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الحمد هلل رّب العالمين، وال�شاة وال�شام على �شّيدنا محّمد وعلى اآله و�شحبه اأجمعين، وبعد:
فرع  مباحث  وتطوير   ،)ERfKE( المعرفة  اقت�شاد  نحو  التعليم  تطوير  اأهداف  مع  ان�شجاًما 
�س اإنتاج الماب�س ب�شكل خا�ّس، ن�شع هذا الجهد  القت�شاد المنزلي ب�شكل عاّم ومباحث تخ�شّ
اآملين اأن يحّقق النتاجات التي و�شع من اأجلها لإك�شاب  اأيدي الطلبة والمعّلمين،  المتوا�شع بين 

الطلبة المعارف والمهارات والقيم والتجاهات المتوّقعة والمخّطط لها.
الوحدة  درا�شّية:  وحدات  اأربع  الأول(  الف�شل  الماب�س،  اإنتاج   ( كتاب  ا�شتمل  وقد  هذا 
الأولى ت�شميم الأزياء، والوحدة الثانية مخّطط الجزء العلوي، والوحدة الثالثـة الحفرات والياقات 

والأكمام، والوحدة الرابعة خياطة قطع الماب�س الن�شائّية بت�شاميم محّددة. 
تليها  النظرّية  المعلومات  ليقّدم  محّددة  واأ�شاليب  منهجّية  م�شمونه  عر�س  في  اعتمد  وقد 
المو�شوعات  من  اإلى عدد  درا�شّية  كّل وحدة  تق�شيم  تّم  بها، حيث  المرتبطة  العملّية  التطبيقات 
المدّعم  المحتوى  تقديم  وتّم  بها،  مرتبطة  فرعّية  مو�شوعات  من  عليه  ا�شتملت  وما  الرئي�شة 
بالأن�شطة وق�شايا البحث والمناق�شة ومعّززة بالأ�شكال والر�شوم التو�شيحّية لتعميق الفهم، اإ�شافة 
واتباع  الطلبة،  تعّلم  لرفع م�شتