجعة والتي 
ُت�ستعمل في اإ�ساح الماب�ص، وغرزة راجعة �سغيرة تظهرعلى الوجه ال�سحيح للقما�ص 

وُت�ستعمل في خياطة ال�سّحابات.
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تنفيذ الغرزة الراجعة
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن: 

- تنّفذ الغرزة الراجعة.
المعلومات الأ�صا�صية

تعّد هذه الغرزة من اأمتن الغرز اليدوية الثابتة في الثوب، وُتنّفذ من اليمين اإلى الي�سار، وهي 
الغرزة من  الأمامي ومتانتها، ويتراوح طول  الخياطة من حيث مظهرها  اآلة  بغرزة  �سبيهة 

)2-3( مم. 
م�صتلزمات تنفيذ التمرين 

الأدواتالمواد

- خيوط خياطة متنوعة  
- قطعتان من قما�ص �سادة  قيا�ص )15×15( �سم   

- اإبر              -  دبابي�ص 
- م�سطرة       - ك�ستبان

- قلم تاأ�سير    - اأدوات الكي 
- مق�ص

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

- 1

- 2  

- 3 

القما�ص  الطولية لقطعَتي  الحافة  يبعد عن  ا  ار�سم خطًّ
م�سافة )1.5�سم(، وطابق قطعَتي القما�ص مًعا وثّبتهما 
وعلى  المر�سوم  الخط  بجانب  �سّرج  ثم  بالدبابي�ص، 

بعد )1 مم( منه.
ثّبت الخيط من جهة اليمين في بداية الخط المر�سوم، 
التي  النقطة  خلف  مم(   3( بعد  على  الإبرة  اغرز  ثم 
اأخرجت منها، واأغرزها على بعد )3 مم( اأمام النقطة 
الأولى التي خرجت منها في المرة الأولى، كما في 
اأ�سفل  من  الغرزة  طول  يكون  وبذلك   ،)1( ال�سكل 

قطعَتي القما�ص �سعف طولها من الأعلى.
الغرزة  منه  انتهت  الــذي  المكان  في  ــرة  الإب اغــرز 
ال�سابقة، ثم اأخرجها على بعد ي�ساوي طول الغرزة، 
كّرر العملية حتى نهاية الخط المر�سوم، وثّبت الخيط، 

واكِو العينة، واحفظها في ملفك.

 

 
               ال�سكل )1(                                                                                                                                

تمرين
4-3
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-     نّفذ التمارين العملية الآتية:
قطعَتي  اأ�سفل  الغرزة  طول  يكون  اإذ  المجاور  ال�سكل  في  كما  الراجعة  ن�سف  الغرزة  نّفذ   -1

القما�ص ثاثة اأ�سعاف طولها من الأعلى.
2- اكتب في دفترك خطوات العمل التي تتبعها في تنفيذ الغرزة.

3- احتفظ بالتمرين وخطوات التنفيذ في ملفك.
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بـ  المتعلقــة  الر�سد  بتعبئة قائمة  قّيم نف�سك ذاتيًّا  بناًء على ما در�سته ونّفذته في هذا الدر�ص،   -
)مهارة المتعلم بتنفيذ الغرز اليدوية ومتابعة الملف(.

لنعممعايير الأداءالرقم

ــر مــكان العمل ب�ســكل 1 اأُعــّد الأدوات والمــواد، واأح�سّ
منا�سب.

ب�سكل 2 الأخرى  فوق  واحدة  بغرزتين  الخيط  بداية  اأثّبت 
غير ظاهر على الوجه ال�سحيح للقما�ص ) في الغرز الثابتة(.

اأتتبع خطوات التنفيذ ب�سكل دقيق و�سحيح واآمن.3
اأنّفذ المهارة �سمن الوقت المحّدد.4
اأكوي العينة، واأ�سعها في ملفي الخا�ص.5
اأ�ستخدم الأدوات بطريقة �سحيحة واآمنة.6
اأرّتب مكان العمل، واأعيد الأدوات اإلي مكانها ال�سحيح.7
اأ�ســارك زمائي فــي تبــادل المعلومات داخل الم�ســغل، 8

واأبدي ملحوظاتي للمعلم با�ستمرار وب�سكل فعال.
المرافقة 9 الأن�سطة  البحث وحل  في  التكنولوجيا  اأ�ستخدم 

للدر�ص.
اأنّظم الملف بطريقة �سحيحة ومت�سل�سلة.10
اأقتنع ب�ســرورة وجــود ملف خا�ــص بي لتنظيــم تماريني 11

واأعمالي.
ر في الملف نمّو مهاراتي وتطّورها.12 اأظِهِ
اأطلع ولي اأمري على الملف ب�سكل م�ستمر.13

ملحوظات المعلم على تقييم الطالب لنف�صه ذاتيًّا
..............................................................
..............................................................
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 ج�     غ����رز تثبي�ت الح�افّ�����ات )اللقطات(: ُت�ستخدم هذه الغرز في المرحلة الأخيرة في اإعداد 
الماب�ص ونهاية طول  الذيل لقطع  اأماكن متعددة، مثل خط  الماب�ص وخياطتها وفي 

الكم اأو البنطلون، وتظهر على اأ�سكال متعددة، منها:
غرز  �سكل  على  وتظهر  الماب�ص  قطع  ثني حواف  بعد  تنّفذ  العادية:  اللقطة  غرزة    1  
ا على الوجه الخلفي للقما�ص، مع �سرورة ا�ستخدام لون خيط منا�سب  �سغيرة جدًّ
كثنية  جميعها،  الداخل  اإلى  المثنية  الحافات  في  وُت�ستخدم  القما�ص،  قطعة  للون 

الذيل والأكمام، كذلك للحافات المثنية بو�ساطة درزة، والمنّظفة ب�سريط ورب.
 2  غرزة اللقطة المخفية: ُت�ستخدم لتثبيت ثنية الحاّفات، وما يميزها عن اللقطة العادية 
اأنها تختفي بين قما�ص الثوب والثنية الداخلية له، ففي الأقم�سة ال�سميكة يتم اأوًلً 
غرزة  اأو  اللفقة،  غرزة  اأو  الورب،  �سريط  اأو  الم�سّنن،  بالمق�ص  الحاّفات  تنظيف 
اأّما  موؤقًتا،  للثنية  ال�سائبة  الحافة  ثني  بعد  المخفية  اللقطة  غرزة  ُتنّفذ  ثم  الحبكة، 
الأقم�سة الرقيقة فيمكن ثني الحافة ال�سائبة للداخل، ثم ُتنّفذ غرزة اللقطة المخفية.
غرزة عظمة ال�صمكة )رجل النملة(: تظهر على �ضكل خطوط متقاطعة وظاهرة على    3 
الثنية الداخلية من الثوب، وتعّد من الغرز النظيفة؛ لأّنه يمكن ا�ستخدامها لتثبيت 
الثنيات ذات الحاّفات غير المثنية اأو المنّظفة وخا�سة في الأقم�سة ال�سميكة والتي 
لأّنها  الأر�ص؛  عن  البعيدة  للحافات  وُت�ستعمل  الداخل،  اإلى  ثنيها  ال�سعب  من 
الأقم�سة  وكذلك  الثقيلة،  المبّطنة  الجاكيتات  تنا�سب  لذلك  )للن�سب(،  معر�سة 
المرنة، والأقم�سة ال�سبكية الدانتيل؛ لأّن من طبيعة هذه الغرزة مرونتها، ويمكن 
ا�ستخدامها كغرزة تجميلية في ماب�ص الأطفال والبيا�سات. براأيك، اأين يمكن اأن 

تجدها في قطع ماب�سك؟

ن�شاط )3- 6 (: ثني حافات قطع المالب�ص المتنوعة

تفّح�ص قطع الماب�ص المتنوعة لل�سيدات والرجال والأطفال من حيث طريقة تثبيت ثنية 
خط الذيل )نهاية الطول( واإنهائه، ثّم ناق�ص زماءك باإ�سراف المعلم في الختافات التي 

تاحظها في �سكل تثبيت ثنية القطع المختلفة.
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تنفيذ غرز تثبيت الثنيات  
  يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن: 

 - تنّفذ غرزة اللقطة العادية.
-  تنّفذ غرزة اللقطة المخفية. 
 -  تنّفذ غرزة عظمة ال�سمكة. 

المعلومات الأ�صا�صية
 غرزة اللقطة العادية �سريعة التنفيذ، واأكثر الغرز الم�ستخدمة في تثبيت ثنية الذيل، وُت�ستخدم 
عظمة  غرزة  وتعّد  حافته.  تنظيف  بعد  الثوب،  في  الثنيات  تثبيت  في  المخفية  اللقطة  غرزة 
ال�سمكة من الغرز النظيفة في لقطة الحافات بحيث تمنعها من الن�سل، ول تحتاج اإلى اأن تكون 

الحافات منّظفة.

م�صتلزمات تنفيذ التمرين  
الأدواتالمواد

- خيوط منا�ضبة
- ثاث قطع قما�ص �سادة اأبعادها )15×15( �سم.

- اإبر                  -  دبابي�ص          - م�سطرة   
-  مق�ص            - قلم تاأ�سير         - ك�ستبان 

- اأدوات الكي

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

-1

-2

-3

 اأوًلً: اللقطة العادية
الحافة  من  تقريًبا  �سم(   3( يبعد  ا  خطًّ ار�سم 

العر�سية للقما�ص.
اثِن حافة القما�ص على الخط المر�سوم، وثّبته 
بالدبابي�ص، و�سّرجه قريًبا من حافة الثنية كما 
تعلمت �سابًقا، اثِن الحافة العليا ال�سائبة م�سافة 
)1�سم(، للداخل، و�سّرجها اأو ادرزها، كما 
في ال�سكل )1(، ثّبت الثنية بغرزة ال�سراجة.

في  �سابًقا  تعلمت  كما  اللقطة  خيط  ثّبت 
الحافة العليا للثنية. 

تمرين
5-3



246

-4

-5

قطعة  ن�سيج  من  واحًدا  خيًطا  بالإبرة  التقط 
وجه  على  الخيط  يظهر  ل  بحيث  القما�ص 
القما�ص، ثم اغرز الإبرة في حافة الثنية باأخذ 
ثالثة اأو اأربعة خيوط، اأخرج االإبرة من داخل 
اإلى الخارج دون �سد الخيط، كما في  الثنية 

ال�سكل )1(. 
كّرر الغرزة كما في الخطوة )4(. ثّبت نهاية 
اكِو  ثم  ال�ضراجة،  خيوط  وا�ضحب  الخيط، 

العينة، و�سعها في ملفك.

ال�سكل )1(

-1

-2

-3

-1
-2

ثانيًا: تنفيذ غرزة اللقطة المخفية
نّفذ الخطوة )1( كما في البند اأوًلً، ثّم نّظف 
اأو  الم�سّنن  المق�ص  با�ستخدام  القما�ص  حافة 

غرزة اللفقة.
اثِن القطعة على خط الثني المحّدد و�سّرجها، 
العليا  الحافة  من  )1�سم(  بعد  على  �سّرج  ثم 
المنّظفة، وثّبت الخيط في الثنية الداخلية من 
اليمين باتجاه الي�ضار، ولي�ضهل عليك التقاط 
خيوط الن�ضيج من الداخل، اثِن الحافة ال�ضائبة 

للثنية اإلى الخارج موؤقًتا باأ�سابعك.  
القما�ص  من  البداية  في  �سغيرة  غرزة  التقط 
بحيث  الداخل  من  الثنية  في  اأخرى  وغرزة 
)0.5�سم(،  م�سافة  العليا  الحافة  عن  تبعد 
)واأن تكون الم�سافات مت�ساوية بين الغرز(، 
في  كما  الخيط،  �سد  عدم  مع  العملية  كّرر 

ال�سكل )2(. 
ثالثًا: تنفيذ غرزة عظمة ال�شمكة

نّفذ الخطوة )1( كما في البند اأوًلً.
اثِن حافة القما�ص على الخط المر�سوم، وثّبته

ال�سكل )2(
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-3

-4

-5

-6

-7

بالدبابي�ــص بحيث يكــون و�ســع الدبابي�ص 
عاموديًّــا علــى خــط الثنيــة. و�ســّرج علــى 
بعد )0.5�ســم( مــن الحافة المثنية ال�ســفلى 
للقما�ــص، ثم �ســّرج علــى بعــد )3 مم( من 

الحافة العليا للثنية، كما في ال�سكل )3(. 
ومن  �سابًقا  تعلمت  كما  الخيط  بداية  ثّبت 

جهة الي�سار.
ا في القما�ص وليكن اتجاه  خذ غرزة �سغيرة جدًّ
ا مائًا مع  اإلى الي�سار، لتعمل خطًّ راأ�ص الإبرة 
ا  البداية فوق الثنية، مراعًيا اأن تكون قريبة جدًّ

من حافة الثنية، كما في ال�سكل )3(.
خذ غرزة �سغيرة في الثنية فقط دون و�سول 
الإبرة اإلى طبقة القما�ص الثانية؛ بحيث تاأخذ 
القما�ش  ن�ضيج  من  خيوط  اأربعة  اأو  ثالثة 
�سد  عدم  مراعًيا  ال�سابقة،  الغرزة  بم�ستوى 

الخيط عند �سحبه لت�سكيل الغرزة.
تكون  اأن  مراعًيا   ،)5-4( الخطوتين  كّرر 
الغرز مت�ساوية في الطول والعمق والم�سافة، 

فتظهر الغرز على �ضكل خطوط متقاطعة.
ا�ض��حب خي��وط ال�ض��راجة، ثم اك��ِو العينة، 

و�سعها في ملفك.

ال�سكل )3(

  -   نّفذ التمارين العملية الآتية:
1- نّفذ غرزة اللفقة لتنظيف حافة قما�ص �سوفي  �سميك )جوخ(، ثم ثّبت الحافة با�ستخدام 

غرزة اللقطة المخفية على حافة القما�ص ذاتها.
2- اكتب خطوات العمل التي تتبعها، واحتفظ بها في ملفك.
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1   عّدد ثاثة اأمور يجب مراعاتها قبل البدء بتنفيذ غرز ال�سراجة اليدوية.
ح ا�ستخدامات الغرز الآتية : 2   و�سّ

      ال�سراجة المت�ساوية، غرزة البا�سة، ال�سراجة الم�سحورة، والغرزة الراجعة.
3   اأكمل الفراغ في الجمل الآتية:

اأ   - ُي�ستخدم خيط .......... في تنفيذ غرزة ال�سراجة المت�ساوية.
ل ا�ضتخدام غرزة ال�ضراجة غير المت�ضاوية في �ضراجة خطوط .......... ب- ُيف�ضّ

4   متى ُت�ستخدم غرزة ال�سراجة المائلة: 
اأ   - ب�سكل موؤقت.

ب- ب�سكل دائم. 
5    �سع اإ�سارة )�سح( اأو )خطاأ( في نهاية كل من العبارات الآتية:

اأ   - يتم تنظيف حواف ثنية الأقم�سة ال�سميكة بالثني قبل تنفيذ اللقطة المخفية.  )      (
ب- يتم تثبيت الخيط الم�ستخدم في اإجراء غرز اللقطة عند البداية فقط.             )      (
جـ- ل تظهر غرزة اللقطة المخفية على الوجه الداخلي لقطعة الماب�ص.            )      (

6   تتّبـــع الإجـراءات التي يجب القيام بها على حافة القما�ص قبل اإجراء غرزة لقطة )عظمة 
ال�سمكة( في حالة القما�ص كثير الن�سل. 

7   عّلل:
اأ   - ُي�ستخدم خيط قطني مزدوج في تنفيذ غرزة البا�سة على القما�ص.

ب- ُت�ستخدم اإبرة رفيعة في تنفيذ غرزة اللقطة.
جـ- لون الخيط الم�ستخدم في تنفيذ غرزة اللقطة من لون القما�ص المنّفذة عليه نف�سه.

د  - يتم �سحب خيط ال�سراجة قبل كي القطعة المنّفذ عليه.
8   ابحث في غرزة العروة وغرزة البطانية، وقارن بينهما من حيث:

ال�سكل الظاهر، ال�ستخدامات ، وقوة تحّمل الغرزة.
.)Excel( نّظم اإجابتك في جدول خا�ص با�ستخدام برمجية الجداول اللكترونية
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�صلم تقدير لفظي لتقويم تنفيذ غرز ال�صراجة المت�صاوية

عالمة كل مجال�شعيفجيدجيد  جًداالمجال

تجهــيز المـــــواد 
والأدوات

اأجـّهـــــز الأدوات 
ــــمــــواد الــتــي  وال
ب�سـكل  تلـــزمـنـي 

م�سبق وتام.

ــا  ــاًن ــي ـــز اأح اأجـــّه
الأدوات والمـواد 

التي تلزمني.

اأهــــــــتــــــم  ل 
بتجهــيز المــواد 

والأدوات. 

ــة  ــاول ــب ط ــي ــرت ت
العمل

ـــم بــتــرتــيــب  ـــت اأه
طاولتـــي بالطريقة 
الـــ�ـــســـحـــيـــحـــة 
لت�ســاعـدني عــلى 
اإنــــجــــاز الــعــمــل 

ب�سرعة واإتقان.

ــــب الــطــاولــة  اأرّت
الــتي  بالطريقـــــة 

اأراها منا�سبة.

بترتيب  اأهتم  ل 
المكان.

تجهيز العينة 
األتزم بدقة تعليمات 
وتعليمات  المعلم 
المدر�سي  الكتاب 
تجهيز  ــاء  ــن اأث فــي 

العينة للعمل.

ـــزًءا من  ــزم ج ــت األ
تعليمـــات المعلم 
تجهيز  ــاء  ــن اأث فــي 

العينة للعمل.

ل األتزم تعليمات 
المعـــلم في اأثناء 
العينـــة  تجهـــيز 
لــلــعــمــــــــــــــل، 
ـــــــا  ـــــــّده واأع
بالطريقـــــة التي 

اأراها منا�سبة.

دقة  تنفيذ الغرز
بدّقة  المهارة  اأنّفذ 
متناهيـــــة مـتتبــًعا 
تعليمات المعلــــم 
ـــــاب  ـــــت ـــــك وال
المدر�ســــي ووفًقا 

للزمن المحّدد.

ـــذ الــمــهــارة  ـــّف اأن
النتباه  دون  بدّقة 
المحّدد  للزمـــن 

لاإنجاز.

المهارة  اأنّفذ  ل 
الوقــت  �سمــن 
ول  الـــمـــحـــّدد 
ــتــي  بـــالـــدقـــة ال
تتطّلبها المهارة.
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تــنــظــيــف مــكــان 
الــعــمــل واإعــــادة 
الأدوات اإلــــــــى 

مكانها.

نظافة  على  اأحافظ 
م�ســغلي في اأثنـــاء 
من  النتهاء  وبعــد 

العمل 

الم�ســغل  اأرّتــب 
ب�ســـــكل �ســـريع 

ودون نظام. 

ل اأرّتب الم�سغل 
اإل اإذا طـــــلــب 
المعلم مني ذلك 

وعلى م�س�ص.
تر�صيد ال�صتهالك 
ــــــواد  ــــــم ــــــال ب

والأدوات

ــي  اأقـــتـــ�ـــســـد ف
ا�ستخدام الأقم�سة، 
عـــــلــى  واأحافظ 
الأدوات ال�سغيرة، 
كالدبابي�ص والإبر.

اأقت�ســـد بالأقم�سة 
اأهـــــــتـــــم  ول 
ـــــــــــــالأدوات  ب

ال�سغيرة.

بتر�ســيد  اأهتم  ل 
ا�ستخدام الأقم�سة 

اأوالمواد.

بتعليمات  اللتزام 
ال�صالمة وال�صحة

األتـــــزم تعليمــات 
ال�ســامة وال�سحة 

ب�سكل كامل.

األتـــــزم بع�ســهــا 
واأهمل بع�سها.

ل األتزم تعليمات 
ال�سامة وال�سحة 
ول اأهـــــــــتــــم 

بمعرفتها.
ما مدى ر�ساك عن اأدائك العملي؟ )..........................................(

كيف يمكنك تح�سين م�ستوى اأدائك للعمل؟ ) ...............................(

ملحوظات المعلم:..................................................

...................................................................
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غرًزا  اآلة  لكل  واأّن  بها،  العناية  وطريقة  اأجزاءها  الخياطة:  اآلت  الثانية  الوحدة  في  تعّرفت 
محّددة تنّفذها، واأّن بع�سها �سمم لتنفيذ نوع واحد من الغرز، كاآلة الحبكة مثا. فما اأنواع الغرز 
�ستتعرف  الت�ساوؤلت  هذه  وا�ستخداماتها؟  موا�سفاتها  ما  المتنوعة؟  الخياطة  اآلت  تنّفذها  التى 

اإجاباتها من خال درا�ستك هذا المو�سوع.

  1  الغرزة المــ�صتقيمة: تعّد الغرزة المــ�ستقيمة من اأكثر الغرز ا�ستخداًما، اإذ تنا�سب اأنواع الأقم�سة 
ا�ستهاكها  وقلة  بالقوة  الغرزة  وتمتاز هذه  المرونة،  قليلة  لأّنها  المطاطية،  عدا  ما  جميعها 

للخيوط. 

والخيط  )الإبرة(  العلوي  الخيط  ت�سابك  من  الخياطة  اآلة  في  المــ�ستقيمة  الغرزة  وتت�سّكل 
ال�سفلي )المّكوك( ويكّون هذا الت�سابك ما ُي�سّمى عقدة الربط، وقد تاأتي هذه الغرزة باأطوال 
باأ�سكال  وتظهر  الخياطة.  من  والغر�ص  ونوعه  الم�ستعمل  القما�ص  �ُسمك  لتنا�سب  مختلفة 

متعّددة كما ياأتي:
   اأ     الغرزة الم�صتقيمة الب�صيطة:ُت�ستخدم هذه 

الغرزة في الحالت الآتية:
 1  و�سل قطعتين من القما�ص مًعا، كما 

في ال�سكل )8-3(.

ويمــــكن  الحـــــواف،  ثنـي   2  
�ساغطة  قدم  معها  ي�ستخدم  اأن 
ال�سكل  في  كما  بذلك،  خا�سة 

.)9-3(

ال�سكل)3-8(: الغرزة المــ�ستقيمة.

ال�سكل )3-9(: الحافة المثنية مرتين.
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مًعا  القما�ص  من  قطعتين  �سراجة    3 
الطويلة  الغرزة  لذلك  وُت�ستخدم 
الخياطة  اآلت  بع�ص  وفي  منها، 
قد ي�سل طول الغرزة المــ�ستقيمة 
اإلى )5 �سم( تقريًبا، كما في �سكل 
ُت�ستخدم  اأن  ويمكن   ،)10-3(
اأّنه  اإل  الخياطة،  عامات  لأخذ 
ا�ستخدامها في حال  ل عدم  ُيف�سّ
الأقم�سة التي تتاأّثر بثقوب الإبرة.
ُي�سبط  حيث  والك�سك�سة  الزّم    4 
طول الغرزة  بطول )3-5( مم، 
ويمكن ا�ستخدام القدم ال�ساغطة 
كما  وجدت،  اإن  بالزّم  الخا�سة 
في ال�سكل )11-3( .                

 5  تجميلية، اأو التطريز كخياطة 
ال�سحيح  الــوجــه  على  ظــاهــرة 
بقاء  على  ت�ساعد  اإذ  للقما�ص، 
وُت�ستخدم  مــ�ستقيمة،  الحافات 
قد  كما  الطويلة.  الغرزة  لذلك 
ُتنّفذ بخيطين مًعا في اإبرة واحدة، 
اأو   ،)12-3( ال�سكل  في  كما 
فتظهر  مزدوجة  اإبرة  با�ستخدام 

كما  في ال�سكل )13-3(.
كمــا قــد ُتنّفــذ با�ســتخدام اإبرة 
�ســميكة فيهــا خيط �ســميك مع 

ال�سكل )3-10(: غرزتا 
ال�سراجة الطويلة والق�سيرة.

ال�سكل )3-11(: الزّم.

ال�سكل )3-12(: الخياطة
العلوية با�ستخدام خيطين مًعا.

الخياطــة   :)13-3( ال�ســكل 
التجميلية با�ستخدام اإبرة مزدوجة.
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خيط عادي فــي المّكوك فتظهر 
الغرز بارزة علــى وجه القما�ص، 
اأما اإذا اردنا اأن تظهر الغرزة بارزة 
القما�ص فيو�ســع  علــى وجَهــي 
خيط في المّكوك بلون و�ُســمك 

خيط الإبرة نف�سه.
معها  ُت�ستعمل  اإذ  الحر،  التطريز    6 
ال�ســـــكل   الطـــــارة، كمـــا في 

 .)14-3(

   - تاأّكد من �سامة الو�سات الكهربائية قبل البدء بالعمل.
   - تاأّكد من كفاية الإنارة في اأثناء العمل. 

   - اجل�ص على الكر�سي بالرتفاع المنا�سب للحفاظ على �سامة العمود الفقري.
   - اأبعد اأ�سابعك عن اإبرة اآلة الخياطة في اأثناء الدرزة.

áeÉY äGOÉ°TQEG

ال�سكل )3-14(: ا�ستخدام الطارة.
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تنفيذ الدرزة على خطوط م���شتقيمة مت�شلة اأو منّقطة اأو غير مر�شومة
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن: 

- تنّفذ الدرزة المــ�ستقيمة على خط مر�سوم دون وجود خيط.
- تنّفذ الدرزة المــ�ستقيمة بخط م�ستقيم دون ر�سمه.

المعلومات الأ�صا�صية
لإتقان الدرزة المــ�ستقيمة على اآلة الخياطة، يمكن ال�ستعانة بر�سم خط مت�سل كدليل في البداية، 
والتحـّكم  ر�ســم خـط،  المــ�سـتقيمة دون  الدرزة  اإتقان  اإلى  ت�سل  منّقط، حتى  ثم  متقّطع،  ثم 

تماًما في اآلة الخياطة.

م�صتلزمات تنفيذ التمرين 
الأدواتالمواد

- اآلة خياطة  - اأوراق ر�سم  اأبعادها )20×20( �سم
- قلم ر�سا�ص - م�سطرة

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

-1

-2

-3

-4

-5

-6

وبالأبعاد  الــورق  على   )1( ال�ضكل  خطوط  انقل 
حة.  المو�سّ

ا باإدارة العجلة  ارفع القدم ال�ساغطة، وارفع الإبرة اأي�سً
يدويًّا اإلى الأمام.

اأ�سفل القدم ال�ساغطة،  اآلة الخياطة  �سع الورقة على 
يدويًّا  العجلة  باإدارة  النقطة )ب(  في  الإبرة  اأنزل  ثم 

اإلى الأمام، واخف�ص القدم ال�ساغطة .
ادرز على الخط المر�سوم حتى نهاية الخط اإلى النقطة 
ا�سحب  ثم  ال�ساغطة،  والقدم  الإبرة  وارفع  )جـ(، 

الورقة.
بخط  الخطوط  بقية  على   )4-2( الخطوات  كّرر 

درزة مت�سل ومنّظم من بداية الخط وحتى نهايته.
ا موازيًا لخط الدرزة المنّقط الأخير دون ر�سمه  ادرز خطًّ

ال�سكل )1(بحيث يبعد عن الخط الأخير م�سافة )1 �سم( تقريًبا. 

تمرين
6-3
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تنفيذ الدرزة على خطوط م���شتقيمة 
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- ت�سبط طول غرزة الآلة على )2 مم(.
- ت�سبط الغرزة على ق�سا�سة القما�ص من نوع القما�ص الم�ستخدم. 

- تنّفذ الدرزة المــ�ستقيمة على خط مر�سوم مت�سل، متقّطع، ومنّقط .
- تنّفذ الدرزة المــ�ستقيمة على خط دون ر�سمه.

المعلومات الأ�صا�صية
مت�سل  خط  بر�سم  ال�ستعانة  يمكن  الخياطة،  اآلة  على  المــ�ستقيمة  الدرزة  لإتقان 
كدليل في البداية لإجراء غرزة الدرزة المــ�ستقيمة عليه، ثم متقّطع، ثم منّقط، حتى 
اآلة الخياطة، وال�سيطرة على  اإتقان الدرزة الم�ستقيمة، والتحّكم تماًما في  اإلى  ت�سل 
القما�ص، مع الهتمام بتثبيت الدرزات في البداية والنهاية بو�ساطة الم�سّغل العك�سي 

لآلة الخياطة. 

م�صتلزمات تنفيذ التمرين   
الأدواتالمواد

-  قطعة من قما�ص قطني �ساده اأبعادها )20×20 ( �سم
- ق�سا�سات اأقم�سة متنوعة. 

- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط
- مق�ص

- قلم تاأ�سير
- اأدوات الكي

- م�سطرة  

تمرين
7-3
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الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

اآلة  جّهز  القما�ص،  اإلى   )1( ال�ضكل  خطوط  انقل 
الخياطة، وا�سبطها على الدرزة المــ�ستقيمة بغرزة 

طولها )2مم(. 
ادرز على ق�سا�سة القما�ص، وا�سبط الغرزة كما تعلمت 

�سابًقا.
العجلة  باإدارة  الإبرة  ال�ساغطة، وارفع  القدم  ارفع 
يدويًّا اإلى الأمام، ثم �سع قطعة القما�ص اأ�سفل القدم 
ال�ساغطة بحيث تكون الكمية الأكثر اإلى الي�سار. 
اأنزل الإبرة في النقطة )اأ( باإدارة العجلة يدويًّا اإلى 
م�سّغل  ا�سغط  ال�ساغطة.  القدم  واخف�ص  الأمام، 
ثم  )ب(،  النقطة  حتى  واأدرز  العك�سية،  الحركة 

ارفع يدك عن م�سّغل الحركة العك�سية.
النقطة  اإلى  نهايته  المر�سوم حتى  الخط  ادرز على 
حتى  العك�سية  الحركة  م�سّغل  ا�سغط  ثم  )جـ(، 

النقطة )د(.
ال�ساغطة            القدم  وارفع  القما�ص،  من  الإبرة  ارفع 
وا�سحب القما�ص، واقطع خيَطي الإبرة والمّكوك 
با�ستخدام  تقريًبا  �سم  مًعا على م�سافة )15-10( 
قاطع الخيط المثّبت على عمود القدم ال�ساغط من 

جهة الخلف اأو با�ستخدام المق�ص. 
كّرر الخطوات )2-6( على بقية الخطوط بخط 

درزة مت�سل ومنظم من بداية الخط اإلى نهايته.
ا موازيًا لخط الدرزة المنقط الآخير بحيث  ادرز خطًّ

يبعد عنه م�سافة )1( �سم تقريًبا، ودون ر�سمه.
اكِو العينة، واحفظها في ملفك.

ال�سكل )1(
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الخياطة على خط منك�صر )�صكل زاوية(
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تنّفذ الدرزة المــ�ستقيمة على خط مر�سوم على �سكل زاوية.
المعلومات الأ�صا�صية

توجد درزة زوايا في اأجزاء مختلفة من الثوب، كالياقات واأ�ساور الأكمام والجيوب، وُتنّفذ كما 
في الدرزة المــ�ستقيمة، ولكن ُتثّبت الإبرة في القما�ص عند راأ�ص الزاوية قبل رفع القدم ال�ساغطة 

لتحريك )لف( القما�ص في اأثناء توجيهه لدرز ال�سلع الآخر من الزاوية.

م�صتلزمات تنفيذ التمرين
الأدواتالمواد

- قطعة من قما�ص قطني �ساده اأبعادها )20×20(  �سم 
- ق�سا�سات اأقم�سة  متنوعة

- خيوط

- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط 
- م�سطرة 

- قلم تا�سير
- اأدوات الكي

- مق�ص

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

-1  ،)1( ال�سكل  في  كما  القما�ص،  قطعة  على  زاوية  ار�سم 
با�ستخدام قلم التاأ�سير والم�سطرة، وا�سبط الغرزة كما في 

التمرين ال�سابق.

ال�سكل )1(

تمرين
8-3
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-2

-3

-4

-5

ادرز على الخط الم�ستقيم لأحد �سلَعي الزاوية مع تثبيت 
الدرزة  في  وا�ستمر  راأ�سها،  من  قريًبا  ت�سل  حتى  بدايته 
حتى ت�سل نقطة )د( تماًما، مراعًيا اأن تكون حركة الإبرة 
ثم  ذلك،  لتحقيق  يدويًّا  العجلة  اإدارة  ويمكن  بطيئة، 
اأنزل الإبرة في نقطة )د(، كما في ال�سكل )2(، ويمكن 
تق�سير طول الغرزة قليًا قبل الو�سول اإلى النقطة )د( في 
حال احتمال نزول الإبرة لم�سافة اأبعد من نقطة )د(، مع 
النقطة )د(،  القما�ص عند  ابقاء الإبرة منغرزة في  مراعاة 

وعّدل طول الغرزة اإذا تم تغييرها.
القما�ص،  بالإبرة في  ال�ساغطة مع الحتفاظ  القدم  ارفع 

كما في ال�سكل )3(. 
ال�سلع  الدرزة على  اإجراء  تتمكن من  القما�ص حتى  لف 
في  كما  ال�ساغطة،  القدم  اخف�ص  ثم  للزاوية،  الآخــر 

ال�سكل )4(. 
الخياطة  وثّبت  الزاوية،  من  الثانى  ال�سلع  خياطة  اأكمل 
اكِو  ثم  المــ�ستقيمة،  الــدرزة  في  �سابًقا  معك  مر  كما 

العينة، واحفظها في ملفك.

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(
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الخياطة على خط منحٍن
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:                             

- ت�سبط طول غرزة الآلة على)1.5 مم(.
- ت�سبط الغرزة على ق�سا�سة قما�ص من نوع القما�ص الم�ستخدم.

- تجري الدرزة على خط منحٍن. 
المعلومات الأ�صا�صية

ات، والجيوب المنحنية،  ُت�ستخدم الدرزة المنحنية في اأجزاء مختلفة من الثوب كالياقات، والق�سّ
وُتنّفذ كما في الدرزة المــ�ستقيمة ولكن بطول غرزة اأقل و�سرعة اأبطاأ؛ لتتمكن من توجيه القما�ص 

في اأثناء تنفيذ الدرزة. 

م�صتلزمات تنفيذ التمرين 
الأدواتالمواد

- قطعة من قما�ص قطني �ساده اأبعادها )20×20( �سم 
- ق�ضا�ضات اأقم�ضة  متنوعة - خيوط

- اآلة خياطة مجهزة بالخيوط            - قلم تاأ�ضير
- اأدوات الكي - م�سطرة منحنية      - مق�ص  

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

-1
 

  -2
-3

 
 -4

ا منحنًيا على قطعة القما�ص، كما في ال�سكل  ار�سم خطًّ
.)1(

ا�سبط الغرزة بطول اأقل قليًا من الطول العادي )1.5 مم(.
ادرز على الخط المر�سوم، مراعًيا تثبيت بداية الدرزة 
من  لتتمكن  بطيئة  الخياطة  اآلة  حركة  تكون  اأن  على 
الخياطة،  خط  انحناء  درجة  ح�سب  القما�ص  توجيه 
وفى حال الحاجة اإلى لف قطعة القما�ص لتوجيهها في 
حال النحناء ال�سديد، يجب الهتمام باإبقاء الإبرة في 

القما�ص عند رفع القدم ال�ساغطة.
العينة،  ــِو  واك �سابًقا،  معك  مر  كما  الخياطة  ثّبت 

واحفظها في ملفك.

ال�سكل ) 1(

تمرين
9-3
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á°SQÉ‡ øjQÉ“
á°SQÉ‡ øjQÉ“

       نّفذ التمرين العملي الآتي:
نّفذ الخياطة على خطوط منحنية على قطعة قما�ش.

1- انقل ال�سكل الآتي اإلى قطعة قما�ص قطنية �سادة، باتباع اإحدى طرق نقل عامات الخياطة 
اإلى القما�ص، ثم نّفذ الدرزة عليه.

2- اكتب خطوات العمل التي تتبعها في تنفيذ هذا التمرين العملي، واحتفظ بها في ملفك.
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á°SQÉ‡ øjQÉ“

      نّفذ التمرين العملي الآتي:
 نّفذ الخياطة على خطوط منك�ضرة.

1- انقل ال�سكل الآتي اإلى قطعة قما�ص قطنية �سادة، باتباع اإحدى طرق نقل عامات الخياطة 
اإلى القما�ص، ثم نّفذ الدرزة عليه.

2- اكتب خطوات العمل التي تتبعها في تنفيذ  التمرين العملي، واحتفظ بها في ملفك.

á°SQÉ‡ øjQÉ“
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تنتج عن  المــ�ستقيمة، لأّنها  الغرزة  اأكثر مرونة من  الغرزة  تعّد هذه  المتعّرجــة:  الغـرزة   ب   
حركة الإبرة يميًنا وي�ساًرا، كما اأّنها ت�ستهلك خيًطا اأطول من الغرزة المــ�ستقيمة وهي 
ل ا�ستخدامها في الأقم�سة المطاطية. ويمكن تغيير طولها  اأقل ميًا للقطع، لذلك ُيف�سّ
الغرزة  تنّفذ هذه  اإنجازه، وقد  المراد  القما�ص و�سمكه والعمل  وعر�سها ح�سب نوع 
با�ستخدام اآلت الخياطة المنزلية ذات الكامات، اإذ يتوافر اأ�سكال مختلفة منها ولكل 

غرزة �سكل كامة خا�سة بها، كما في ال�سكل )15-3(. 
ويوجد ا�ستخدامات خا�سة لبع�ص اأ�سكالها كما ياأتى:

1  الغرزة المتعّرجة الب�صيطة
 اأ   و�ســــل قطـعـتيــن مــن القمـــا�ص: وذلك 

للح�ســول علــى خياطــة مرنــة ومتينــة 
وتتحّمل الدعــك، وقد تجمع بين ميزَتي 
التثبيت والتنظيف مًعا في ال�ســتعمالت 

المنزلية، كال�سرا�سف وغيرها.
ب    تنظيف حافات القما�ص: ويختلف طول الغرزة وعر�سها ح�سب نوع القما�ص 
وقل  الغرزة  عمق  زاد  التن�سيل  درجة  زادت  فكلما  التن�سيل،  ودرجة  و�سمكه 
اأو  باليد  قليًا  الحافات  تثنى  اأن  فيمكن  رقيًقا،  القما�ص  كان  اإذا  اأّما  طولها، 
الغرزة  با�ستخدام  وُتدرز  الحافات،  بثني  الخا�سة  ال�ساغطة  القدم  با�ستخدام 

المتعرجة.
في  كما  مًعا،  وتثبيتها  القما�ص  حافات  لثني  ُت�ستخدم  وتثبيتها:  الحواف  ثني  جـ   
ال�سكل )3-16/اأ(، وقد ُت�ستخدم فيها القدم ال�ساغطة الخا�سة بثني الحواف، 

كما في ال�سكل )3-16/ب(.

ال�سكل )3-15(: نماذج من 
اأ�سكال الكامات و�سكل غرزها.

 )اأ( 
ال�سكل )3-16(: ثني الحواف وتثبيتها.

 )ب( 
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ل  الحالة  هذه  وفي  العراوي:  عمل  د    
بد من اختبار �سكل الغرزة على عينة 
من نوع القما�ص الم�ستخدم، وعلى 
طبقتين من القما�ص وبينهما الح�سو 
تنفيذها  قبل  الأمر  لزم  اإذا  المنا�سب 
على قطعة الماب�ص، وُت�ستخدم قدم 
خا�سة بذلك في حالة ال�ستخدامات 
المنزلية، كما في ال�سكل )3- 17(، 
اأما في حالة ال�ستعمالت ال�سناعية 
لعمل  �سة  متخ�سّ اآلت  لها  فيوجد 

العروة بالغرزة المتعّرجة.

لتركيب  ُت�ستخدم  الأزرار:  تركيب  ـــ   ه
الزرار ذات  الثقبين اأو الأربعة ثقوب 
الخا�سة  ال�ساغطة  القدم  با�ستخدام 
لا�ستخدامات  ــك  وذل بــــالأزرار 
المنزلية، كما في ال�سكل )18-3(.

في  كما  التجميلية:  الخيوط  تثبيت   و    

ال�سكل )19-3(.
                                                              

ال�سكل )3- 17(: عمل العراوي.

ال�سكل )3-18(: تركيب الأزرار.   

ال�سكل )3-19(: تثبيت الخيوط 
التجميلية على القما�ص بالغرزة المتعّرجة.
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وجه  على  ُتنّفذ  اإذ  والتزيين:  للزخرفة  ز    
القما�ص با�ستخدام اإبرة اأو اإبرتين، كما 
في ال�سكل )3-20(، وُت�ستخدم القدم 
ولوحة  بالتطريز  الخا�سة  ال�ساغطة 

المغّذي المتعّددة الأغرا�ص.

ح      وقد ُت�ضتخدم لتثبيت المطاط، كما في 
ال�سكل )21-3(.

المزدوجـة  المتعّرجـة  الغـــرزة  ا�صـــتخدامات   2 
متعّرجة  غرزة  ال�ستخدامات(:  )متعّددة 
غرز   )5-3( مــن   فيها  �سلع  كل  يتكّون 

مــ�ستقيمة، كما في ال�سكل )22-3(.

خياطة  في  الغــرزة  هذه  ُت�ســــتـخدم  اأ     
حيث  مًعا  وتثبيتها  المطاطية  الأقم�سة 
و�سل  اأو  م�سّطحة  الخياطة  تكون 
في  كما  مًعا،  القما�ص  من  قطعتين 

ال�سكل  )23-3(.

ال�سكل  )3-21(: تركيب المطاط.

ال�سكل )3-20(: الغرزة  المتعّرجة 
للزخرفة.

ال�سكل )3-22(: الغرزة
 المتعّرجة المزدوجة.

ال�سكل )3-23(: الغرزة المتعّرجة
 المزدوجة كخياطة تو�سيلية. 
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ب    لتركي��ب المطاط والخيوط التجميلية، 
ــل  كما في ال�ســكل )3-24(، وُيف�سّ
المتعّرجــة  الغــرزة  عــن  ا�ســتخدامها 
الب�ســيطة؛ لأّنهــا اأكثر مطاطيــة، ولها 

القدرة على التثبيت ب�سورة اأف�سل.
جـــ    لرفــو الماب�ــص؛ اإذ تكــون الغرزة 
ق�سيرة وعري�سـة، كما في ال�ســكل 

.)25-3(
غـــرزة اللقطــة: تظهر هذه الغرزة على �سكل   3 
في  كما  متعّرجة،  وغرز  مــ�ستقيمة  غرز 
ال�سكل )3-26/اأ(، وهي اأكثر مطاطية من 
الغرزة المتعّرجة الب�سيطة، وُت�ستخدم لتثبيت 
ا�ضتخدام خيوط  ل  المخفية، وُيف�ضّ الثنيات 

النايلون، ول تظهر على وجه القما�ص.
كما ُت�ستخدم لثني حافات الأقم�سة التي تن�سل 
وجه  على  ظاهرة  زخرفة  ب�سكل  مًعا  وتثبيتها 

القما�ص، كما في ال�سكل )3-26/ب(.
المتعّرجة  الغرزة   :)25-3( ال�سكل 

المزدوجة في عملية رفو الماب�ص.

ال�سكل )3-26(: غرزة اللقطة.
)ب(  )اأ( 

ال�ســكل )3-24(: الغــرزة المتعّرجة 
المزدوجة في تركيب المطاط. 
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ô` qµ`a

ô` qµ`a

ق�شية للبحث   

عند ا�ستخدام الغرزة المتعّرجة في قطع الماب�ص، ما موا�سفات الخيط ولونه في الحالت الآتية: 
1- تنظيف حافات الخياطة.

2- عمل العراوي.
3- غرز تجميلية.    

ناق�ص زماء ك في ذلك باإ�سراف المعلم.

  2   غرزة الحبكة: هذه الغرزة من اأكثر الغرز ا�ستعماًل و�سيوًعا بعد الغرزة المــ�ستقيمة، وُت�ستعمل 
في  كما  والغ�سيل،  ال�ستخدام  عند  التن�سيل  من  عليها  والحفاظ  القما�ص،  حواف  لتنظيف 
ال�سكل)3-27(، وقد ُت�ستعمل لغايات التنظيف والو�سل مًعا بال�ستراك مع غرزة ال�سل�سلة، 

كما في ال�سكل ) 3-28 (، وُتنّفذ باآلت خا�سة. 

                     

         
ال�سكل )3-27(: غرزة الحبكة.                  ال�سكل )3-28(: غرزة الحبكة وال�سل�سلة مًعا.

- هل تختلف الخيوط الم�ضتخدمة في الحبكة عن الخيوط الم�ضتخدمة في الدرزة ؟
- هل يعّد ا�ستخدام لون خيط حبكة منا�سب للون القما�ص مهما كان نوعه و�سمكه 

�سروريًّا؟
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ن�شاط ) 3-7 (: الغرز والدرزات الآلية 

1- تاأّمل قطع الماب�ص التي اأمامك، ما اأنواع الغرز الآلية والدرزات الم�ستخدمه في خياطة 
هذه القطع؟

2- اذكر خ�سائ�ص هذه الغرز، وبّين اأيها اأكثر ا�ستخداًما، ثّم ناق�ص زماء ك في ذلك باإ�سراف 
المعلم.   
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ن�شاط  )3-8(: تنفيذ درزات على خطوط م���شتقيمة ومنحنية ومنك�شرة  

انقل ال�سكلين الآتيين ببعديهما الفعليين اإلى قطعة قما�ص قطني �سادة اأو ملون، باتباع اإحدى 
طرق نقل عامات الخياطة اإلى القما�ص، ثم نّفذ عليهما الغرزة المــ�ستقيمة اأوًلً، ثم الغرزة 

المتعّرجة، م�ستخدًما لون خيط منا�سًبا. 
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�صلم تقدير لفظي لتقويم وتنفيذ الدرزات

�شعيفجيد ممتازاملجال

الــمــواد  تجهيز 
والأدوات

والمواد  الأدوات  اأجّهز 
التي تلزمني ب�سكل م�سبق 
وتام دون انتظار تعليمات 

المعلم.

الأدوات  اأجـــّهـــز 
ــي  ــت ــــواد ال ــــم وال
ــعــد  ـــي ب ـــن ـــزم ـــل ت
تعليمـــات المعــلم 

اأحياًنا.

الــمــواد  بتجهيز  ــم  اأهــت ل 
والأدوات ب�سكل دائم.

تــرتــيــب طــاولــة 
العمل

بترتيــب طاولتــي  اأهتــم 
ال�ســحيحــة  بالطريقــــة 
اإنجــاز  فــي  لت�ســاعدني 

العمل ب�سرعة واإتقان.

الطــــاولــة  اأرّتــب 
اأراها  التي  بالطريقة 
اأهتــم  ول  منا�ســبة 
بتعليمــات  كثيــًرا 

المعلم.

المـكان،  بــترتيب  اأهتــم  ل 
واأتـــجـــاهـــل مــلــحــوظــات 

المعلم.

تجهيز العينة 
تعليمات  بــدقــة  ــزم  ــت األ
ــم وتــعــلــيــمــات  ــل ــمــع ال
الكتــاب المدر�ســـي في 
اأثناء تجهيز العينة للعمل.

ــــزًءا من  األـــتـــزم ج
تعليمات المعلم في 
اأثناء تجهــيز العينــة 

للعمل.

المعلم في  تعليمات  األتزم  ل 
للعمل،  العينة  تجهيز  اأثناء 
اأراها  التي  بالطريقة  واأعّدها 

منا�سبة.

ــذ  ــي ــف ــن دقــــــة ت
الدرزات

اأنّفذ المهارة بدقة متناهية، 
المعلم  تعليمات  متتبًعا 
المدر�ســــي  والكتــــاب 

ووفًقا للزمن المحّدد.

بدقة  المهارة  اأنّفذ 
للزمن  النتباه  دون 

المحّدد لاإنجاز.

ل اأنّفذ المهارة �سمن الوقت 
التــي  بالدقــة  ول  المحــّدد 

تتطلبها المهارة.

تنظيــف مكـــان 
واإعــادة  العمل، 
اإلـــــى  الأدوات 

مكانها

اأحافظ على نظافة م�سغلي 
في اأثناء وبعد النتهاء من 

العمل. 

الـمـ�ســــغـل  اأرّتب 
ب�سكل �سريع ودون 

نظام. 

اإذا  اإل  الم�سغل  اأرّتـــب  ل 
طلب المعلم اإلي ذلك وعلى 

م�س�ص.
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تـــــر�ـــــصـــــيـــــد 
ال�ـــصـــتـــهـــالك 
بـــــالـــــمـــــواد 

والأدوات

اأقت�ســـد في ا�ســـــتخدام 
على  واأحافظ  الأقم�سة، 
الــ�سـغــــيـــرة  الأدوات 

كالدبابي�ص والإبر.

بالأقمــ�سة  اأقت�ســد 
اأهتم بالأدوات  ول 

ال�سغيرة.

ا�ستخدام  بتر�ســــيد  اأهتـم  ل 
الأقـــــمــ�ســـة ول الأدوات 

ال�سغيرة.

اللــــــــتــــــــزام 
بــتــعــلــيــمــات 
ــــة  ــــالم ــــ�ــــص ال

وال�صحة

ال�ســامة  تعليمات  األتزم 
وال�سحة ب�سكل كامل.

ـــــزم بــعــ�ــص  ـــــت األ
تعليمات ال�ســـامة 

واأهمل بع�سها.

ال�سامة  تعليمات  األتزم  ل 
ــم  ــت اأه ول  والــ�ــســحــة، 

بمعرفتها.

ما مدى ر�ساك عن اأدائك العملي؟ )..................................................(
كيف يمكنك تح�سين م�ستوى اأدائك للعمل؟ ) ........................................(

تعليق وملحوظات المعلم:
.....................................................
.....................................................
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ح الختاف بين �سبط الغرزة الآلية لتنفيذ الدرزة المــ�ستقيمة والدرزة المنحنية. 1    و�سّ
2    متى يتم تق�سير طول الغرزة عند راأ�ص الزاوية؟

3    كيف يتم التحّكم في �سرعة الآلة لتنفيذ الدرزة المنحنية؟ 
4    حّدد ا�ستخدامات الغرزتين الآليتين الآتيتين: المتعّرجة الب�سيطة، والحبكة.
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الماب�ص.  قطع  وت�سكيل  تكوين  في  الأ�سا�سي  العن�سر  الخياطة  اآلة  با�ستخدام  الخياطة  تعّد 
وموقع  الماب�ص،  قطعة  وا�ستعمالت  الم�ستخدم،  القما�ص  نوع  على  الخياطة  نوع  ويتوقف 
الخياطة في قطعة المالب�ش، وكذلك على خطوط المو�ضة في الت�ضميم المراد تنفيذه. كيف يتم 
و�سل اأجزاء قطعة الماب�ص الواحدة مًعا؟ ما الفرق بين خياطة الجنب في بنطلون الجينز وخياطة 
الجنب في مريول المدر�سة؟ كيف تتم المحافظة على حافات القما�ص من الن�سل؟ ما الختاف 
التريكو، وغيرها؟ ومن هذه  ال�سميكة،  الرقيقة،  مثل  الأقم�سة  المختلفة من  الأنواع  في خياطة 

الخياطات: 

  1     الخياطات الأ�صا�صية العادية: توجد هذه الخياطات في الماب�ص جميعها، وهي اأكثر الخياطات 
باختاف  بعد محّدد منها يختلف  القما�ص، وعلى  �سيوًعا وتكون م�سّطحة وموازية لحافة 
اأو غير ظاهرة، وقد تكون هذه  الماب�ص. وقد تكون ظاهرة  الخياطة في قطعة  موقع خط 
الخياطة على طبقة واحدة من القما�ص، كما في الزّم وتنظيف الحافات والتطريز، ويمكن اأن 
ُيطلق عليها عندئذ الدرزات وقد تكون على طبقتين من القما�ص وُت�سّمى الخياطات،  وتكون 

هذه الخياطة وفق اأحد الأ�سكال الآتية:
الجنب  كخط  الم���ضتقيمة،  الخطوط  في  الخياطة  هذه  ُت�ضتخدم  المــ�صتقيمة:  الخياطة  اأ       
ات المــ�ستقيمة  في الثوب، وال�سرا�سف، والبرادي في  الم�ستقيم وخط الكتف، والق�سّ

مختلف اأنواع الأقم�سة، ولإجراء هذه 
الخياطة ن�ستخدم الغرزة المــ�ستقيمة، 
الواحــدة  الغــرزة  طـول  ومتو�ســط 
 )12-10( يعادل  ما  اأي  مم(   2(

ل ا�ستخدام اآلت الخياطة الخا�سة  غرزة لكل )1 اإن�ص(. اأما في الأقم�سة المطاطية فُيف�سّ
ذات الغرزة المتعّرجة )zigzag(؛ لأّنها اأكثر مرونة من الغرزة المــ�ستقيمة.

 ب   الخياطة المنحنية: ُت�ضتخدم في الخطوط المنحنية في الثوب، مثل حفرة الرقبة والكم، 
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ات المنحنية، كما في ال�سكل ) 3-29(، وللح�سول على خياطة منحنية جيدة،  والق�سّ
ل اأن يكون طول الغرزة في الخياطة المنحنية اأق�سر من طول الغرزة الم�ستخدمة  ُيف�سّ
في الخياطة المــ�ستقيمة لنوع القما�ص نف�سه، اإذ يكون متو�سط طولها )1.5�سم(،

ل اأن تكون حركة اآلة الخياطة بطيئة،   كما ُيف�سّ
وذلك للتحّكم بالدوران.

  جـــ   خياطــة الزوايــا: ُت�ســتخدم هــذه الخياطــة فــي 
ــات، والياقــات  الجيــوب الخارجيــة، والق�سّ
المثلثة والمربعة، وال�ســّحابات، وغيرها، كما 
في ال�ســكل)3-30(، وكي تعطي نتائج جيدة 
يجب الهتمام ب�ســكل الخياطة عنــد الزاوية، 
ففــي حالة خياطــة الزوايــا في الياقــات مثًا، 
ــل اإجراء غرزة واحدة بالعر�ص بين �سلَعي  ُيف�سّ
الزاوية في الأقم�ســة الرقيقة، كما في ال�ســكل 
)3-31/اأ(، وغرزتيــن بالعر�ص في الأقم�ســة 
المتو�ســطة ال�ســمك، كمــا في ال�ســكل )3- 
31/ب(، وثاث غرز في الأقم�ســة ال�سميكة، 
كما في ال�سكل )3-31/جـ(؛ وذلك لت�سهيل 
عملية قلب قطعة القما�ص على الوجه ال�سحيح 

عند الزاوية.

 )اأ(                                           )ب(                                    )جـ(  
ال�سكل )3-31(: خياطة الزوايا.

ال�سكل )3-30(: خطوط 
الزوايا في قطع الماب�ص.

ال�سكل )3-29(: الخطوط 
المنحنية في قطع الماب�ص.
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ول�صمان انتظام خط الدرزة اأو الخياطة ح�صب موقعها المطلوب توجد طرائق عديده لذلك 
كما ياأتي: 

اإجراء الخياطة على خط مر�سوم على القما�ص كما مر معك في التمرين ال�سابق.  1 
اإجراء الخياطة بموازاة الحافات دون ر�سم خط خياطة، ولتنفيذ ذلك طرق عديدة، منها:  2 

 اأ         ا�ستخدام عر�ص القدم ال�ساغطة كدليل 
ثابت على حافة القما�ص وذلك بتثبيت 
حافة القدم ال�ســاغطة على حافة قطعة 

القما�ص، كما في ال�سكل )32-3(. 
ب         ا�ضتخدام خطوط لوحة المغذي واأرقامها 
م�سط  غطاء  على  يكون  اإذ  كدليل، 
التغذية خطوط مرّقمة تدل على بعدها 
عن ثقب الإبرة )مو�سع الخياطة(، كما 
في ال�سكل )3-33(، فالرقم )5( مثًا 
 8/5( بمقدار  الخياطة  بعد خط  يعني 
عن  1.5�سم(   ( يعادل  ما  اأي  اإن�ص(؛ 

حافة القما�ص المق�سو�سة. 
جـ    ا�ســـــــتخدام �ســريط ل�سق على لوحة 
المغّذي كدليــل  للدرزة وذلك بتثبيت 
ال�ســريط الا�ســق عموديًّا على لوحة 
المغّذي، بحيث تبعــد حافته الداخلية 
عــن ثقــب الإبرة فــي لوحــة المغّذي 
الم�ســافة المطلوبــة لبعــد الــدرزة عن 
حافــــة القمـا�ــص، كما في ال�ســــكل  
)3-34(، وفــي حــال اإجــراء درزة 
الزوايا ُيثّبت �ســريط اآخر يو�ســع اأفقيًّا 

ال�سكل)3-32(: القدم 
ال�ساغطة كدليل للدرزة.

ال�سكل )3-33(: لوحة 
المغّذي كدليل للدرزة.

ال�سكل )3-34(: ال�سريط 
الا�سق كدليل للدرزة.
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بحيث يبعد الم�ســافة نف�سها عن ثقب 
الإبرة، مراعًيا عدم ا�ســتخدام ال�سريط 
تمييــزه  ل�ســعوبة  ال�ســفاف  الا�ســق 
ــل ا�ســـــتخدام  فــي اأثناء العمل. وُيف�سّ
ال�ســريط الا�سق ال�ســميك، اإذ يكون 

الدليل ثابًتا على لوحة المغّذي.
 د      ا�ستخدام مقيا�ص الم�سافات، اأداة ُتثّبت 
�ص  مخ�سّ مكان  في  برغي  بو�ساطة 
البعد  لإعطاء  الخياطة  اآلة  قاعدة  على 
المطلـوب لخــط الخياطـــة عن حافة 
القما�ص، كـما في ال�سكل )35-3(، 
اإذ تكــون حـافــة القمــا�ص مامـــ�سة 
لحافـــة مقيــا�ص الم�ســـافات، ويدرز 
مقيا�ص  باأّن  علًما  للحافة  مواٍز  بخط 
الم�ســافات ُي�ســتخدم كــدليل لتنفيذ 
الدرزات الموازية للحافات المنحنية 

اأوالمــ�ستقيمة.
هـ    ا�ســتخدام القدم ال�ساغطة ذات الحافة 
بالم�ســافة  عليــه  المثّبتــه  )الدليــل( 
المحّددة م�سبًقا ح�سب الحاجة، كما 

في ال�سكل )36-3(.

ال�سكل )3-35(: ا�ستخدام 
مقيا�ص الم�سافات.

ال�سكل )3-36(: القدم ال�ساغطة
 الخا�سة ب�سبط الم�سافات.
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تنفيذ الدرزة بخطوط موازية للحافة
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تنّفذ الدرزة بموازاة الحافات.
المعلومات الأ�صا�صية

تنّفذ الدرزة بخطوط موازية للحافات في مواقع مختلفة من الثوب، كخياطة الجنب والجيوب 
وتركيب الكمر، ويعتمد اختيار طريقة اأداء الدرزة وال�سيطرة على ا�ستقامتها على عر�ص م�سافة 

الخياطة المطلوبة. 

م�صتلزمات تنفيذ التمرين 
الأدواتالمواد

- خم�ص قطع من قما�ص قطني �ساده اأبعادها )20×5( �سم  
- خيوط

- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط - قلم تاأ�ضير
- اأدوات الكي  - م�سطرة     - مق�ص

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

- 1

- 2

- 3

الدرزة على خط مر�سوم مواٍز للحافة
ا موازيًا للحافة، ونّفذ الدرزة كما جاء  • ار�سم خطًّ
على  المــ�ستقيمة  )الــدرزة  ال�سابق  التمرين  في 

خط مر�سوم(.  
ا�ستخدام القدم ال�ساغطة كدليل

• �ســع حـــافة القـدم ال�ساغطـــة على حافة قطعة 
مراعًيا  وادرز   ،)1( ال�سكل  في  كما  القما�ص، 
القما�ص  حافة  على  ال�ساغطة  القدم  حافة  تطابق 

في اأثناء اإجراء الدرزة.
ا�ستخدام لوحة المغذي كدليل

اأ   - �سع قطعة القما�ص على الآلة بحيث تكون حافة 
على  االأرقام  ذات  الخطوط  اأحد  على  القما�ش 
لوحة المغّذي  وليكن الرقم )5(، كما في ال�سكل 

)2(؛ علًما باأّن رقم )5( يعني )8/5 اإن�ص(

ال�سكل )1(

ال�سكل )2( 

تمرين
10-3
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ويعادل )1.5 �سم( تقريًبا.
ب- ادرز بخط م�ستقيم، مراعًيا تطابق حافة القما�ص 
على الخط المحّدد في اأثناء تنفيذ خط الدرزة، 

ثّم اكِو العينة، و�سعها في ملفك.
- 4

- 5

كدليل  المغّذي  لوحة  على  ل�سق  �سريط  ا�ستخدام 
للدرزة 

اأ   - ثّبت ال�ســريط الا�ســق عامــــوديًّا على لوحـــة 
ثقب  عن  الداخلية  حافته  تبعد  بحيث  المغّذي 
الإبرة في لوحة المغّذي الم�سافة المطلوبة لبعد 
الدرزة عن حافة القما�ص، كما في ال�سكل )3(، 
اآخر  �سريًطا  ثّبت  زوايا  درزة  اإجراء  حال  وفي 
يو�سع اأفقيًّا بحيث يبعد الم�سافة نف�سها عن ثقب 

الإبرة.
ب- ادرز بخط م�ستقيم، مراعًيا تطابق حافة القما�ص 
المثّبت  الا�سق  لل�سريط  الداخلية  الحافة  على 

على لوحة المغّذي.
جـ- اكِو العينة، و�سعها في ملفك.
ا�ستخدام مقيا�ص الم�سافات كدليل

اأ   - ثّبت مقيــا�ص الم�سـافات على الآلــة في مكانـه 
المخ�س�ص.

عن  محّدد  بعد  على  الم�سافات  مقيا�ص  ا�سبط  ب- 
ثقب الإبرة مثًا على بعد )1.5 �سم(.

جـ- ثّبت قطعة القما�ص على الآلة بحيث تكون حافة 
كما  الم�سافات  مقيا�ص  لحافة  مام�سة  القما�ص 

في ال�سكل )4(.
مقيا�ص  باأّن  علًما  للحـافــــة،  مواٍز  بخــط  ادرز   - د 
الــدرزات  لتنفيذ  كدليل  ُي�ستخدم  الم�سافات 

الموازية للحاّفات المنحنية اأو المــ�ستقيمة.

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(
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اكتمالها  قبل  اإ�سافية  اإجراءات  الخياطات  بع�ص  تتطّلب  الخياطة:  م�صافات  حافّات  ق�ّص    2  
بال�سكل النهائي، ومن هذه الإجراءات ق�ص محّدد لم�سافة الخياطة الزائدة لتخفيف ال�سمك 
الزائد وغير المرغوب، ويتوّقف ذلك على نوع القما�ص و�سمكه، ومكان الخياطة، والطريقة 

الم�ستخدمة في تنفيذها. 
   اأ          ق���ّس الح��افّ���ات على م�ش��توى واحد )الت�شذيب(: ق�ص 
مًعا،  القما�ص  طبقَتي  خياطة  م�سافة  في  الزيادة 
وعلى م�ستوى واحد، كما في ال�سكل )37-3(، 
الفرن�سية  والخياطة  الإبط  حفرة  في  وُت�ستخدم 
وغيرها. ويعتمد مقدار الق�ص على مكان الخياطة 
م�سافة  ُتق�ص  فمثا  اإنهائها،  وطريقة  الثوب  في 
من  �سم(   1( بعد  على  الإبط  حفرة  في  الخياطة 
خط الخياطة، وعلى بعد )3 �سم( من خط خياطة 

الجنب.
 ب    قـــ�ّص الحافّـــات بم�صــتويين اأو اأكثر )التدريج (: ق�ص 
م�سـافة الخياطة بعر�ص مختلف لطبقَتي القما�ص؛ 
تكون  بحيث  القما�ص  طبقَتي  اإحدى  ق�ص  يتم  اإذ 
اأعر�ص من الأخـرى، كما في ال�سـكل )38-3(، 
الأعر�ص  الخياطة  م�سافة  تكون  اأن  مراعاة  مع 
عند   ا  عر�سً الأقل  الطبقة  تختفي  بحيث  لاأعلى 
وُت�ستخدم هذه  الكي،  بو�ساطة  مًعا  الطبقتين  ثني 
الطريقة لتخفيف �ُسمك حاّفات القما�ص كما في 
تركيب �سجاف الياقة اأو �سجاف حفرة الإبط في 
الطولية  الق�سات  وفي  الكم،  تركيب  عدم  حالة 
في الثوب )البرن�س�ص( لعمل الدرزات التجميلية، 
ا في الخياطة المنب�سطة المزدوجة. وُت�ستخدم اأي�سً

ال�سكل ) 3-37( : ق�ص 
م�سافات الخياطة بالت�سذيب.

ال�سكل )3-38( : ق�ص 
م�سافة الخياطة بالتدريج.    
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 جـ    قـــ�ّص الــــزوايا: ُت�سـتخدم هذه الطريقة في ق�ص م�سافة خياطة الزوايا، كما في الياقات، 
وتختلف طريقة الق�ص باختاف �سكل الزاوية. فالزاوية الخارجية الحادة، مثل الياقة 
اأو غيرها ُتق�ص، كما في ال�سكل )3-39 /اأ(. واأّما الزاوية الخارجية القائمة  ال�سبور 
والمنفرجة فتُق�ص، كما في ال�سكل )3-39/ ب (. اأّما اإذا كانت الزاوية داخلية كما في 
حفرة الرقبة المربعة اأو على �سكل )7( فتُق�ص كما في ال�سكل ) 3-39/ج (، بحيث 
يتم ق�ص م�سافة الخياطة قريًبا من خط الخياطة، حتى ل يوجد �ُسمك عند راأ�ص الزاوية 

بعد قلبها.

                                     
        

                                 
 )اأ(                                             )ب(                                        )جـ(  

ال�سكل )3-39(: ق�ص الزوايا.

  د      التثليم والق�صق�صة: ُت�ستخدم هذه الطريقة في الق�سات المنحنية، وفي الق�سات المنحنية 
المحدبة التي ت�سمح للحواف بالمتداد، حيث يكون طول الحافة الخارجية اأكثر من 
طول الخط الفعلي للخياطة، ُت�ستخدم طريقة التثليم حيث يتم اإجراء ق�سات على �سكل 
مثلثات �سغيرة على اأبعاد مت�ساوية بحيث ل ت�سل اإلى خط الخياطة، كما في ال�سـكل 
ات المنحنية المقّعرة التي يكون طول حافة القما�ص الخارجية  )3-40/اأ(، اأّما في الق�سّ
م�سافة  �سد  لتجنب  الق�سق�سة  طريقة  فُت�ستخدم  للخياطة،  الفعلي  الخط  من  اأقل طوًل 
الخياطة عند قلبها وال�سماح لها بالمتداد، كما في ال�سكل )3-40/ب (. وقد يوجد 
ات الطولية )البرن�س�ص (  ات محّدبة ومقّعرة مًعا في خط خياطة واحد كما في الق�سّ ق�سّ

المفتوحة، وعندها يتم الق�ص، كما في ال�سكل ) 3-40/ج(.
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ال�سكل )3-40(: التثليم والق�سق�سة.

ن�شاط  )3-9(: ق�ّص الزوايا والق�صق�صة والتثليم 

ابحث في قطع الماب�ص التي تلب�سها الآن، هل لحظت:
1-  وجود زوايا فيها؟ ما نوعها؟ 

2- الدرزات المنّفذه على الوجه ال�ضحيح فيها؟ ما لون الخيوط المنّفذة عليها؟
3- وجود خطوط منحنية  تّم فيها تنفيذ الق�ضق�ضة والتثليم؟

4- دّون ذلك في دفترك. 
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ق�ّص م�صافات الخياطة
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- ت�سّذب حاّفات م�سافة الخياطات.
- تق�ص حاّفات م�سافة الخياطة بالتدريج لتقليل ال�سمك.

- تق�ص حاّفات م�سافة خياطة الزوايا.
- تق�ص حاّفات م�سافة الخياطات المنحنية بالتثليم والق�سق�سة.

المعلومات الأ�صا�صية
حتى تظهر الخياطة اأنيقة ومرّتبة على الوجه ال�سحيح لقطعة الماب�ص اأو غيرها، ل بد من القيام 
باإجراءات ق�ص محّددة لم�سافة الخياطة الزائدة. ويتوّقف ذلك على نوع الأقم�سة، و�سمكها، 

ومكان الخياطة و�سكلها، والطريقة الم�ستخدمة في تنفيذها.

م�صتلزمات تنفيذ التمرين
الأدواتاملواد

اأبعادها )20×10(  �ساده  قطني  قما�ص  قطعة من   )12( -
�سم  تق�ص ح�سب ال�سكل المحّدد في كل تمرين

- خيوط

- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط
- قلم تاأ�سير             - اأدوات الكي

- م�سطرة                - مق�ص

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

ق�ّس الحافّات على م�شتوى واحد )الت�شذيب(  1 -
من  قطعتين  على  المــ�ستقيمة  الخياطة  نّفذ   - اأ  
القما�ص على بعد )2 �سم( من الحافة، كما 

في تمرين الخياطة المــ�ستقيمة .
 ب- �سّذب حافَتي الخياطة مًعا على بعد )1 �سم( 

من خط الخياطة، كما في ال�سكل )1(.
القما�ص  الخياطة، واكِو قطعة  افتح م�سافة  جـ - 
على وجَهي خط الخياطة، واحتفظ بها في 

ملفك.
ال�سكل )1(

تمرين
11-3
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- 2

- 3

ق�ّص الحافات بالتدريج 
اأ   - نّفذ البندين )اأ وب( كما في التمرين ال�سابق.

ب- ق�ّص اإحدى حافَتي م�سافة الخياطة على بعد 
)0.5 �سم( من خط الخياطة، كما ال�سكل 
المنا�ســب  التــدريج  على  للح�ســول   )2(

لطبقَتي القما�ص. 
جـ - اكِو قطعة القما�ص على وجَهي خط الخياطة 
بعد ثني م�سافة الخياطة لجهة واحدة، بحيث 
ل�سطح  مام�سة  الأعر�ص  الم�سافة  تكون 
الأق�سر  والم�سافة  الماب�ص  قطعة  قما�ص 

مختفية تحتها، واحتفظ بها في ملفك.
تنفيذ ق�ّص الزوايا الحادة 

اأ   - نّفذ خياطة الزوايا على قطعَتي قما�ص عـلى 
خياطة  تمرين  في  كما  حادة،  زاوية  �سكل 

الزوايا.
ب- ق�ص م�سافة الخياطة بالت�سذيب على م�سافة 

)1�سم( اإذا لزم الأمر.
في  كما  للزاوية،  الخياطة  م�سافة  ق�ص  جـــ- 
ال�سكل )3(، مع المحافظة على راأ�ص زاوية 

الخياطة، متجّنًبا ق�ص الدرزات.
الزاوية  اقلب  ثم  الخياطة،  خط  على  اكِو   - د  

واكوها جيًدا، واحتفظ بها في ملفك. 

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

 ق�ص الزوايا الداخلية )من الداخل (4 -
اأ   - نّفذ خياطة الزوايا على قطعَتي قما�ص، كما 

في ال�سكل )4(.   
ها  ب- اغرز دبو�ًسا قريًبا من راأ�ص الزاوية، ثم ق�سّ
بعدم  الهتمام  مع   )5( ال�سكل  في  كما 

ال�سكل )5(اإ�سعاف الزاوية. 
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- 5
جـ - نّفذ البند )د( كما في التمرين ال�سابق.

تنفيذ الق�صق�صة   
اإلى  الآتية  ال�سفحة  من  )اأ(  ال�سكل  انقل   - اأ  
بعد  على  حوله  وق�ص  القما�ص،  قطعَتي 
كما  المنحنية،  الخياطة  نّفذ  ثّم  �سم(،   1(

في ال�سكل )6(. 
في  م���ضتقيمة  بخطوط  ق�ضق�ضات  اعمل  ب- 
مت�ساوية  م�سافات  وعلى  النحناء  منطقة 
تقريًبا في م�سافة الخياطة، كما في ال�سكل 
)7(، بحيث تكون متعامدة مع خط الخياطة 
دون الو�سول اإليه. اكِو القطعة واقلبها على 
بيدك  ا�سغط  ثم  للقما�ص،  ال�سحيح  الوجه 
اكِو  ثم  القطعتين،  بين  الخياطة  خط  على 

القطعة، واحتفظ بها في ملفك. 

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(

ال�سكل )8(

ال�سكل )9(

 تنفيذ التثليم6 -
الآتية  ال�سفحة  ال�سكل )ب( من  انقل  اأ   - 
اإلى قطعَتي القما�ص، وق�ّص حوله على بعد 
في  كما  المنحنية،  الخياطة  نّفذ  �سم(،   1(

ال�سكل )8(. 
م�سافة  في  )تثليم(  �سغيرة  مثلثات  ق�ص  ب- 
الخياطة في منطقة النحناء وعلى م�سافات 
مت�ساوية، كما في ال�سكل )9( دون الو�سول 

اإلى خط الخياطة . 
جـ -اكِو القطعة كما في تمرين الق�سق�سة .

ل�صــالمتك: تجّنب اإلقاء ق�سا�سات القما�ص على 
الأر�ص حتى ل تنزلق قدماك في اأثناء العمل.
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ال�سكل ) اأ  ( 

ال�سكل )ب(

) ق�ص مرتين ( 

) ق�ص مرتين ( 
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 3     تنظيف الحافّات: تنظيف حاّفات القما�ص في الخياطات العادية يعطي الثوب جماًل ظاهريًّا 
من الخارج وترتيًبا من الداخل ويزيد من مدة ا�ستخدامه. فهل لحظت ذلك في ماب�سك؟ 

ما الأمور التي يجب اأن توؤخذ في العتبار في اختيار طريقة تنظيف الحاّفات المنا�سبة؟
يعتمد اختيار طريقة تنظيف الخياطات على الأمور الآتية:

• موقع الخياطة و�سكلها.
• �ُسمك القما�ص ونوعه وطريقة ن�سجه.

• تكرار ا�ستعمال قطعة الماب�ص، وطريقة غ�سلها، والعناية بها.
• منا�سبة ارتداء قطعة الماب�ص.

• كون قطعة الماب�ص مبّطنة اأو غير مبّطنة، ففي الماب�ص  المبّطنة ل حاجة لتنظيف حافات القما�ص 
اإل اإذا كان القما�ص يتطّلب ذلك كثيًرا )ين�سل(.

• توافر الأدوات والمواد.
وتوجد عدة طرق لتنظيف حافّات القما�ص في المالب�ص العادية، منها:  

   اأ      غــرز التنظيــف اليدويــة: تائــم اأنواع الأقم�ســة 
فــي  كمــا  اللفقــة،  بغــرزة  وُتنّفــذ  جميعهــا 
ال�ســكل )3-41(، وبا�ســتخدام خيــط مفرد 
ومنا�ســب في لونه و�ســمكه ونوعــه للقما�ص.                                                                                                             
وُت�ســتخدم هذه الطريقة عندما يكون التنظيف 
با�ستخدام اآلة الخياطة غير ممكن. وفي حالت، 
مثل البن�سات المفتوحة، ويعتمد عر�ص الغرزة 
الواحــدة وبعدها عن بع�ســها على مدى قابلية 
القما�ص للن�سل، وتحتاج هذه الغرزة اإلى وقت 

طويل في تنفيذها.
 ب     ا�صــتخدام مق�ــصّ التنظيــف المتعــّرج: يائم ذلك 
الأقم�سة الرقيقة التي ل تن�سل ول تغ�سل بكثرة، 
ومق�ــص التنظيــف �ســهل ال�ســتعمال، ولكنه 

ال�سكل )3-41(: تنظيف الحاّفات 
يدويًّا.
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ل يمنع الن�ســل تماًما لذلــك يمكن عمل درزة 
مــ�ستقيمة قريبة من خط الق�ص قبل اإجراء عملية 
الق�ــص كمــا فــي ال�ســكل )3-42(، ويمكن 
ق�ص حافَتي الخياطة مًعا في الأقم�ســة الرقيقة. 
وللح�ســول على نتائج اأف�ســل ل ُيفتح المق�ص 
ول ُيغلق للنهاية وخا�سة في الأقم�سة الرقيقة. 

  جـــ   ا�صــتخدام الغرزة الآلية المتعّرجة: تائم الأقم�ســة 
وُتجــرى  ال�ســمك،  والمتو�ســطة  ال�ســميكة 
بو�ساطة اآلة الخياطة التي تنّفذ الغرزة المتعرجة 
)الزكزاك( والمعّدة لذلك، مع مراعاة اأن يكون 
طول الغرزة وعر�ســها بح�ســب نوع القما�ص 
و�ُســمكه، ومدى قابليته للن�سل. وفي الأقم�سة 
كثيرة الن�ســل يتــم اأوًلً اإجراء عمليــة التنظيف 
قريًبــا من القما�ص ولي�ص علــى حافته تماًما، ثم 
تق�ص م�ســافة الخياطة الزائدة، كما في ال�سكل 

.)43-3(
    د      ا�صــتخدام اآلة الحبكة: ُت�ستخدم لتنظيف حواف 
اأنواع الأقم�ســة جميعها وهذه الآلت متنوعة 
�ســة ب�ســمك معين لاأقم�سة  وبع�ســها متخ�سّ
)انظــر دليــل ال�ســركة ال�ســانعة لآلــة الحبكة 

الموجودة لديك(.
  هـــ   خياطـــة حافـــة القما�ص بعد ثنيـها: تائم الأقم�ســة 
الرقيقــة والمتو�ســطة ال�ســمك، بحيــث ُيثنى 
القما�ص للداخل بعر�ص )3 مم( لاأقم�ســة التي 
ل تن�ســل كثيًرا، اأّما الأقم�ســة التي تن�سل كثـيًرا 

ال�سكل )42-3(: 
التنظيف بمق�ّص التنظيف.

ال�سكل )3-43(: التنظيف 
بالغرزة الآلية المتعّرجة.
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فتثنــى )5 مــم(، كما فــي ال�ســكل )44-3(، 
ول ُت�ســتخدم فــي الأقم�ســة ال�ســميكة؛ لأّنها 
تزيد من �ســماكة حافة القما�ص وتترك اأثًرا على 
الوجه ال�ســحيح للثوب خا�سة بعد الكي، كما 

ُت�ستخدم في اأقم�سة البطانات. 
في  ُي�ستخدم  الحافة:  على  ورب  �صريط  تركيب  و      
القما�ص  وحافات  المبطنة  غير  الجاكيتات 
في  اأخرى  مواقع  واأّية  الداخلية،  الجيوب  في 
كما  المتكّرر،  لا�ستعمال  معر�سة  الثوب 
ُت�ستخدم في الأقم�سة ال�سّفافة التي تحتاج اإلى 
البطانات  اأقم�سة  عناية خا�سة كالدانتيل، وفي 
باإجراء  القما�ص  حافة  على  ال�سريط  ُيثّبت  اإذ 
ال�ســكل  في  كمـا  عاديـة،  مــ�ستقيمة  خياطة 

                      .) 45-3(
 

ال�سكل )3-44(: خياطة 
الحافة بعد الثني.

ال�سكل )3-45(: �سريط 
ورب على الحافة. 
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تنظيف حافات القما�ص
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن: 

- تنّظف حاّفات م�سافة الخياطة با�ستخدام الغرز اليدوية )اللفقة، والبطانية(.
- تنّظف حاّفات م�سافة الخياطة با�ستخدام المق�ص الم�سنن.

- تنّظف حاّفات م�سافة الخياطة با�ستخدام الغرزة الآلية المتعرجة.
-  تنّظف حاّفات م�سافة الخياطة با�ستخدام اآلة الحبكة.

- تنّظف حاّفات م�سافة الخياطة بثني الحافة واإجراء الدرزة المــ�ستقيمة اأو المتعرجة.
- تنّظف حاّفات م�سافة الخياطة با�ستخدام �سريط الورب.

المعلومات الأ�صا�صية
تعتمد طريقة تنظيف حافات م�سافة الخياطة على نوع القما�ص و�سمكه ودرجة التن�سيل، 

وطريقة ال�ستخدام، وطريقة العناية به.

م�صتلزمات تنفيذ التمرين 
الأدواتالمواد

 -  )12( قطعة من قما�ص قطني �ساده اأبعادها )15×10(  
�سم  تق�ص ح�سب ال�سكل المحّدد في كل تمرين

 - خيوط

- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط
- قلم تاأ�سير    - اأدوات الكي

- م�سطرة       - مق�ص

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

تنظيف الحاّفات با�ستخدام غرزة اللفقة 1 -
اأ   - نّفــذ الخياطــة المــ�ســتقيمة علــى قطعَتــي 
القما�ص على بعد )3 �ســم( عن الحافة كما 
في تمريــن الخياطــة المــ�ســتقيمة، وافتح 

م�سافات الخياطة بالكي.
ب- نّفــذ غــرزة اللفقــة علــى حافَتــي م�ســافة 
الخياطــة، كمــا فــي ال�ســكل )1(، واكــِو 

ال�سكل )1(القطعة، واحتفظ بها.

تمرين
12-3
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- 2

- 3

التنظيف بمق�ص التنظيف المتعّرج )الزكزاك(
اأ   - نّفذ الخطوة ) اأ ( كما في البند )1( .

ب- ق�ّص م�سافة الخياطة، كما في ال�سكل )2( 
با�ستخدام مق�ص الزكزاك على بعد )2 �سم( 
من خط الخياطة، وعلى حافَتي القما�ص مًعا 
بحيث ُيفتح المق�ص وُيغلق على طول ن�سله 
بها  واحتفظ  القطعة،  اكِو  ثّم  مرة،  كل  في 

في ملفك.
تنظيف الحاّفات با�ستخدام الغرزة الآليةالمتعّرجة

 اأ - ا�سبط اآلــة الخياطــة على الغـرزة المتعّرجة 
في  مّر  كما  المطلوبين  والطول  بالعر�ص 

مو�سوع الغرز الآلية.
ب- ا�ســتخدم اإحدى القطـع المو�سولـة لتنفيــذ 
م�سافة  حافة  من  قريًبا  المتعّرجة  الغرزة 

الخياطة. 
واكِو   ،)3( ال�سكل  في  كما  الزيادة،  ق�ص  جـ- 

العـينة، واحتفظ بها في ملفك.    

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

- 4

- 5

تنظيف الحاّفات با�ستخدام اآلة الحبكة
اأ   - ا�سبط غرزة اآلة الحبكة.

لتنظيف  المو�سولة  القطع  اإحدى  ا�ستخدم  ب- 
حافة م�سافة الخياطة با�ستخدام اآلة الحبكة، 
كما في ال�سكل )4(، واكِو القطعة، واحتفظ 

بها في ملفك.
تنظيف الحاّفات بالثني

اأ   - ا�سبط اآلة الخياطة على الغرزة المــ�ستقيمة 
متو�سطة الطول ) 2.5 مم (.

ب- ا�ســتخدم اإحدى القطع المو�ســولة، واثِن 
الحافـــة ال�ســـائبة في م�سـافة الخياطــة اإلى 



290

á°SQÉ‡ øjQÉ“

á°SQÉ‡ øjQÉ“

-6

وادرز  تقريًبا،  مــم(   3( بعر�ص  الداخل 
بالغرزة المــ�ستقيمة، كمــا في ال�سكل )5(، 

ثّم اكو القطعة، واحتفظ بها في ملفك.
على  ورب  �سريط  بتركيب  الحاّفات  تنظيف 

الحاّفات
اأ   - اثِن �ســريط الـورب الجـــــاهز على خــــط 

المنت�سف واكوه.
ب- �سع �سريط الورب على حافة م�سافة الخياطة 

في القطعة، كمــا في ال�سكل )6(.
جـ- ا�سبط اآلة الخياطة على الغرزة المــ�ستقيمة، 
وتاأّكد  الورب،  �سريط  حافة  على  ادرز  ثم 
وجَهي  على  ال�سريط  ثّبتت  قد  الدرزة  اأّن 

القما�ص.
د   -  ق�ص ال�سريط الزائد، وثّبته بالطريقة المنا�سبة، 

ثم اكِو القطعة، واحتفظ بها في ملفك.

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(

-  نّفذ التمارين العملية الآتية :
1- نّفذ غرزة البطانية لتنظيف حاّفات م�سافة الخياطة، كما في ال�سكل )1(.

2- نّفــذ تنظيــف حاّفات م�ســافة الخياطة، لقما�ص 
ين�ســل با�ســتخدام المق�ص الم�ســّنن وذلك بعد 
عمــل خط درزة قريًبا من خــط الق�ّص، كما في 

ال�سكل )2(. 
3- اكتب خطوات العمل التي اتبعتها في تنفيذ كل 

تمرين عملي، واحتفظ بها في ملفك.

ال�شكل )1( 

ال�شكل )2( 
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ق�شية للبحث 

اجمع مع زمائك قطع ماب�ص متنوعة، وابحث في الطرق المختلفة لتنظيف حواف م�سافة 
الخياطة، ونّظم جدوًل باإ�سراف المعلم كما ياأتي:

ميزاتهامكانهاا�صم طريقة تنظيف احلوافنوع القما�صا�صم القطعةالرقم
1
2
3
4

طلب �ساحب محل بيع نظارات تجهيز قطع اأقم�سة لتنظيف عد�سات النظارات.
- ما نوع القما�ص المنا�سب للغر�ص المطلوب؟

- ما اأف�سل طريقة تختارها لتجهيز القما�ص )تنظيف حوافه( الذي تم اختياره؟

1   اذكر طريقة تنظيف الحافات الم�ستخدمة في كل من الأقم�سة الآتية :
اأ – التريكو           ب- الأقم�سة الرقيقة             جـ- الأقم�سة متو�سطة ال�سمك

2   متى ُي�ستخدم �سريط الورب في تنظيف حافات الأقم�سة ال�سميكة؟
3   اإذا كان لديك قطعة قما�ص واأردت تنظيف حواف خياطاتها وترددت في اختيار طريقة 

التنظيف، فماذا تفعل ليكون قرارك �سحيًحا؟
المراد  نف�سه  القما�ص  ق�سا�سة خارجية من  المتعّرجة على  الغرزة  تنفيذ  يتم  اأن  اأهمية  ما    4

تنظيف حاّفات خياطاته؟
5   لديك قطعة قما�ص متو�سطة ال�سمك لعمل تنورة، ويتوافر في م�سغلك اآلة حبكة واآلة تعمل 

ل لتنظيف حافات م�سافات الخياطة للتنورة؟ ولماذا؟ الغرزة المتعّرجة، فاأيّهما ُتف�سّ

1

2
3

4

5
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 4   الخياطــة الفرن�صــية: خياطــة مغلقة )خياطـة داخل خياطـة( 
وتظهر كخياطة عادية على الوجه ال�سحيح للقما�ص، وُت�ستخدم 
في خياطة الأقم�سة الرقيقة، مثل الجورجيت وال�سيفون والحرير 
الدعك  تتحّمل  والتي  بكثرة  ُت�ستخدم  التي  الماب�ص  وفي 
والغ�سيل، كماب�ص الأطفال والعمل والريا�سة، وهذه الخياطة 
ل تنا�سب الخياطات المنحنية، وتوجد خياطة �سبيهة بالفرن�سية 
وُت�ستخدم لأغرا�ص خا�سة عند �سعوبة اإجراء الخياطة الفرن�سية 

العادية، مثل خياطة الخطوط المنحية. 

  5   الخياطة المزدوجة المنب�صطة: تعّد هذه الخياطة من الخياطات النظيفة، واأقوى الخياطات، 
وُت�ستعمل لاأقم�سة المتو�سطة وتنا�سب الماب�ص التي تحتاج الغ�سيل والدعك، مثل: ماب�ص 
القما�ص  وجه  على  وتظهر  الفرا�ص.  واأغطية  الرجالي  والقم�سان  والجينز  والريا�سة  العمل 
كخطين متوازيين اإذا نّفذت على الوجه ال�سحيح وتكون نظيفة من  الداخل والخارج، وقد 

ُت�ستعمل كخياطة تجميلية ُتنّفذ على الأقم�سة المتو�سطة.
اأمــا فــي الأقم�ســة الثقيلة فــا ُتثنى 
حافــة القما�ــص الثانيــة، اإّنمــا تتــم 
الخياطة والحافة منب�سطة. وُت�سّمى 
هــذه الخياطة الخياطــة المزدوجة 
المفتوحــة، بحيــث تكــون علــى 
الوجه الخلفي للقما�ص، وُتنّفذ بعد 
تنظيــف الطبقــة العليا )العري�ســة( 
لم�ســافة الخياطة، كما في ال�سكل  

)اأ(                                           )ب()3-46/ب(.
ال�سكل )3-46(: الخياطة المزدوجة.
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ن�شاط )3-10(:  الخياطة المزدوجة

1- هل يوجد اأقدام �ساغطة خا�سة ت�ساعدنا على تنفيذ الخياطة المزدوجة ب�سكل جيد؟ 
�سة  متخ�سّ كتب  من  اأو  بالآلت  كتيبات خا�سة  طريق  عن  المعلومة  هذه  عن  ابحث 

باآلت الخياطة المنزلية وال�سناعية. 
2- نّظم معلوماتك في تقرير وناق�ص زماء ك فيه باإ�سراف المعلم.

3- احتفظ بالتقرير في ملفك. 

 6  خياطة الحافّات: تنّفذ هذه الخياطة على حافة 
القما�ص ول تحتاج لأكثر من )0.5�سم( لمقدار 
لتنظيف  الحاّفات  خياطة  وُت�ستخدم  الخياطة، 
الخياطة وتثبيتها في اآن واحد بالغرزة المتعّرجة 
)Zigzag(، لذا يجب �سبط القيا�ص جيًدا قبل 
في  التعديات  اإجراء  ل�سعوبة  الخياطة  تنفيذ 
التكبيراأو التو�سيع اإن لزم الأمر، ونحتاج اأحياًنا 
لق�ص )ت�سذيب( الحاّفات قبل اإجراء الدرزة كما 
في ال�سكل )3-47/ اأ(، كما يجب التاأّكد من 
اأثناء اإجرائها  ت�ساوي طول الغرز وعر�سها في 
لمنع �سد القما�ص في اأثناء تنفيذها، وتظهر هذه 

الخياطة باأحد الأ�سكال الآتية:
   اأ        الخياطــة الرفيعــة للحافّــات: ُتجرى بالغرزة 
المتعرجــة  ال�ســيقة، ثــم تق�ــص م�ســافة 
الخياطــــــة الـزائـدة، كما في ال�ســــكل 
)3-47/ب(، فــا تظهــر بهــا حواف، 
ويمكن اإ�سافة خيط للتقوية، مثل القيطان، 
ـُـــمًكا ووزًنا،  في اأثناء الدرزة ليعطيهـا �س

ال�سكل )3-47(: الخياطة الرفيعة 
للحاّفات.

)اأ(

)ب(

)جـ(
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كما في ال�سكل )3-47 /ج(، وُت�ستعمل هذه الخياطة في 
الياقات، واأ�سورة الكم، و�سجافات الأقم�سة ال�سفافة.

 ب   الخياطة العري�صة للحافّات: وُت�ستخدم فيها الغرزة المتعّرجة 
في  كما  ال�ســـابقة،  الخياطــة  من  اأعر�ص  تكون  بحيث 
ال�سـكل )3-48(، وُت�ستخدم في اأقم�سة الفراء وفي تثبيت 

اأ�سرطة التنظيف على حاّفات البطانيات والحرامات.
 جـــ   الخياطــة المزدوجــة للحافّــات: ُت�ســتخدم في الأقم�ســة التي 
تكون حافتها معر�ســة لالتواء والثني، مثل اأقم�سة التريكو 
والجر�ســيه، اإذ ُتجرى بجانــب الخياطة الأ�ســلية خياطة 

اأخرى باإحدى الغرز الآتية:  
الم�سـتقيمة، كما في ال�سكل  )3-49/ اأ(.  1 

اللقطة المخفية الآلية، كما في ال�سكل )3-49 /  ب(.  2 
المتعّرجة، كما في ال�سكل )3-49 / جـ(.  3 

ابحث عن هذه الغرز في ملب�شك الريا�شية. 

ال�سكل )3-49(: الخياطة المزدوجة للحافات. 

ال�سكل )48-3(: 
الخياطة العري�سة 

للحاّفات.
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تنفيذ الخياطة النظيفة
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تثّبت قطعتين من القما�ص بالخياطة الفرن�سية.
- تثّبت قطعتين من القما�ص مًعا بالخياطة المزدوجة المنب�سطة العادية.

- تثّبت قطعتين من القما�ص مًعا بالخياطة المزدوجة المنب�سطة المفتوحة.
- تنّظف حاّفات القما�ص وتثّبتها مًعا في اآن واحد.   

المعلومات الأ�صا�صية
وماب�ص  الأطفال،  ماب�ص  وفي  الخفيفة،  الأقم�سة  خياطة  في  النظيفة  الخياطات  ُت�ستخدم 
الماب�ص  خياطة  في  العادية  المنب�سطة  المزدوجة  الخياطة  وُت�ستخدم  والبلوزات،  النوم، 
الداخلية والقم�سان واأغطية الفرا�ص، وهي خياطة م�سّطحة )منب�سطة( ومريحة عند ال�ستعمال، 
ي الخياطة وخا�سة في الموقع الواحد  ويجب الهتمام عند تنفيذها بانتظام الم�سافة بين خطَّ
بالغرزة  واحد  اآن  في  وتثبيتها  الخياطة  لتنظيف  الحاّفات  خياطة  ُت�ستخدم  كما  الثوب،  في 

المتعّرجة.  
م�صتلزمات تنفيذ التمرين 

الأدواتالمواد

- )12( قطعة من قما�ص قطني �ساده اأبعادها )15×15(  �سم
- خيوط

- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط - قلم تاأ�سير
- اأدوات الكي - م�سطرة       - مق�ص

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

-1

-2

-3

اأوًلً: تنفيذ الخياطة الفرن�شية
حافَتي  عن  �سم(   1.5( يبعد  بحيث  الخياطة  خط  حّدد 
قطعَتي القما�ص، ثم ثّبت القطعتين مًعا بحيث يكون الوجه 

ال�سحيح للقما�ص اإلى الخارج.
ادرز على بعد )1�سم( من حافة القما�ص، ثم �سذبهما مًعا 
على بعد )3 مم( عن خط الخياطة، كما في ال�سكل )1(.

اكِو على خط الخياطة دون فتح م�سافة الخياطة اأو ا�سغط 
من  بدًل  عليها  بال�سغط  تثنى  اأقم�سة  يوجد  اإذ  بالإبهام؛ 

ال�سكل )1(الكي كما في الأقم�سة القطنية.

تمرين
13-3
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ال�سحيحان 4- الوجهان  ي�سبح  بحيث  القطعتين  اقلب 
للداخل مًعا. واثنهما على خط الخياطة بالكي اأو بال�سغط 
ثم  الثنية،  من خط  مم(   0.6( بعد  على  و�سّرج  عليهما، 
ادرز على بعد )0.5�سم( من خط الثنية، كما في ال�سكل 

)2(، ثّم اكِو القطعة، واحفظها في ملفك.

 -1

-2

-3

-4

 ثانيًا: تنفيذ الخياطة المزدوجة المنب�شطة 
الوجه  على  �سم(   1.5( يبعد  بحيث  الخياطة  خط  حّدد 

ال�سحيح من حافة القما�ص. 
حّدد  ثم  الخياطة،  خط  على  المــ�ستقيمة  الــدرزه  نّفذ 
الم�سافة العلوية للخياطة ح�سب موقعها في قطعة الماب�ص 
دون  الخياطة  خط  على  اكِو  ثم  ال�سحيح،  الوجه  وعلى 
اإلى  الخياطة  م�سافة  تتجه  بحيث  الخياطة  م�سافَتي  فتح 

جهة واحدة.
وال�سفلية  �سم(   1.5( بعد  على  العلوية  الخياطة  �سّذب 
اثِن  ثم  )تدريج(،  الخياطة  خط  من  )0.5�سم(  بعد  على 
با�ستخدام المكواة م�سافة الخياطة العلوية اإلى الداخل على 

بعد )0.5�سم( من حافة القما�ص، كما في ال�سكل )3(.
اب�سط قطعَتي القما�ص عن بع�سهما ب�سكل م�سّطح وثبّتهما 
بالدبابي�ص، ادرز لتثبيت الحافة المطوية مع مراعاة ت�ساوي 

م�سافة الخياطة، ثم اكِو القطعة، واحتفظ بها في ملفك.

ال�سكل )3(

-1

-2

-3

ثالثًا: تنفيذ الخياطة المزدوجة المنب�شطة المفتوحة
ال�سابق وعلى  التمرين  في  كما  الخطوات )3-1(   كّرر 

الوجه الخلفي للقما�ص دون ثني م�سافة الخياطة العليا.
اكِو م�سافة الخياطة دون ثني الحافة ح�سب نوع القما�ص 

وبحيث تختفي الحافة ال�سفلية تحتها بالكي. 
نّفذ الدرزة با�ستخدام الغرزة المــ�ستقيمة بحيث تبعد عن 
خط الخياطة م�سافة )0.5- 1�سم( ح�سب الت�سميم، كما 
ال�سكل )4(في ال�سكل )4(، ثّم اكِو القطعة، واحتفظ بها في دفترك.

ال�سكل )2(
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-1

-2

رابًعا: تنفيذ خياطة الحافّات
ا�ستخدام الغرزتين المتعّرجة الب�سيطة ال�سّيقة والمــ�ستقيمة

اأ  - حــّدد خــط الخياطة علــى بعد )1.5�ســم( من حافة 
القما�ــص، وثّبــت قطعَتــي القما�ــص مًعا با�ســتخدام 
الدبابي�ص، مراعًيا اأن يكون الوجه ال�ســحيح للقما�ص 

اإلى الداخل وخطوط الخياطة مًعا.
ب- ا�سبط اآلة الخياطة لتنفيذ الغرزة المــ�ستقيمة متو�سطة 
الطول )حــ�سب نـوع القمـــا�ص(، وادرز على خط 

الخياطةعلى بعد )1.5�سم( من حافة القما�ص.
بالطول  المتعّرجة  الغرزة  لتنفيذ  الخياطة  اآلة  ا�سبط  جـ- 

والعر�ص المنا�سبين لنوع القما�ص و�سمكه.
وبا�ستخدام  الخياطة  م�سافة  في  م�ستقيم  بخط  ادرز   - د 
ــدرزة  ال من  ــم(  )2م بعد  على  المتعّرجة  الــغــرزة 

المــ�ستقيمة، كما في ال�سكل )5(.
هـ- �سّذب حاّفات م�سافة الخياطة كما في ال�سكل )5(.

 و - اكِو العينة، واحتفظ بها في ملفك.
ا�ستخدام الغرزتين المــ�ستقيمة واللقطة

اأ  -  نّفذ البندين )1و2( كما في التمرين ال�سابق.
ب- ا�سبط اآلة الخياطة لتنفيذ غرزة اللقطة، وادرز بغرزة 
اللقطة على بعد )2 مم( من خط الخياطة، كما في 
ثم  الخياطة،  م�سافة  حافات  و�سّذب   ،)6( ال�سكل 

اكِو العينة واحتفظ بها في ملفك.

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(
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á°SQÉ‡ øjQÉ“

á°SQÉ‡ øjQÉ“

-    نّفذ التمارين العملية الآتية:
ح في ال�سكل . 1- نّفذ الخياطة �سبه الفرن�سية على قطعتي قما�ص كما هو مو�سّ

2- قارن بين الخياطة الفرن�سية و�سبه الفرن�سية من حيث:   
اأ   - اأنواع الأقم�سة التي تنا�سب كل منها.

ب- تنفيذ الدرزة الأولى على الوجه ال�سحيح للقما�ص. 
جـ- بعد الخياطة الأولى عن حافة القما�ص.

د  - ت�سذيب حافة م�سافات الخياطة.
هـ - اكتب خطوات العمل التي اتبعتها في تنفيذ التمرين،  واحتفظ بها في ملفك.

 7   الخياطة المخفية )الطائرة(: تهدف الخياطة الطائرة اإلى المحافظة على ال�سجاف من اللتواء 
والثني بعد التركيب، مثل �سجاف حفرة الرقبة و�سجاف حفرة الكم اأو في تركيب الجيوب 
اإّما يدويًّا با�ستخدام الغرزة الراجعة  الداخلية، وُتنّفذ على الوجه ال�سحيح لقما�ص ال�سجاف 
وذلك في الأقم�سة الرقيقة والتي يمكن اأن ت�سّوه اإذا نّفذت باآلة الخياطـة، كما في ال�ســكل 
الخياطة بجانب  ال�سكل )3-50 /ب(، وتجرى هذه  اآليًّا، كما في  تنّفذ  اأو  /اأ(،   50-3(
الخياطة على الوجه ال�سحيح لل�سجاف، بعد اإجراء الق�ص المنا�سب في م�سافات الخياطات 

الزائدة وبحيث ل تظهر على الوجه ال�سحيح لقطعة الماب�ص.

                            
)اأ(                                           )ب(
ال�سكل )3-50(: الخياطة الطائرة.
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كما يوجد نوع اآخر من الخياطات التي تظهر على الوجه ال�سحيح لقطعة الماب�ص، وُت�سّمى 
الخياطة التجميلية، اإذ ُتجرى على الوجه ال�سحيح للثوب بحيث تكون موازية لخط الخياطة 
ال�سكل   في  كما  والياقات،  ات  والق�سّ والجيوب  المرّدات  عند  تنفيذها  ويمكن  الأ�سا�سي. 

.)51-3(

                                   
ال�سكل )3-51(: الخياطة التجميلية.
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تنفيذ الخياطة الطائرة   
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن: 

- تنّفذ الخياطة الطائرة با�ستخدام اآلة الخياطة.
المعلومات الأ�صا�صية

م�سافة  تدريج  بعد  والثني  اللتواء  من  ال�سجاف  على  المحافظة  اإلى  الطائرة  الخياطة  تهدف 
باإحدى  ال�سجاف  لقما�ص  ال�سحيح  الوجه  على  وُتنّفذ  له،  ال�سائبة  الحافة  وتنظيف  الخياطة 

الطريقتين: با�ستخدام اآلة الخياطة اأو يدويًّا وذلك ح�سب نوع القما�ص.  

م�صتلزمات تنفيذ التمرين  
الأدواتالمواد

    قطعتان من قما�ص قطني �ساده اأبعادها )15×15( 
�سم

خيوط

    اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط     قلم تاأ�سير 
    اأدوات الكي                     م�سطرة 

    مق�ص

الر�شوم التو�شيحية         خطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

-1

-2

-3

اإلى قطعتي  انقل ال�سكل )اأ( من ال�سفحة )284( 
القما�ص، وق�ّص حوله.

خط  على  ادرز  ثم  مًعا،  القما�ص  ـَي  قطعت ثّبت 
الخياطة على بعد )1.5�سم( من حافة القما�ص،كما 

في ال�سكل )1(. 
ق�ــص م�ســافَتي الخياطــة بالتدريــج؛ الأولى على 
بعد )1�ســم( مــن خــط الخياطــة، والثانيــة على 
بعد )0.5�ســم( من خط الخياطة، ثــم نّفذ عملية 

ال�سكل )1(الق�سق�سة.

تمرين
14-3
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-4
في م�سافة الخياطة كما تعلمت �سابًقا.

افرد قطعَتي القما�ص بحيث تكون م�سافتا الخياطة 
باتجاه واحد، مراعًيا اأن تكون الم�سافة الأق�سر بين 
م�سافة الخياطة العري�سة وقطعة قما�ص ال�سجاف، 
فوق  الخياطة  خط  من  مم(   2( بعد  على  ادرز 
ال�سحيح،  الوجه  وعلى  الثاث  القما�ص  طبقات 
اكوها  ثم  القطعة،  اقلب   ،)2( ال�سكل  في  كما 

                    ال�سكل )2(و�سعها في ملفك.

 8   الخياطات لأغرا�س خا�شة: هل لحظت اأيّة �سعوبات في و�سع قطعَتي القما�ص مًعا في اأثناء 
التي تكون فيها الخياطات باتجاه طولي  ال�سابقة؟ هل مّرت بك المواقع  اإجراء الخياطات 
للن�سيج وباتجاه موروب مًعا؟ في ما ياأتي بع�ص الخياطات التي ُت�ستخدم لأغرا�ص خا�سة في 

اأثناء تنفيذ قطع الماب�ص:
   اأ     خياطة خط موروب مع خط موروب اآخر: ُت�ستخدم 
هذه الخياطة عند و�سل قطعتين موروبتين مًعا، 
القطعتين  ن�سّرج  اأن  يجب  بالتنفيذ  البدء  وقبل 
مًعا مع الحر�ص على عدم مط )�سد( القما�ص، 
وعند اإجراء هذه الخياطة ُت�ستخدم غرزة اأق�سر 
العادية  الخياطة  في  الم�ستخدمة  الغرزة  من 
االرتداء،  اأثناء  في  الخيوط  قطع  لتقليل  وذلك 

كما في ال�سكل  )3-52 / اأ(.
ُت�ستخدم  م�صتقيّم:  خط  مع  موروب  خط  خياطة  ب    
قطع  فــي  ات  الق�سّ بع�ص  لخياطة  ــذه  ه
الماب�ص، ويجب الحذر، والنتباه عند و�سل 
خط موروب مع خط م�ستقيم حتى ل يتمّدد 

) اأ (
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ô` qµ`a

الخط الموروب، لذلك يجب و�سع الخط 
في  كما  الم�ستقيم،  الخط  فوق  الموروب 

ال�سكل )3-52/ب(.
 ج�    الخياطة العر�شية: لحظ الخياطات العر�سية 
وتحت  الكتف،  وخط  الخ�سر،  خط  عند 
في  الموجود  ال�سمك  لحظت  هل  الإبط. 
هذه الخياطات؟ لتجنب هذا ال�سمك يجب 
اإجراء  قبل  الطولية وفتحها  الخياطة  تنظيف 
ال�ســكل  العر�سيـة، كمـا في  الخيــاطـــــــة 
الخياطة  م�سافة  تق�ص  ثم  )3-52/جــــ(، 
الخياطة  تكون  حتى  مائل  بخط  الزائدة 

م�سّطحة ومترا�سة وغير �سميكة.

- ِلَم يتم درز خط الخياطة للخطوط الموروبة بغرزة طولها اأقل من الغرزة الم���ضتقيمة 
في الخياطة العادية؟

- ما الذي يمّيز الخط الموروب عن الخط الطولي اأو العر�سي في القما�ص؟

ال�سكل )3-52(: اأ�سكال 
الخياطات لأغرا�ص خا�سة.

)ب(

)جـ(

- تـــاأّكـــد مـــن ا�ســتخـدام 
ات المنا�سبة. المق�سّ

- التزم تعليمات معلمك في 
ال�سامة  باأمور  يتعّلق  ما 
في اأثناء ا�ستخدام المكواة 

الكهربائية.



303

تنفيذ الخياطات لأغرا�س خا�شة
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن: 

تثّبت قطعتين من القما�ص باتجاه ن�سيج الورب با�ستخدام الخياطة المــ�ستقيمة.  -
تثّبت قطعتين من القما�ص الأولى؛ باتجاه ن�سيج الورب والثانية باتجاه ن�سيج الطول.  -

تثّبت قطعتين من القما�ص بخياطة مــ�ستقيمة وباتجاه عر�ص الن�سيج.  -
المعلومات الأ�صا�صية

ُت�ستخدم خياطة قطعتين موروبتين عند و�سل قطعتين موروبتين مًعا كما في التنورة الدائرية. 
وفي بع�ص الق�سات قد ُتنفّذ خياطة قطعة قما�ص ورب مع قطعة قما�ص اأخرى باتجاه الطول، 
وفي هذه الحالة يجب النتباه اإلى و�سع الن�سيج الموروب فوق الن�سيج بالتجاه الطولي؛ 
عند  الن�سيج  عر�ص  باتجاه  الخياطة  وُتنّفذ  القطعتين.  طول  ت�ساوي  على  للمحافظة  وذلك 
منطقة  في  الف�ستان  خ�سر  خط  كخياطة  الن�سيج  عر�ص  باتجاه  القما�ص  من  قطعتين  و�سل 
الجنب، ومراعاة تطابق خط الجنب في التنورة مع خط الجنب في البلوزة بحيث ل ُت�سّكل 

�ُسمًكا عند نقطة الو�سل. 

م�صتلزمات تنفيذ التمرين 

الأدواتالمواد
- قطعة  قما�ص قطني �ساده قيا�ص )15×15( �سم 

- قطعتان من قما�ص  قطني �ساده؛ القطعة الأولى اأبعادهـــا 
)15×15( �سم وبها خط ن�سيج طولي، وقيا�ص الثانية 

)15*5(  وخط خياطتها باتجاه ورب.
- )3( قطــع مــن قما�ص قطنــي �ســاده اأبعاد اثنتيــن منها 
)لتمريــن  �ســم   )10*12( والثالثــة  �ســم،   )7*15(

الخياطة العر�سية(.
- خيوط

- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط 
- قلم تاأ�ســير

- اأدوات الكي
- م�سطرة

- مق�ص

تمرين
15-3
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اأوًلً: خياطة قطعتين موروبتين مًعا 
الخط  ق�ص  ثم  قطريًّا،  المربعة  القما�ص  قطعة  اثِن 
باتجاه  القما�ص  من  قطعتين  على  للح�سول  المثني 

ن�سيج الورب، كما في ال�سكل )1(.
خط  من  �سم   )1( بعد  على  الخياطة  خط  حــّدد 
بحيث  بالدبابي�ص  وثّبتهما  مًعا،  للقطعتين  الورب 
مط  متّجنًبا  للداخل  ال�سحيحان  الوجهان  يكون 

ال�سكل )1(القما�ص، كما في ال�سكل)2(.
)2مم( 3- بعد  على  المت�ساوية  ال�سراجة  بغرزة  �سّرج 

الخياطة  خط  فــوق  وادرز  الخياطة،  خط  من 
من  اأقل  وبطول  المــ�ستقيمة  الغرزة  با�ستخدام 
اكِو  ثّم  العادية،  الخياطة  في  المــ�ستقيمة  الغرزة 

القطعة، واحتفظ بها في ملفك.
ال�سكل )2(

-1

-2

-3

باتجاه  خط  مع  قما�س  لقطعة  ورب  خط  خياطة  ثانيًا: 
الن�صيج الطولي لقطعة اأخرى.

�سع القطعة الموروبة فوق القطعة الأخرى بحيث 
يتطابق الخط الموروب على الخط الم�ستقيم،  ثّم 
ثّبتهما بالدبابي�ص وعلى م�سافات قريبة لتجنب مط 

القما�ص الموروب. 
الق�سيرة، كما  المــ�ستقيمة  الغرزة  با�ستخدام  ادرز 
في ال�سكل )3(، مراعًيا عدم �سد القما�ص في اأثناء 

الخياطة.
ال�سكل )3(اكِو القطعة، واحتفظ بها في ملفك. 
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-4
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ثالثًا : الخياطة باتجاه عر�س الن�شيج
الحافة  من  �سم   )7*15( القما�ص  قطعَتي  �سل 
الخياطة  با�ستخدام  �سم(   2( بعد  وعلى  الطولية 
نّظف  ثّم  بالكي،  الخياطة  وافتح  المــ�ستقيمة، 

الحافات بالطريقة المنا�سبة.
مواٍز  وب�سكل  الطرف  عند  الخياطة  م�سافة  ثّبت 

لخط الخياطة با�ستخدام الدبابي�ص.
�سع قطعة القما�ص الثالثة )15 ×10( �سم وليكن 
الخط الذي قيا�سه )10 �سم( نحو الأعلى، ثم ثّبت 
بحيث  بالدبابي�ص  فوقها  المو�سولة  القما�ص  قطعة 
في  كما  للداخل،  ال�سحيحان  الوجهان  يكون 

ال�سكل )4(.
ادرز على بعد )1 �سم( من الحافة العليا مراعًيا نزع 
الدبابي�ص اأوًل باأول وو�سعها في علبتها الخا�سة. 

ق�ص م�سافة الخياطة الطولية من الأعلى ب�سكل مائل 
في  ال�سمك  لتقليل  وذلك  )4(؛  ال�سكل  في  كما 

ال�سكل )4(القما�ص، ثم اكِو القطعة، واحتفظ بها في ملفك. 
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-  نّفذ التمارين العملية الآتية : 
1- نّفذ خياطة قطعتين موروبتين من قما�ص كاروهات.

2- نّفذ خياطة قطعة بخط ورب مع قطعة بخط م�ستقيم دون �سراجة. 
3- اكتب خطوات العمل التي اتبعتها في تنفيذ كل تمرين عملي.

4- احتفظ بها في ملفك الخا�ص.
 

-  نّفذ التمارين العملية الآتية : 
الخياطات العر�شية:

التي  الر�سومات  القما�ص مًعا في  اأربع قطع من  الخياطات لخطوات و�سل  اأ�سكال  تاأّمل   -1
اأمامك.

ماذا  ال�سمك،  متو�سط  لقما�ص  مت�ساوية  قطع  اأربع  م�ستخدًما  بالت�سل�سل،  التمرين  نّفذ   -2
تاحظ؟ ما الأمور الواجب مراعاتها من حيث:

اأ   - �سبط اآلة الخياطة.                  
ب- ق�ص م�سافة الخياطة.

ج�- تطابق خطوط الخياطة.
)2(د  - طريقة الكي.

)4( )3(

)1(
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  9  خياطة �صريط التقوية: �سريط من القما�ص ي�ساف لبع�ص 
كما  التمّدد،  من  ويحفظها  متانه  ليعطيها  الخياطات 
�سغط  عليها  يقع  التي  الــدوران  اأماكن  في  ُي�ستخدم 
اأو  اأثناء الرتداء، ُي�سنع ال�سريط من قما�ص قطني،  في 
وقيا�ساته ح�سب  اأنواعه  اأو �سوفي، وتختلف  كتاني، 
اإلى  نحتاج  فعندما  ا�ستخدامه،  ومواقع  القما�ص  نوع 
مرونة قليلة كما في حفرة الرقبة ُي�ستخدم �سريط التقوية 

بعر�ص )1.5 �سم( وُيدرز في منت�سف الم�سافـة فوق خط الخياطة، كما في ال�سـكل )3-53 /اأ(.
التقوية  �سريط  يو�سع  مــ�ستقيمة  خياطة  اأّية  اأو  الكتف  خط  في  التقوية  �سريط  خياطة  وعند 
ل الجهة الخلفية ويكون عر�سه )1 �سم(، كما في  عادًة على جهة واحدة من الخياطة، وُيف�سّ
ال�سكل )3-53 /ب(، كما يمكن و�سعه على خط الخ�سر ليمنعه من التمدد ويحفظه من 

الن�سل، كما في ال�سكل )3-53 /ج(.
تقوية  �سريط  يو�سع  اللتواء  التريكو، والجر�سيه من  اأقم�سة  في  الخياطة  ولمنع حافة م�سافة 
عر�سه )2 �سم( فوق حافَتي الخياطة وهي مفتوحة من كل جهة، ثم يق�ص الزائد من الخياطة، 
كما في ال�سكل )3-53 /د(، ويمكن اأن يدرز على خياطة تحت الإبط في كم الجابونيز 

لتقويته، كما في ال�سكل )3-53 /هـ(.

جـ- �رشيط تقوية عند اخل�رشب- �رشيط تقوية عند الكتفاأ   - �رشيط تقوية حلفرة الياقة

هـ- �رشيط التقوية يف كم اجلابونيز   د - �رشيط تقوية يف اأقم�شة الرتيكو  

ال�سكل ) 3-53 (: ا�ستخدامات �سريط التقوية.

ُيختار �سريط التقوية بحيث:
للمطاطية  قابل  غير  يكون   -

ول ينكم�ص.
خط  طــول  مــن  اأقــل  طوله   -
الخياطة حتى ل يعطي �ُسمًكا 

في الخياطات العر�سية.
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ن�شاط جماعي )3-11(:  )ا�صتخدامات �صريط التقوية(

بالتعاون مع زمائك، اأح�سر بع�ص قطع ماب�ص مختلفة، وتفّح�سها من حيث اأماكن وجود 
�سريط التقوية فيها، نّظم معلوماتك داخل الجدول اأدناه، وناق�سه باإ�سراف المعلم.

اأماكن تركيبهنوع �رشط التقويةا�صم قطعة املالب�صالرقم
تي �سريت ريا�سي1
تنورة2
3
4
5

 10  خياط��ة الأقم�شة ذات الموا�شفات الخا�شة: مّر بك في الوحــــدة الأولى اأنواع متعّددة 
من الأقم�سة ذات الموا�سفات العامة والخا�سة، اأتت�سابه الإجراءات التي ُتتخذ في اأثناء خياطة 

هذه الأقم�سة اأم تختلف؟ 
للح�سول على نتائج جيدة في خياطة الأقم�سة ذات الموا�سفات الخا�سة، ل بد من التعّرف 

اإلى بع�ص الإجراءات المتعلقة بخياطة هذه الأقم�شة كما ياأتي :
   اأ     اأقم�شة الحرير: تتنّوع اأقم�سة الحرير من حيث م�سدر خيوطها، و�سماكتها، وطريقة ن�سجها، 

لذا تتطّلب خياطة اأقم�سة الحرير الهتمام  كما ياأتي:
الخي��وط: ُت�ض��تخدم خي��وط حريري��ة وبل��ون    1 
منا�سب للقما�ص في خياطة الأقم�سة الحريرية 

يدويًّا اأو اآليًّا.
نمرة  الرفيعة  الخياطة  اإبر  ُت�ستخدم  الإبــر:   2 
اآلة الخياطة  اليدوية، واإبر  )8-9( للخياطة 
التي تتراوح نمرها بين )11-14( ح�سب 

�سماكة القما�ص.
ال�سغيرة  المــ�ستقيمة  الغرز  ُت�ستخدم  الغرز:   3 
بطول )1.5 مم( لاأقم�سة الحريرية الخفيفة 

يو�ش��ع ورق خفيف اأ�ش��فل قما�س 
الحرير حيث:

- ي�ساعد على �سحب القما�ص 
فوق المغّذي ب�سهولة اكثر.

- يمنــع دخــول القما�ــص من 
ثقب لوحة المغّذي.

- ُيخّفف من اآثار م�سط التغذية 
علــى القما�ص ب�ســبب تاأثير 

القدم ال�ساغطة.



309

والناعمة والغرز طول )2مم( لاأقم�سة الحريرية المتو�سطة وال�سميكة.
�ساغطة  قدم  يوجد  كما  المــ�ستقيمة،  ال�ساغطة  القدم  ُت�ستخدم  ال�صاغطة:  القدم   4 
خا�سة لاأقم�سة الحريرية الرقيقة في بع�ص الآلت، كما يجب تقليل �سغط القدم 

ال�ساغطة وتقليل �سد الخيط.
تظهر  ال�سّفافة  الحريرية  الأقم�سة  في  الخياطة:  نوع   5 
لذا  ُتبّطن  لم  في حال  القما�ص  وجه  على  الخياطات 
يجب مراعاة اأن تكون م�سافة الخياطة قليلة، والخياطة 
و�سبه  الفرن�سية  الخياطة  هي  الأقم�سة  لهذه  المنا�سبة 
الرفيعة  الخياطة  ا�ستخدام  يمكن  كما  الفرن�سية، 

لخياطة الياقات اأو الزند والأجزاء الم�سابهة لذلك.
اأو  المثني  الورب  �سريط  ُي�ستخدم  ال�سّفافة  الحريرية  الأقم�سة  في  التنظيف:  طريقة   6 
الخياطة الفرن�سية، ويمكن ا�ستخدام مق�ص التنظيف اأو الغرزة المتعرجة لتنظيف 
الحاّفات في الأقم�سة ال�سميكة والمتو�سطة، ومن ال�سروري النتباه ل�سرورة عدم 
�سحب القما�ص في اأثناء الخياطة وُيكتفى بتوجيه القما�ص فقط من الأمام والخلف 

لاأقم�سة ال�سميكة، اأّما الأقم�سة الرقيقة فاإّنها تحتاج اإلى دقة اأكثر.
  ب   اأق�م�ش���ة ال��تريك���و: يوجد اأنواع مختلفة الأقم�ضة التريكو، منها ذات الخيوط القطنية، 
لهذه  ونتيجة  الخيوط،  من  نوع  من  باأكثر  المخلوطة  اأو  البولي�ضتر،  اأو  ال�ضوفية،  اأو 

الختافات ل توجد طريقة موّحدة للخياطة. 
ويُراعى عند خياطة اأقم�شة التريكو ما ياأتي:

الخيوط: ُت�ضتخدم خيوط البولي�ضتر مع القطن وهي خيوط قوية وعلى درجة عالية   1 
من المطاطية، والخيوط الحريرية على درجة عالية من المطاطية الطبيعية.

الإبـــر: ُت�ستخدم الإبر ذات الروؤو�ص المكّورة )الم�ستديرة(، لماذا؟ ويتراوح قيا�سها   2 
بين نمرة  )14-12(.

ا�ستخدام  يمكن  كما  المتعرجة(،  )الغرزة  المطاطية  ذات  الغرزة  ُت�ستخدم  الغرز:   3 
الغرزة المــ�ستقيمة بطول )2مم( مع ا�ستخدام الخيط المنا�سب.

ــفــات  مـــا مــوا�ــس
ــــــــواع الإبـــــر  اأن
ــة  ــس ــ� ــس ــ� ــخ ــم ال

للحرير؟
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يجب  كما  القما�ص،  على  متو�سًطا  ال�ساغطة  القدم  �سغط  يكون  ال�صاغطة:  القدم   4 
م�سك القما�ص من اأمام القدم ال�ساغطة وخلفها مع �سحب القما�ص في اأثناء مروره 

اأ�سفل القدم ال�ساغطة.
نوع الخياطة: يعتمد اختيار نوع الخياطة على ما ياأتي:  5 

اأثناء ال�ستعمال، مثل �سرج  اأ    موقع الخياطة في الثوب ومدى تعر�سها لل�سد في   

البنطلون وخط الجنب في الماب�ص ال�سيقة، ولخياطة الكم مثًا يتم ا�ستخدام 
الخياطة المزدوجة كما تعلمت �سابًقا. 

ب     درجة مطاطية القما�ص حيث يمكن اختيار الغرزة المنا�سبة للمطاطية، كما يمكن 
ا�ستخدام �سريط التقوية لتقليل المطاطية في بع�ص المواقع، مثل خط الكتف.

القما�ص  حافة  على  التنظيف  من طرق  طريقة  ايّة  ا�ستخدام  يمكن  التنظيف:  طريقة   6 
با�ستثناء التنظيف بالمق�ص الم�سنن مع مراعاة عدم ثني الحافة، لماذا؟

ما اأف�سل طريقة لخياطة حافات اأقم�سة التريكو؟ ولماذا؟

 ج�      الأقم�شة المطاطية: بما اأّن الأقم�سة المطاطة تعامل معامله خا�سة لإعطائها الراحة في اأثناء 
الرتداء فاإّنه من المهم المحافظة  على مطاطيتها في اأثناء الخياطة �سواء اأكانت مطاطيتها 
اأم باتجاه واحد، لذا يجب ق�ص القما�ص بالتجاه الذي  باتجاهين )الطول والعر�ص( 

ينا�سب الت�سميم. ويُراعى عند خياطة الأقم�شة المطاطية ا�شتخدام:
الخيوط  ا�ضتخدام  ويمكن  مطاطية،  لها  التي  المتينة  الخيوط  ُت�ضتخدم  الخيوط:   1 

الحريرية.
الإبر: ُت�ستخدم اإبرة اآلة الخياطة نمرة )14( وتختلف ح�سب �ُسمك القما�ص.  2 

الغرز: ُت�ستخدم الغرزة المــ�ستقيمة طول )2مم( ويمكن ا�ستخدام الغرزة المتعرجة؛   3 
لأّن بها مطاطية، وعند ا�ستخدام هذه الغرزة ل يوجد �سبب ل�سد القما�ص في اأثناء 

الخياطة، وفي الم�سانع ُت�ستخدم عادة غرزة ال�سل�سلة.
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القدم ال�صاغطة: يكون �سغط القدم ال�ساغطة متو�سًطا على القما�ص.  4 
اأثناء  وفي  خا�سة،  عناية  القما�ص  مطاطية  باتجاه  الخياطة  تتطّلب  الخياطة:  نوع   5 
اإجراء الخياطة ُيم�سك القما�ص من الأمام والخلف مع �سحبه قليًا اإذا تم ا�ستخدام 
خيط له مطاطية، اأّما اإذا ا�ستخدم خيط الحرير فيجب �سد القما�ص لم�ساعدته على 
على  ال�سراجة  خيط  ق�ص  مراعاة  مع  قليلة  الآلة  �سرعة  تكون  اأن  على  المطاطية، 
م�سافة تبعد )10�سم( عن بع�سها البع�ص؛ للمحافظة على مطاطية القما�ص في اأثناء 
الخياطة، وعند النتهاء من الخياطة ُيمّط القما�ص اإلى اأق�سى حد؛ للتاأّكد من عدم 

تقّطع خيوط الخياطة.  
بحيث  المتعرجة  الغرزة  ُت�ستخدم  التنظيف:  طريقة   6 

تكون عري�سة وبطول )2مم(؛ لتنظيف الحافات.
طويًا  وبًرا  لها  باأّن  الأقم�سة  هذه  تتمّيز  الوبرية:  الأقم�شة  د      
اأو ق�سيًرا لذلك يجب تحديد اتجاه الوبر قبل التف�سيل، 
بتمرير راحة اليد فوق الوبر، وبماحظة انعكا�ص ال�سوء 

فوق القما�ص )لمعة القما�ص(.
ويُراعى عند خياطة الأقم�شة الوبرية ما ياأتي:

ودرز  ل�ضراجة  الحريرية  اأوالخيوط  الممر�ضرة  القطنية  الخيوط  ُت�ضتخدم  الخيوط:   1 
اأثًرا في الأقم�سة عند فكها لبد من  اآلة الخياطة تترك  هذه الأقم�سة، ولأّن غرزة 
التاأّكد من �سبط قيا�ص قطع الماب�ص قبل البدء في خياطتها، وعند خياطة اأقم�سة 

الكوردروي واأقم�ضة المخمل القطني ُت�ضتخدم خيوط حريرية. 
الإبر: ُت�ستخدم اإبرة اآلة الخياطة نمرة )11-14( لخياطة الأقم�سة الوبرية.  2 

الغرز: ُت�ستخدم الغرزة المــ�ستقيمة طول )2مم(.  3 
ل تخفيف �سغط القدم ال�ساغطة؛ حتى لتترك اأثًرا في القما�ص  القدم ال�صاغطة: ُيف�سّ  4 

وحتى ل تدخل وبرة القما�ص في ثقب لوحة المغّذي.
نوع الخياطة: يمكن اأن تكون الخياطة باتجاه الوبر، وفي حالة خياطة الأقم�سة ذات   5 
الوبر الطــويل يمكن قــ�ص الوبر في م�ســـافة الخياطــة الجانبية، كما في ال�ســكل 

تـذّكــــر: من الأقمـــ�سة  
المـخـمــل  الوبريــــة: 
ــص  ــمــا� الـــنـــاعـــم، وق

الكوردروي.
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من  الوبرة  �سحب  بعد   ،)54-3(
خط الخياطة من جهة ثقب الإبرة.

اأّية  ا�ستخدام  يمكن  التنظيف:  طريقة   6 
طريقة من طرق التنظيف على حافة 
اليدوية  التنظيف  غرز  مثل  القما�ص، 

اأو مق�ص التنظيف.

ال�سكل ) 3-54(: خياطة الأقم�سة الوبرية.   

 ه�     اأقم�شة الدانتيل: يمكن اأن تكون اأقم�ضة الدانتيل )المخّرمة( م�ضنوعة من خيوط �ضوفية، 
اأو كتانية، اأومن الريون. ويراعى ما ياأتي عند خياطتها:

الخيوط: ُي�ضتخدم نوع الخيط ح�ضب نوع القما�ش، فاأقم�ضة الحرير تنا�ضبها الخيوط   1 
الحريرية، وخيوط القطن تنا�ضب االأقم�ضة القطنية اأو الكتانية.

الإبر: ُت�ستخدم اإبر الخياطة الرفيعة نمرة )8-9( للخياطة اليدوية، واإبر اآلة الخياطة   2 
التي تتراوح نمرها بين )14-11(.

الغرز: ُت�ستخدم الغرزة المــ�ستقيمة المنا�سبة وبطول )1.5 مم(.  3 
ل تخفيف �سغط القدم ال�ساغطة؛ حتى لتترك اأثًرا في القما�ص. القدم ال�صاغطة: ُيف�سّ  4 

الفرن�سية،  الخياطة  ا�ستخدام  يمكن  كما  العادية  الخياطة  ُت�ستخدم  الخياطة:  نوع   5 
اأّما  الأمام،  القما�ص من  اإلى م�سك  والمتو�سطة  ال�سميكة  الدانتيل  اأقم�سة  وتحتاج 
اأثناء  اإلى م�سك من الأمام والخلف برفق مع عدم �سّده في  الخفيفة منها فتحتاج 

الخياطة على الآلة.
طريقة التنظيف: ُي�ستخدم �سريط الورب المثني لتنظيف الحاّفات في خياطة الأكمام   6 

والفتحات الأمامية والخلفية.
  و       اأقم�شة ال�شمواه والجلد الناعم: يُراعى عند خياطتها ما ياأتي:

الخيوط: ُت�ض��تخدم الخيوط القطنية الممر�ضرة والخيوط الحريرية في خياطة اأقم�ضة   1 
ال�سمواه والجلد الناعم.
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الإبر: ُت�ستخدم الإبرة نمرة )11( لاأقم�سة الجلدية   2 
الجلدية  لاأقم�سة   )14( نمرة  والإبــرة  الرقيقة، 
لاأقم�سة   )16( نمرة  والإبرة  ال�سمك،  متو�سطة 

الجلدية ال�سميكة. 
الغرز: ُت�ستخدم الغرزة المــ�ستقيمة طول )2 مم( لاأقم�سة الجلدية الرقيقة ومتو�سطة   3 
ال�سمك، والغرزة طول )2.5 مم( لاأقم�سة الجلدية ال�سميكة، ول ُت�ستخدم الغرزة 

الراجعة في التمكين بل يتم التمكين بربط الخيط.
القدم ال�صاغطة: يكون �سغط القدم ال�ساغطة متو�سًطا؛ حتى ل تترك اأثًرا في القما�ص.  4 
نوع الخياطة: تحتاج اأقم�سة ال�سمواه والجلد الناعم اإلى عناية خا�سة في اأثناء الخياطة؛   5 
لأّن الإبر والدبابي�ص تترك اأثًرا في القما�ص، لذا يجب الت�سريج  في م�سافة الخياطة 
الزائدة )خارج خط الخياطة( وتثبيت الأقم�سة مًعا من اأطرافها با�ستخدام م�سابك 
يمكن  الأقم�سة  هذه  خياطة  اأثناء  في  ال�ساغطة  القدم  انزلق  ولت�سهيل  الورق، 
ا�ستخدام مواد، مثل زيت الأطفال اأو بودرة اأو �سريط ل�سق، بعد التاأّكد من اأّنها ل 
تترك اأثًرا في القما�ص بعد اإزالتها وذلك بتجربتها على قطعة قما�ص من النوع نف�سه.
بو�سع  اأو  المتباعدة  اليدوية  الغرز  ُت�ستخدم  الخياطة  م�سافة  لفتح  التنظيف:  طريقة   6 
ال�سجافات،  الطبقات، مثل  اأماكن متعّددة  بالجلد وذلك في  مادة ل�سقة خا�سة 

واأ�سوارة الكم، والياقات.
  ز      خياط��ة اأقم�ش�ة مختلفة الن�شيج مًعا: عندما يتم الجمع بين اأقم�سة مختلفة الن�سيج وخياطتها 
مًعا ل بد من مراعاة اأمور خا�سة. مثال على ذلك: الجمع بين قما�ص ناعم وقما�ص وبري، 
�سراجة  وتعمل  بينهما  النزلق  لمنع  الوبري؛  القما�ص  فوق  الناعم  القما�ص  يو�سع  اإذ 
واآخر  )التريكو(  محبوك  قما�ص  بين  الجمع  عند  اآخر:  مثال  للحافتين،  ق�سيرة  يدوية 
القما�ص المحبوك يكون  المنا�سبة لكل منهما، لأّن  من�سوج يجب الهتمام بالأطوال 
اأق�سر من القما�ص المن�سوج، لذا يو�سع القما�ص المحبوك فوق القما�ص المن�سوج في 
اأثناء الخياطة ويتم مّطه ليائم م�سافة الخياطة المطلوبة، وتتم الخياطة بتدبي�ص الأطراف 

مًعا ثم تق�سيم الم�سافة واإجراء ال�سراجة، ثم الخياطة. 

ُت�ستخدم الإبر ذات الروؤو�ص 
بالجلد  الخا�سة  ال�سهمية 

لخياطة الأقم�سة الجلدية.
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1    اأكمل الجدول الآتي بالمعلومات الازمة.

اخليوطنوع القما�ص
امل�صتخدمة

طول الإبر
الغرزة

القدم 
ال�صاغطة

تنظيف حواف نوع اخلياطة
الأقم�شة

اأقم�سة الحرير

خ�������ي�������وط اأقم�سة التريكو
البوليــ�سـتر مع 
القـــطـــــــــن

ال����خ����ي����وط 
الحــــــــريرية

الـــخـــيـــاطـــة 
الفرن�سية و�ســبه 
لـفـرن�ســــيــة،  ا
ــاطــات  ــخــي وال
للياقات  الرفيعة 

والزند وغيرها
قـــمـــــ�ســـة  لأ ا
المطـــاطيـــــــة

اإبــــــرة اآلـــة 
ــة  ــاط ــي ــخ ال
 14 نـــمـــرة 
ــلــف  ــخــت وت
حـــ�ـــســـب 
ــــمــــك  �ــــسُ

القما�ص

ح ذلك. 2    “يمكن تركيب �سريط التقوية في اأماكن مختلفة في بع�ص قطع الماب�ص”، و�سّ
3    عّلل:

اأ    - يكون �سغط القدم ال�ساغطة خفيًفا عند خياطة اأقم�سة ال�سمواه والجلد الناعم.
ب- و�سع قطعة من الورق الخفيف اأ�سفل قما�ص الحرير عند خياطته على الآلة.

4    ِلَم ُي�ستخدم خيط القطن الممر�سر في خياطة الأقم�سة الوبرية؟ ما مّميزاته؟     
عديدة.  اأمور  على  الحريرية  الأقم�سة  في  الخياطة  م�سافة  تنظيف  طريقة  اختيار  يعتمد     5

اذكرها.

ô` qµ`a
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بناًء على ما تعلمته في هذا الدر�ص، قّيم نف�سك ذاتيًّا بتعبئة قائمة الر�سدالمتعلقة بتنفيذ الخياطات 
لأغرا�ص خا�سة.

لنعممعايري الأداءالرقم

- اأجّهز مكان العمل والمواد والأدوات الازمة لتنفيذ التمارين.1
- اأتتبع مراحل تنفيذ المهارات العملية المو�سحة من قبل المعلم قبل 2

البدء بالتنفيذ. 
- اأجّهز اآلة الدرزة المنزلية، واأ�سبطها على الدرزة المــ�ستقيمة الق�سيرة 3

)2 مم(.
)في خياطة قطعتين موروبتين( تمّكنت من:4

تحديد خط الخياطة للقطعتين مًعا وتثبيتهما بالدبابي�ص، و�سراجتهما   –
ب�سكل �سحيح.

- تنفيذ الدرزة المــ�ستقيمة دون وجود ثنيات في خط الدرزة. 
)في خياطة خط ورب مع خط م�شتقيم لقطعة قما�س( تمكنّت من:5

- تحديد خط خياطة للقطعتين مًعا وتثبيتهما بالدبابي�ص، و�سراجتهما 
ب�سكل �سحيح.

- تنفيذ الدرزة المــ�ستقيمة على خط الخياطة دون وجود ثنيات في 
خط الدرزة.

)في تنفيذ الخياطة باتجاه عر�س الن�شيج ( تمّكنت من:6
بالدبابي�ص،  وتثبيتهما  مًعا  الطوليتين  للقطعتين  خياطة  خط  تحديد   -
و�سراجتهما ودرزهما بال�سكل ال�سحيح، وتثبيت القطعة العر�سية 

ب�سكل �سحيح ودون وجود �ُسمك في منطقة الخياطة.
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Ék°ùeÉN ال�سامة 7 باأمور  والمتعّلقة  الم�سغل  داخل  المعلم  تعليمات  األتزم   -
العامة، وتر�سيد ال�ستهاك بالمواد والأدوات.

- اأتعاون مع زمائي ب�سكل م�ستمر في الأن�سطة الجماعية.8
قبل 10 من  المحّدد  للمو�سوع  تبًعا  وذلك  دائم  ب�سكل  تقارير  اأنّظم   -

المعلم.

ملحوظات المعلم على تقييم الطالب لنف�صه:
........................................................................
........................................................................
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هل ا�سطررت لإ�ساح ماب�سك ب�سكل مفاجئ نتيجة �سوء، اأو طول ال�ستعمال، اأو تغيير، 
اأو ما �سابه ذلك؟ هل فّكرت كيف يمكن تغيير ت�سميم قطع الماب�ص وال�ستفادة منها باأ�سكال 
اأخرى؟ ما نوع هذه الإ�ساحات؟ بعد درا�ستك هذا المو�سوع �ستتعّرف الإجابة عن هذه الأ�سئلة.

 1   ا�صالح الأجزاء المهترئة )الفتحات(: تتعر�ص الماب�ص اإلى حدوث بع�ص العيوب بها نتيجة 
�سوء ال�ستعمال اأو ال�ستهاك، ويتم اإ�ساحها بعدة طرق، منها:

   اأ       الرفو: عملية ن�سج جديدة للقطعة في مكان الهتراء لإ�ساحه واإعادته اإلى و�سعه ال�سابق، 
خيوط  باتجاه  اإدخاله  يتم  حيث  القما�ش  لون  من  مفرد  خيط  با�ضتعمال  يدويًّا  وُينّفذ 
الم�ستعمل  الخيط  يكون  اأن  على  مًعا،  الثنين  اأو  اللحمة  اأو  ال�سداة  الأ�سلية،  الن�سيج 
من لون الن�سيج المهترئ واأرفع قليًا من خيوطه، مع اإبرة رفيعة و�سغيرة وغرز �سغيرة 
ا ومت�ساوية، وتتم عادة على الوجه ال�سحيح للقما�ص اأي اأّن عملية الرفو  ومتقاربة جدًّ
حال  وفي  اآليًّا،  اأو  يدويًّا  تنفيذه  ويمكن  الهتراء  مكان  في  جديدة  ن�سج  عملية  ت�سبه 

الأقم�سة المحبوكة )التريكو( يمكن ا�ستعمال غرزة ال�سل�سلة.
ينا�سبه فوق  اآخر  اأو قما�ص  الماب�ص ذاته،   ب   الإبليك: ويتم بو�سع قطعة من قما�ص قطعة 
مكان الثقب، اأو التمّزق، اأو الهتراء الحا�سل في منطقة الكوع اأو الركب، اأو لتقويتها 

وغيرها، وُينّفذ بالطرق الآتية:
ُتثّبت على مكان  يدويًّا: بعد ق�ص قطعة الإبليك ب�سكل زخرفي وبحجم منا�سب   1 

غرزة  با�ستخدام  ثم  بال�سراجة،  الهتراء  اأو  الثقب 
ح�سب  اأو  الماب�ص  لقطعة  منا�سب  وبلون  البطانية 

الت�سميم.    
غرزة  وبا�ستخدام  اآليًّا  الإبليك  قطعة  بتثبيت  ويتم  اآليًّا:   2 
تثبيتها  بعد  وذلك  البع�ص  بع�سها  من  متقاربة  متعّرجة 
بال�سراجة. هل توجد طرق اأخرى لتثبيت قطع الإبليك؟ 

�ســراء  يمـكــن  تذّكـر: 
اإبليك جاهزة من  قطع 
ال�سوق وباألوان متعّددة 
تنا�سب قطع ماب�سنا. 

Ék «fÉK
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Ék°ùeÉNاإ�صالح المالب�ص واإعادة تدويرها
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اأو  الخياطة  اآلة  ُي�ستعمل لإ�ساحها في حال حدوثها  اأو الخياطة المفكوكة:  القطوع   2  خياطة 
يدويًّا بالغرزة الراجعة، كما يجب تجّنب غ�سل قطع الماب�ص اإل بعد اإ�ساحها؛ وذلك لتجنب 

ات�ساع القطوع  اأو الخياطات المفكوكة فيها، ومن الأمور الواجب مراعاتها عند تنفيذها:
  اأ      ا�شتعمال خيط من لون قطعة الملب�س اأو اأغمق قليًل.

 ب    ا�صتعمال خيط مزدوج عند تنفيذها يدويًّا بالغرزة الراجعة.

اأو  اإّما القطع على �سكل زاوية  اإ�صالح القطع الم�صتقيم على الوجه الخلفي لقطعة المالب�ص،   جـ   

ل اإ�ساحه بطريقة الإبليك اأو الرفو. مائًا فُيف�سّ
 3   الإ�صالحات ال�صريعة: اإّن فقدان زر اأو كبا�سة اأو كب�ساية، اأو تلف ال�سّحاب ب�سكل مفاجئ 
من قطع ماب�سنا قد ُي�سّبب لنا م�سكلة عند ارتدائها مرة اأخرى، لأّن �سياع زر واحد قد ُي�سّبب 

م�سيعة للوقت والمال، لذلك من ال�سروري اإ�ساحها ب�سكل �سريع، وت�شتمل على ما ياأتي:
  اأ     اإعادة تركيب الأزرار والكب�شايات والكبّا�شات فوًرا بعد وقوعها، اأو حفظها في مكان اأمين 

ليتم تركيبها فيما بعد.    
 ب    اإعادة تثبيت الأزرار على قطع الماب�ص الجديدة فور �سرائها.

 جـ    تغيير ال�صّحابات التالفة.
ي�ساعد على �سرعة اإجراء هذه الإ�ساحات وجود علبة خا�سة لجمع 

اأدوات الخياطة على اأن تو�سع في متناول اليد بعيًدا عن الأطفال.

ن�شاط  جماعي )3-12(: الإ�صالحات ال�صريعة 
نوع   ما  وتفّح�سها،  اإ�ساح،  اإلى  بحاجة  مختلفة  ماب�ص  قطع  بع�ص  اأح�سر  زمائك،  مع  بالتعاون 
الإ�ساحات التي تحتاجها؟ نّظم معلوماتك داخل الجدول اأدناه، وناق�ص زماء ك فيه باإ�سراف المعلم.

الإجراء الذي مت نوع الإ�صالح ا�صم قطعة املالب�ص الرقم
قمي�ص رجايل

تنورة
جلباب
بيجاما

بنطلون جينز

فّكر:
اإ�ساحات  هل توجد 
�سريعة اأخرى لم ُتذكر 

في الدر�ص؟ اذكرها.
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ن�شاط  جماعي )3-13(: زيارة ميدانية

1- زر محاًّ لت�سليح ورفو الماب�ص، و�سّجل ملحوظاتك من حيث:
اأ   - اأنواع الإ�ساحات التي ُتنّفذ على ِقَطع الماب�ص في المحل.

ب- طرق تنفيذ هذه الإ�ساحات يدويًّا اأم اآليًّا.
2- كم تبلغ تكلفة اإ�ساح ِقَطع الماب�ص التي �ساهدتها ح�سب الت�سعيرة المحّددة؟

3- هل العمل في اإ�ساح الماب�ص ُيحّقق ربًحا ماليًّا جيًدا؟
4- هل تتمّكن من اإ�ساح ماب�سك في المنزل؟

5- نّظم ذلك في تقرير، وناق�ص زماء ك فيه باإ�سراف المعلم، و�سعه في ملفك.

 4   تغييـر ت�صميم قطعة المالب�ص: يعـنـي ذلك 
تغيير ت�سميم قطعة الماب�ص اأو ا�ستخدامها، 

وي�سمل الآتي:
  اأ      تغ����يير خط�����وط الت�شم��يم كتحويل 
البنطلون )اإذا كان وا�سًعا( اإلى تنورة 
-3( ال�سكل  في  كما  �سورت،  اأو 
جيليه  اأو  جاكيت،  اإلى  اأو   ،)55

لماب�ص اأطفال.                        

ال�سكل )3-55(: تغيير ت�سميم 
قطع الماب�ص لت�ساميم جديدة.
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 ب      اإ�شافة الإك�ش�شوارات، كالأحـزمة، اأو ربطات العنق، وغيرها، اأوكلف كالإبليك وغيرها، 
كما في ال�سكل )56-3(.

                                                                 
                     

 

ال�سكل )3-56(: تغيير قطعة الماب�ص باإ�سافة الإك�س�سوارات.

الماب�ص  قابلية قطعة  التاأّكد م�سبًقا من  وتغيير لونها، ويتطّلب هذا   جـ   �صباغة قطعة المالب�ص 
ل عادة ال�سبغ بلون اأغمق قليًا من اللون؛  للغ�سل ومن ثبات لون ال�سبغة عليها، وُيف�سّ

الأ�سلي للتاأّكد من الح�سول على اللون المطلوب.

 5   اإعادة تدوير قطع المالب�ص ل�صتخدامات اأخرى  
اأو  الماب�ص  قطعة  ت�سميم  تغيير  ذلك  يعني 
ا�ستخدامها، ويتم ذلك بطرق متعددة، منها:

اأ�سغر  اإعادة تف�صيل قطع المالب�ص لأ�سـخا�ص  اأ       
حجًما اأو �سنًّا اإذا كان قما�سها جيًدا.

اأو  ال�ساخنة،  لــاأوانــي  ــازات  ــّف ق �صنع  ب    
ال�ساي،  لإبريق  غطاء  اأو  )م�ّساكات(، 

اأو فوط للمطبخ.
اأو  حقيبة  اإلى  الجينز  بنطلـــــون  تحـــويـر  جـ     

اأ�سكال مختلفة من قطع الأبليك.
   د      تحوير قطع المالب�ص لألعاب ح�ســو، كـمــا 

ال�سكل )3-57(: تحوير قطع الماب�ص ل�ستخدامات اأخرى.في  ال�سكل )57-3 (.
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اآخرين  لأ�سخا�ص  المالبـــ�ص  قطع  بعـ�ص  عــن  ال�صــتغناء   6  
يحتاجون اإليها كالفقراء اأو منكوبي الكوارث  )ب�ضرط تقديمها 

بحالة جيدة بعد غ�سلها وكّيها واإ�ساح ما بها من عيوب(.

ق�شية للبحث 

ا�ستريت بنطلون جينز وبعد ارتدائك له وغ�سله للمرة الأولى لحظت اأّن لونه اأ�سبح فاتًحا 
وتوزيع اللون غير مت�ساٍو في البنطلون، في �سوء درا�ستك هذه الوحدة :

مع  من خلل  له  مما حدث  بالرغم  البنطلون  هذا  ل�ستخدام  الحلول  اأو  البدائل  اذكر   -1
الأخذ بعين العتبار اأّن البنطلون ما زال جديًدا.

2- هل يمكن حل الم�سكلة ذاتها اإذا حدثت لتنورة طقم من قما�ص عادي؟ كيف يمكن 
ال�ستفادة من هذه التنورة؟

ن�شاط )3-14(:  تدوير قطع المالب�ص  

ل في تنفيذها؟ 1- نّفذ خياطة م�ّساكات للمطبخ من قطع ماب�ص قديمة، ما القما�ص المف�سّ
2- اجمع ق�سا�سات من الأقم�سة المتوافرة في البيت اأو في م�سغل مدر�ستك، ثم �سل هذه 
القطع بحيث تتنا�سب األوانها واأنواعها لعمل مفر�ص، ثم �سل هذه القطع )با�ستخدام اآلة 
الدرزة( بالطريقة التي تراها منا�سبة، نّظف حواف المفر�ص باإحدى الطرق التي تعلمتها، 

ما راأيك بالنتيجة التي ح�سلت عليها؟
3- ابحث عن طريق )الإنترنت( في مجال الأبليك.

لك  �سبق  هــل  ــر:  ــذّك ت
قطع  مــع  وتــعــامــلــت 
ُنّفذت  مــدّورة  ماب�ص 
اأو  اأمـــــك  ــل  ــب ق ـــن  م

جدتك؟ اذكرها.
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ن�شاط  جماعي )3-15(: اإعادة تدوير قطع المالب�ص
بالتعــاون مــع زمائــك، اأح�ســر بلوزة �ســوف 
قديمــة، وتتبــع المراحــل الآتيــة لتنفيــذ خياطة 

قّفازات �سوفية:

1-  اأعّد مخطًطا ورقيًّا ليدك كما في ال�سورة اأعاه.                2 - ثّبت المخطط على حافة بلوزة ال�سوف )على طبقتين(
 كما في ال�سورة اأعاه؛ لتح�سل على اأربع قطع.

3- �سّرج القطعتين مًعا، ثم ادرزهما با�ستخدام اآلة الدرزة،    4- اقلب القطعتين على الوجه ال�ضحيح، وق�ّش الخيوط الزائدة.
       ثّم ق�ص حواف القطع ب�سكل �سحيح و�سّذبها ونّظفها.

-  ما المق�سود بالأبليك؟ اأعِط اأمثلة على ا�ستخدامه في اإ�ساح الماب�ص.
-  عّدد الأمور الواجب مراعاتها عند تنفيذ خياطة القطوع اأو الخياطة المفكوكة.

-  اأعِط ثاثة اأمثلة على تغيير ت�سميم قطع الماب�ص.
ح المق�سود باإعادة تدوير قطع الماب�ص ل�ستخدامات اأخرى، مع اإعطاء اأمثلة على  -  و�سّ

ذلك.

1
2
3
4
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تمرين جماعي ) خياطة العلم الأردني(
بالتعاون مع زملئك وباإ�شراف معلمك، نّفذ خياطة العلم الأردني، متتّبًعا المراحل الآتية:

اأوًلً: موا�شفات ومقا�شات العلم الأردني، كما في ال�شكل )58-3( 
منها  العليا  القطعة  متوازية:  مت�ساوية  قطع  ثاث  اإلى  اأفقيًّا  وُيق�سم  عر�سه،  طوله �سعف 
�سوداء والقطعة الو�سطى بي�ساء والقطعة ال�سفلى خ�سراء، ويو�سع عليه من ناحية ال�سارية 
مثلث اأحمر قاعدته م�ساوية لعر�ص الراية وارتفاعه م�ساٍو لن�سف طولها، وفي هذا المثلث 
كوكب اأبي�ص �سباعي الأ�سعة )نجمة �سباعية( م�ساحته مّما يمكن اأن ت�ستوعبه دائرة قطرها 
واحد من اأربعة ع�سر من طول الراية، وهو مو�سوع حيث يكون و�سطه عند نقطة تقاطع 
الخطوط بين زوايا المثلث ومنت�ضف طول االأ�ضالع، وبحيث يكون المحور المار من 

اأحد الروؤو�ص موازيًا لقاعدة هذا المثلث.

ال�سكل )3-58(: علم المملكة الأردنية الها�سمية.
ثانيًا: ر�شم مخّطط العلم الأردني، كما في ال�شكل )59-3(.

ال�سكل )3-59(: مخّطط علم المملكة الأردنية الها�سمية.
1- ار�سم م�ستطيًا طوله )100( �سم وعر�سه )50( �سم.

2- ق�ّسم الم�ستطيل ب�سكل عر�سي اإلى ثاثة اأق�سام مت�ساوية.
راأ�ص  ُتمّثل  والتي  منت�سفه  على  )اأ(  عامة  و�سع  طولي،  ب�سكل  الم�ستطيل  ف  ن�سّ  -3

األحمر

األسود

األبيض

األخضر

)اأ(أبيض
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األحمر

األسود

األبيض

األخضر

أبيض

المثلث، ار�سم مثلًثا بحيث تكون قاعدة المثلث على الجهة اليمنى من الم�ستطيل 
وينتهي ارتفاعه في النقطة المحّددة )اأ(.

4- ار�سم النجمة ال�سباعية ب�سكل يتفق مع مقايي�ص م�ساحات واألوان العلم كما ياأتي:  
اأ   - ار�سم دائرة قطرها ي�ساوي 14/1 من طول العلم، وار�سم النجمة داخلها، كما 

في ال�سكل )60-3(.
ف النجمة، كما في ال�سكل )3-60(، واعمل على تكبيرها لينا�سب قيا�سها  ب- �سِ

طول العلم المطلوب.

ال�سكل )3-60(: النجمة ال�سباعية.
5- انقل المثلث ب�ّسفه، واأ�سف م�سافة خياطة حوله.

6- اف�ضل الم�ضتطيل على الخطوط العر�ضية التي ر�ضمتها �ضابًقا، واأ�ضف م�ضافة خياطة 
حول ِقَطع المخطط مع كتابة البيانات الازمة وو�سع عامات التزان.

7- انقل مخّطط النجمة اإلى ورق ر�سم المخططات )دون ر�سم م�سافة خياطة حول خطوطها(.
ثالثًا: تنفيذ خياطة العلم

1- ثبّت اأجزاء المخّطط على ِقَطع اأقم�سة، متّتبًعا التعليمات )الألوان(، ثم ق�ّص القما�ص.
2- نّفذ خياطة القطع الم�صتطيلة بالت�سل�سل الآتي: 

تطابق وجَهي  مراعًيا  الأبي�ص،  والم�ستطيل  الأ�ســود  الم�سـتطيل  اأ  - طـابق �سلَعي 
القما�ص مًعا للداخل، وادرز على خط الخياطة.

الم�ستطيل  �سلع  مع  الأخــرى  الجهة  من  الأبي�ص  الم�ستطيل  �سلَعي   طابق  ب- 
الأخ�سر، مراعًيا تطابق وجَهي القما�ص مًعا للداخل، وثّبتهما بالدبابي�ص، وادرز 

على م�سافة الخياطة. 
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جـ- نّظف حاّفات الخياطة بالطريقة المنا�سبة.
د  - ادرز درزة تجميلية على الوجه ال�سحيح للقما�ص.

هـ - اكِو الخياطات على الوجه الخلفي.
3- خياطة القطعة المثلثة كما ياأتي:

 اأ   - �سع القطعة المثلثة على الوجه ال�سحيح للقطع المو�سولة بحيث تكون قاعدة 
اأن  )اأ(، مراعًيا  الحاد على نقطة التزان  المثلث  اليمنى وراأ�ص  المثلث للجهة 
يكون اللون الأ�سود لاأعلى، وثّبته بالدبابي�ص وال�سراجة بعد ثني م�سافة الخياطة 

ل�سلَعي المثلث للداخل.
ب- ادرز على حواف المثلث  المثنية باللون الأحمر بالغرزة  المــ�ستقيمة.

ليظهر  الخياطة  م�سافة  وفي  المثلث  اأ�سفل  الخلفي  الوجه  على  القما�ص  ق�ص  جـ- 
المثلث الأحمر. 

4- نّفذ خياطة النجمة كما ياأتي:
اأ   - جّهز قطعة القما�ص الأبي�ص بكي الفازلين على الوجه  الخلفي، وار�سم  عليها 
النجمة )الكوكب(، ثم ق�ص حول خطوطه  اأو ثّبتها بالدبابي�ص على المثلث في 

مكانها المحّدد وعلى الوجه ال�سحيح للمثلث، و�سّرجها.
ب - ثّبت فازلين على قطعة بي�ساء  اأكبر من قيا�ص الكوكب قليًا، ثم ثّبت هذه القطعة 

على الوجه الخلفي للمثلث بحيث تنطبق على النجمة تماًما، ثم �سّرجها.
جـ - نّفذ خياطة النجمة بالغرزة المتعّرجة الرفيعة م�ستخدًما اللون الأبي�ص.

الخط  من  ا  قريًبا جدًّ للعلم( وذلك  الخلفي  الوجه  )على  البي�ساء  القطعة  ق�ّص  د   - 
الخارجي للغرزة المتعّرجة با�ستخدام مق�ص رفيع وحاد.

هـ  - ادرز مرة اأخرى بغرزة متعّرجة اأعر�ص.
5-نّظف حواف العلم بالطريقة المنا�سبة وباإ�سراف المعلم.

6- ق�ّص قطعة بي�ساء طولها ي�ساوي )50 �سم( وعر�سها )10 �سم(، وثّبتها بطريقة تركيب 
�سريط الورب على قاعدة المثلث كما مّر بك �سابًقا دون اإغاق الأطراف، ثّم اكِو 

العلم كيًّا نهائيًّا.
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ال�سكل )3-61(:  العلم الأردني.

مر
ألح
ا

سود
األ

ض
ألبي
ا

ضر
ألخ
ا

ض
أبي
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�صجل �صير التعّلم

ال�سم:.................................    المو�سوع:...............................    التاريخ:...............................
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بناًء على ما تعلمته ونّفذته من مهارات في هذه الوحدة، قّيم نف�سك ذاتيًّا باختيار التقدير الذي 
ينطبق عليك في المهارات المذكورة في الجدول الآتي:

ا المجال �شعيفجيد جيد جدًّ

تــجــهــيــز الــمــواد 
والأدوات

والمواد  الأدوات  اأجّهز 
التي تلـــزمـني ب�ســـــكل 
انتظار  دون  وتام  م�سبق 

تعليمات المعلم. 

والمواد  اأجــّهــزالأدوات 
بعد  اأحياًنا  تلزمني  التي 

تعليمات المعلم.

بتجهيز  اأهـــتـــم  ل 
والأدوات،  المـــواد 
اأ�ستعيرها  اأن  ويمكن 

من زمائي.
ــان  ــك تـــرتـــيـــب م

العمل
)الم�شغل(

اأهتم بترتيب مكان عملي 
والم�ســــغل بالطـريقــــة 
لت�سـاعدني  ال�سـحيحــة 
ب�سرعة  العمل  اإنجاز  في 

واإتقان.

عملي  ــان  ــك م ـــــب  اأرّت
اأراهـــا  الــتــي  بالطريقة 
كثيًرا  اأهتم  ول  منا�سبة 

بتعليمات المعلم.

ل اأهتم بترتيب مكان 
الــعــمــل، واأتــجــاهــل 

ملحوظات المعلم.

تنفيذ الغرز اليدوية 
الثابتة وغير الثابتة

اأ�ســتطيع تنفيــذ الغرز   -
باأنــواعهــا  اليدويــــة 
بعــد  متقــن  ب�ســكل 
النتباه ل�سرح المعلم.

- اأمّيز ا�ســتخدامات كل 
منها واأماكن تنفيذها.

الخيــط  اأ�ســتخدم   -
الغرزة  لنوع  المنا�سب 
ونوع القما�ص ولونه. 

- اأنّفــذ الغــرز اليدويــة 
ولكن اأخطــئ اأحيــاًنا 
في تثبيت بداية ونهاية 

الخيط.
اأمّيز بين الغرز اليدوية   -
وا�سـتخدامات  الثابتــة 

كل منها فقط.
- اأ�ستخدم اأحياًنا الخيط 
قطعة  للون  المنا�ســب 

القما�ص ونوعه.

- ل اأ�ســتطيع تنفيــذ 
اليــــدويــة  الغــرز 
وغـالــًبا  جميعهــا 
فــي  اأخطــئ  مــا 
ول  اأ�ســـــــمائها، 
اأمّيــز بيــن اأنواعها 

وا�ستخداماتها.
- ل اأنتبه لتوجيهات 
المعلــم فــي اأثنــاء 
وتنــفيــذ  �ســـــرح 

المهارة. 
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ا المجال �شعيفجيد جيد جدًّ

الآلية  الغرز  تنفيذ 
الــمــــــــ�ــصــتــقــيــمــة 
وغرزة  والمتعرجة 

اللقطة والحبكة

الغرز  تنفيذ  اأ�ستطيع   -
الآلــــيــــة جــمــيــعــهــا 
ــل مــنــتــظــم  ــك ــس ــ� وب
مـــراعـــًيا  و�سحيح، 
في  المعلم  تعــليمات 
التنفيذ  يتعّلق بطرق  ما 
في  والآمنة  ال�سحيحة 
اأثناء ا�ســــتخدام اآلت 

الخياطة المتنوعة.   
ا�ستخدامات  بين  اأمّيز   -
الغرز الآلية المختلفة.

- ل اأ�ستطيع تنفيذ الغرز 
الآلية جميعها وب�سكل 
ــظــم و�ــســحــيــح  ــت مــن
معي  تحدث  واأحياًنا 
تنفيذ  اأثناء  في  اأخطاء 
اأعرف  ل  الآلية  الغرز 

اأ�سبابها.   
بين  ــا  ــاًن ــي اأح اأمـــّيـــز   -
ا�ســــتخدامات الغــرز 

الآلية المختلفة. 

تنفيذ  اأ�ستطيع  ل    -
ـــة  ـــي الــــغــــرز الآل
منتـظـم  وب�ســـكل 
و�سحيـح، وكثيـًرا 
معي  تــحــدث  ــا  م
ــاء فــي اأثــنــاء  ــط اأخ
الآلية  الغرز  تنفيذ 
مما يوؤدي اإلى تلف 
ول  التدريب  عينة 

اأعرف اأ�سبابها.   

الخياطات  تنفيذ 
العادية،  الأ�صا�صية 
الحافات،  وق�ص 
وتنظيف الحافات، 
ــــة  ــــاط ــــي ــــخ وال
الــــمــــزدوجــــة، 
الحافات،  وخياطة 
ــــة  ــــاط ــــي ــــخ وال

لأغرا�س خا�شة

الــخــيــاطــات  اأنـــّفـــذ   -
عام  ب�سكل  الأ�سا�سية 
ال�سحيحــــة  بالطريقة 
توجيهات  وح�ســـب 

المعلم.
جيد  وب�سكل  ــز  اأمــّي  -
كل  ا�ستخدامات  بين 
منها في قطع الماب�ص 
تنفيــذها  واأمــاكـــــن 

المنا�سبة. 

الخياطات  بع�ص  اأنّفذ   -
بالطريقة  الأ�سا�ســــية 
ال�سحيحة واأخطئ في 

بع�سها.
- ل اأمّيز بين ا�ستخدامات 
الخياطات  ــن  م كــل 
في  �سحـيــح  ب�سـكل 
الماب�ص واأماكن  قطع 

تنفيذها المنا�سبة.

- لم اأنجح في تنفيذ 
الخيـاطــات  بع�ص 
الأ�ــســـــا�ــســـــــــــيــة 
ـــة  ــــ ـــق ـــطـــري ـــال ب
ال�سحيحة واأخطئ 

في بع�سها اأحياًنا.
بيــن  اأمـــــــّيــز  - ل 
كل  ا�ســتخدامات 
مــن الخيـــاطــات 
ب�ســــكل �سحيــح 
في قطــع الماب�ص 

وطرق تنفيذها.
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ا المجال �شعيفجيد جيد جدًّ

تــنــفــيــذ اإ�ـــصـــالح 
واإعــادة  المالب�ص 

تدويرها

ــاح  ــس اإ� اأ�ــســتــطــيــع   -
الحاجة  عند  ماب�سي 
لـــذلـــك وبــالــ�ــســكــل 

ال�سحيح والمنا�سب.
اإعــادة  طــرق  تعّرفت   -
ــ�ــص  ــمــاب ـــر ال ـــدوي ت

واأ�ستطيع تنفيذها.

ــاح  ــس اإ� اأ�ــســتــطــيــع   -
الحاجة  عند  ماب�سي 
ــي ل  ــن ــك لـــذلـــك ول
المو�سوع  بهذا  اأهتم 

ب�سكل كلي.
ا�ــســتــخــدام  ــل  ــسّ ــ� اأف  -
ولم  جــديــدة  ماب�ص 

اقتنع بفكرة تدويرها.

اأهتم بمو�سوع  - ل 
ماب�سي  اإ�ــســاح 
تدويرها  ـــادة  واإع
ل�ســـتخدامها مرة 

اأخرى.

بتعليمات  اللتزام 
العامة  الــ�ــصــالمــة 
الم�شغل،  داخ���ل 
الأدوات  وترتيب 
لمكانها  واإعادتها 

المنا�صب

دائــم  ب�سكل  ــزم  ــت األ  -
تعليمات المعلم في ما 
ال�سامة،  باأمور  يتعّلق 
عملي  مكان  ــب  واأرّت

ب�سكل دائم ومنتظم.

تعليمات  اأحياًنا  األتزم   -
يتعلق  ما  في  المعلم 
ــ�ــســامــة،  ـــور ال ـــاأم ب
مكان  اأحياًنا  ــب  واأرّت

عملي ب�سكل منتظم.

تعليمات  األتزم   ل   -
المعلم في ما يتعّلق 
باأمـور ال�ســــامة، 
على  ـــد  ـــم ـــت واأع
ترتيب  في  زمائي 

مكان عملي.

ملحوظات المعلم على تقييم الطالب لنف�صه:
........................................................................
........................................................................
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1    كيف يمكنك المحافظة على اأدوات الخياطة الآتية بحالة جيدة:
المق�سات، العجلة الم�سّننة، و�سريط القيا�ص.

ح ا�ستخدامات الغرز الآتية، ومتى ُي�ستخدم كل منها دون غيرها: 2    و�سّ
 البا�سة،  ال�سراجة المائلة، ال�سراجة المت�ساوية، ال�سراجة الم�سحورة، والغرزة الراجعة.

3    اذكر ثاث طرق يمكن ا�ستخدامها للح�سول على خط درزة منتظم مواٍز للحافة.
4    عّدد المور التي ُيعتمد عليها في اختيار طريقة تنظيف حاّفات القما�ص.

ح المق�سود بالخياطة الفرن�سية ومجالت ا�ستخداماتها في قطع الماب�ص المختلفة. 5    و�سّ
6    عّدد الأمور الواجب مراعاتها عند تنفيذ خياطة القطوع اأو الخياطة المفكوكة.

7    عّلل ما ياأتي:
  -   الحر�ص على تنظيف حافات القما�ص في الخياطة.

ل عند اإجراء الخياطة المنحنية اأن تكون حركة اآلة الخياطة بطيئة.   -    ُيف�سّ
 -     يتم اإجراء الق�سق�سة والتثليم في اآن واحد في الق�سات الطولية )البرن�س�ص(.

ل �سبغ لون الماب�ص بلون اأغمق قليًا من اللون الأ�سلي عند تغيير ت�سميم قطعة   -    ُيف�سّ
الماب�ص.

 1

2

3
4
5
6
7

اأ
ب
جـ
د
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قائمة الم�صطلحات
   

Needle ………………….……….........………………………1- الإبرة
Hand needle ………..............….........……………اإبرة خياطة يدوية
Wedge point needle ………..................……………اإبرة �سهمية الراأ�ص
Ball point needle ........................….......................   اإبرة كروية
Sharp point needle.......................….......…………اإبرة مدببة الراأ�ص
Twin needle …………..............…….………………… اإبرة مزدوجة
Lengthwise grain ……….….....…..………….… 2- التجاه الطولي للقما�ص
Crosswise grain ………..….....…..………….… 3- التجاه العر�سي للقما�ص
Grain Line ……...............…….…………………….… 4- اتجاه الن�سيج
Bias ………....................…....…………………….… 5- اتجاه الورب
Sewing Machine …...........….………………………….… 6- اآلة الخياطة
Bobbin case ………..........…...……..…………….… حافظة المكوك
Thread guide …….……….............………………….… دليل الخيط
Presser foot lifter ………...……………….… رافع وخاف�ص القدم ال�ساغطة
Take up lever ……….....…........…………………….… رافع الخيط 
Drive belt ………….…….............……………….… سير نقل الحركة�
Hand wheel ……….….…............………………….… عجلة الإدارة
Spool pin …..............…...………………………….… عمود البكرة
Slide plate …….............…..……………………….… الغطاء المنزلق
Base plate ……….......…......…………………….… قاعدة اآلة الخياطة
Presser foot …..……..….........…………………….… القدم ال�ساغطة
Button foot …………..….......………………….… قدم تركيب الأزرار
 Zipper foot …………….……...………….… قدم تركيب ال�سحاب العادي
Invisible Zipper foot …...….….………….… قدم تركيب ال�سحاب المخفي
Binder. foot ………...…...………………….… قدم تركيب �سريط الورب
Embroidery foot ….......…......……………………….… قدم التطريز
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Cording foot ………....….....…………………….… قدم تركيب القيطان
Quilter guide bar foot …….........……………………….… قدم التنجيد
Over edge foot …………….........……………….… قدم تنظيف الحواف
Gathering foot …........…...........….…………………….… قدم الزّم
Blind Hemmer foot ………..…...………………….… قدم الطّية المخفية
Button hole foot …………..............………………….… قدم العراوي
Zig zag Foot ……….….……......……………….… قدم الغرزة المتعّرجة

 Straight stitch Foot ...………..………………….… قدم الغرزة المــ�ستقيمة
Cam……….……..................................……………….…كامة
Needle plate ……....……................………………….… لوحة الإبرة
Bobbin winding   assembly …....….......……………….… مالئ المكوك
Needle Clamp …………..…............…………….… مربط تثبيت الإبرة
Feed dog ……………......................……………….… م�سط التغذية
Reverse stitching ………..…….…….………….… م�سّغل الحركة العك�سية
Bobbin………..............................…………………….… مكوك
Foot pedal …………..….……..….........…….… )منّظم ال�سرعة )الدع�سة
Tension Discs ………….....……...........…….… منّظم �سد الخيط العلوي
Bobbin winding tension disc..............................منّظم �سد خيط المكوك
Pressure  regulator......................................منّظم �سغط القدم ال�ساغطة
Stitch lengh regulator...........................................منّظم طول الغرزة
Stitch width regulator..........................................منّظم عر�ص الغرزة
Needle position selector........................................موّجه و�سع الإبرة
Marking device .................................................... 7- اأدوات التاأ�سير
Tracing wheel .................................................. )العجلة )الدّراجة
Serrated edged wheel ............................................. العجلة الم�سّننة
Smooth edged wheel ............................................. العجلة المل�ساء

 Tailors chalk ........................................................ قر�ص التاأ�سير
Pencil chalk........................................................... قلم التاأ�سير
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Tracing paper .................................................... كربون الخياطة
Sewing tools ...................................................... 8- اأدوات الخياطة
Pin ........................................................................ دبو�ص
Thimble................................................................. ك�ستبان
Pin cushin ......................................................... و�سادة دبابي�ص
Measuring device.................................................. 9- اأدوات القيا�ص
Tape  measuring ................................................... سريط القيا�ص�

 T square.................................................................. م�سطرة
Sewing gauge ............................................. م�سطرة مقيا�ص الحوا�سي
French Curve ..................................................... منحنى فرن�سي
Shears  and  scissors ............................................... 10- اأدوات الق�ص
Trimming shears ................................................ مق�ص الت�سطيب
Dress makers Shears ............................................... مق�ص تف�سيل
Pinking  Shears ..................................................... مق�ص تنظيف
Sewing scissors .................................................... مق�ص خياطة
Seam ripper ....................................................... فّتاحة عراوي
Pressing Tools ..................................................... 11- اأدوات الكي
 Board ................................................................ لوحة الكي
Sleeve board ................................................... لوحة كي الأكمام
Iron ...................................................................... مكواة
Felting ....................................................... 12- اأقم�سة غير من�سوجة
Knitted Fabric ................................................... 13- اأقم�سة محبوكة

 Woven Fabric ................................................... 14- اأقم�سة من�سوجة
Over Iock Machine ................................................... 15- اآلة الحبكة
Sewing Machine ...................................................... 16- اآلة الدرزة
Stain Removal ........................................................ 17- اإزالة البقع
Fiber ..................................................................... 18- األياف
Synthetic Fiber ................................................... 19- األياف �سناعية
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Natural Fibers ..................................................... 20- األياف طبيعية
Silk ....................................................................... حرير
Wool .................................................................... سوف�
Cotton .................................................................... قطن
Hemp .......................................................... ........... قّنب
Linen ..................................................................... كتان
Camel hair .......................................................... وبر الجمل
Polymerization ......................................................... 21- البلمرة
Notching .................................................................. 22- تثليم
Grading .................................................................. 23- تدريج
Carding ................................................................. 24- ت�سريح
Trimming .............................................................. 25- ت�سذيب
Retting ................................................................... 26- تعطين
 Reinforced ................................................................ 27- تقوية
Breaking ................................................................. 28- تك�سير
Combing ................................................................ 29- تم�سيط
Inter Facing ........................................................... 30- ح�سوات
All  Bias  Interfacing ........................................ ح�سوة غير من�سوجة
Seams ................................................................. 31- خياطات
straight Seam .................................................. خياطة مــ�ستقيمة
curved Seam ...................................................... خياطة منحنية
cornered seam ...................................................... خياطة زوايا
French seam ...................................................... خياطة فرن�سية
Flat Felled Seam ........................................ خياطة مزدوجة- منب�سطة
Thread ................................................................... 32- خيوط
Basting Threads................................................... 33- خيوط �ضراجة
Yarn ...................................................................... ن�سيج
Simple Yarn ....................................................... خيوط ب�ضيطة
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 Ply yarn .......................................................... خيوط مزدوجة
Spun Yarn ........................................................ خيوط مغزولة
Filament Yarn ..................................................... خيوط مل�ضاء
Weft ....................................................... )34- خيوط الطول )ال�ضداة
Warp ..................................................... )35- خيوط العر�ش )اللحمة
Hem ....................................................................... 36- ذيل
Gathering ................................................................... 37- زّم
Drawing ............................................................ )38- �سحب )مط
Tuchs .................................................................... 39- غبنات
Stitch ..................................................................... 40- غرزة
Tailor،s tack ....................................................... غرزة البا�سة
Blanket stitch ...................................................... غرزة البطانية
Back stitch ........................................................ الغرزة الراجعة
Basting stitch ..................................................... غرزة ال�سراجة
Uneven Stitch ....................................... غرزة ال�سراجة غير المت�ساوية
Digonal Stitch ............................................. غرزة ال�سراجة المائلة
Even Stitch............................................... غرزة ال�سراجة المت�ساوية
Slip Basting .................................................... الغرزة الم�سحورة

 Running Stitch .................................................... غرزة ال�سالة
Button hole Stitch .................................................. غرزة العروة
Catch Stitch ..................................... )غرزة عظمة ال�سمكة )رجل النملة
 Overcasting Stitch .................................................. غرزة اللفقة
Hemming Stitch ............................................. غرزة اللقطة العادية
Blind Hemming ............................................ غرزة اللقطة المخفية
Zigzag Stitch ...................................................... غرزة متعّرجة
Fagoting Stitch .................................... غرزة متعّرجة متعددة الأغرا�ص
Straight Stitch ................................................... غرزة مــ�ستقيمة
Half Back Stitch .............................................. غرزة ن�سف راجعة
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Ring Spinning  ............................................................ 41- غزل
Clipping ................................................................ 42- ق�سق�سة
 Gingham ....................................................... 43- قما�ص كاروهات
Strip ................................................................. 44- قما�ص مقلم
Pleats ...................................................................... 45- ك�سر
Flare ................................................................... 47- ك�سك�ص
Luster .................................................................... 48- لمعان
Color ....................................................................... 49- لون
Diagonal .................................................................. 50- مائل
Tenacity ................................................................... 51- متانة
Flexibilty ................................................................. 52- مرونة
Curve .................................................................... 53- منحٍن
Texture .................................................................. 54- ملم�ص
Weave .................................................................... 55- ن�سيج
Jacquard Weave ................................................... ن�سيج جاكار
Lace Weave ......................................................... ن�سيج دانتيل
Plain Weave ......................................................... ن�سيج �سادة
Sattin Weave ........................................................ ن�سيج �ستان
Netting Weave ..................................................... ن�سيج �سبكي
Sheer Weave ....................................................... ن�سيج �سيفون
Twill Weave ......................................................... ن�سيج مبرد
Velvet Weave ...................................................... ن�سيج مخمل
Pile Weave  ......................................................... ن�سيج وبري
Maturity ......................................................... 56- ن�سج ال�سعيرات
Wrong side .................................................. 57- وجه خلفي للقما�ص
 Wright side ................................................. 58- وجه �سحيح للقما�ص
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قائمة المراجع

اأوًل: قائمة المراجع العربية

1   - اعتدال الدبا�ص واأخريات، الخياطة، وزارة التربية وال�سباب، �سلطنة ُعمان، 1985.
 2  - اعتدال الدبا�ص واأخريات، المن�صوجات والمالب�ص، وزارة التربية وال�سباب، �سلطنة ُعمان، 1985م.

3   - اأبتول، تعريب د. نبيل �سليمان، اللبا�ص والزينة في العالم العربي، �سركة المطبوعات للتوزيع والن�سر، لبنان، 
1992م.

4  - اإن�ساف ن�سر، درا�صات في الن�صيج، دار المعارف، القاهرة، 1986م.
دار  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  المن�صوجات،  ن�سيوات،  حجازين  ليلى  الناعوري،  ع�ساكرية  �سعاد  د.  اأ.   -  5

ال�سروق للن�سر والتوزيع، 2002م.
6  - اآيثن روز، تعريب اأزهار عبد الغني الماح، القواعد ال�صا�صية للخياطة، بغداد المكتبة العالمية، 1985م.

7  - جان اإيتون، مو�صوعة الخياطة تقنيات- تف�سيل- اأزياء، دار الر�سيد، 1983م.
8   - د. اأحمد فوؤاد النجعاوي، تكنولوجيا الألياف ال�صناعية وخلطاتها، من�ساأة المعارف، الإ�سكندرية،1983م.

9   - �سامية اإبراهيم لطفي ال�سمان، مو�صوعة المالب�ص، كلية الزراعة، جامعة الإ�سكندرية، 1997م.
10- �سنجر، مو�سوعة الخياطة، اأ�صرار الخياطة، اأكاديما، بيروت، لبنان.

11- عبد الرحمن المزين، مو�صوعة التراث الفل�صطيني، من�سورات دار فل�سطين المحتلة، 1981م.

12- عبد الرافع كامل، تكنولوجيا الن�صيج، الجزء الأول والثاني، دارالمعارف، القاهرة، )ب.ت(.
13- عبد الرافع كامل، مدخل اإلى تكنولوجيا الن�صيج والتاب�صترة، دارالمعارف، القاهرة، 1982م.

14- عبد الرحيم حجازي، خامات الن�صيج، المطبعة الأميرية، القاهرة، )ب.ت(.
15- عبد ال�ستار ح�سين اأبو ها�سم، فن �صناعة ال�صجاد والكليم اليدوي، مكتبة ابن �سينا، 2002م.

16-  فتحية العلي، فن التف�صيل والخياطة، مكتبة النه�سة، بغداد، 1983م.
17- فتحي خليل، مو�صوعة في اأ�صول التف�صيل، دار الفكر، القاهرة، 1989م.

القاهرة،  للطبع والن�سر،  النه�سة  الن�صيج والطباعة، دار  درا�صات في تطور فنون  18- م�سطفى محمد ح�سين، 
1969م.

19- محمد �سلطان، الألياف الن�صيجية، دار المعارف، الإ�سكندرية، 1977م.
20- محمد اإ�سماعيل عمر، تكنولوجيا الألياف ال�صناعية، دار الكتب العلمية للن�سر والتوزيع، القاهرة، 2002م.

     



339

       ثانيًا: قائمة المراجع الأجنبية

1  - Birell Veral, The Textile Arts, 3Ed, N.Y,Schocken Books, 1976.
2  - Butler G. Margaret, Clothes: their choosing, making and care, London, Bastford 

limited BT, 1983.
3  - Cullen Margaret, Good Grooming and Clothes Care, London, Heinemann Educational 

Books ltd, L975.
4  - Dixon Margaret, From Fibers To Fashion, London, Harrap Limited, 1983.
5  - Foster Betty, Making Clothes For Children, London, Harrap Limited, 1983.
6  - Hutton Jessise, Singer Sewing Book, England, The Humlyn Publishing Group Limited, 

1979.
7  - Ladbury Ann, Sewing. London, Mitchell Beazely Publishers Limited, Mill House.1978.
8  - Louise A.Liddell, Clothes and Your Appearance, The Coodheart_ Willcox Company, 

INC, U.S.A, 1989.
9  - Margories A.Taylor, Technology of Tixtile Properoties, London Frobes Publications 

Ltd, 1981.
10- Marjory L.Joseph, Essentials of Textiles, New York, By Holt, Rinehart and Winston, Inc, 

1988.
11- Minott Jan, Fitting Commercial Patterns, U.S.A, Burgess Publishing Company, 1978.
12- More N.Bary, Dress Pattern Designing, 3Ed U.K, Granada Publishing Limited. 1980.
13-Patricail Trouvat, Pattern Making Manuel Women’s Garments, ESMOD, Paris, 1990.
14-Perkins Margaret, Using The Sewing Machines, London, Heine mann Educational Book, 

1977.
15-Pounds E.Olive, Creative Embroidery Today, London, Thomas Nelson, Ltd, 1985.
16-Pounds, E.Olive, Creative Sewing, 2Ed, London, Thomas Nelson, 1985.
17-Pupli’s Text, Cothing and Textiles, London Macmillan Publishers, 1984.
18- Reader’s Digest, Complete Guide to Sewing, N.Y. Reader’s Digest Association, Far 

East Ltd, 1982.
19-Reader’s Digest, Complete Guide to Needle Work, N.Y. Reader’s Digest Association, 

Far East Ltd, 1982.
20-Valerie Cock, Dress Making Simplified, Third Edition, U.K, Granada Publishing Limited, 

1981.
21-Winifred Aldrich, Metric Pattern Cuttings, London Bell & Hyman Limited, 1985.
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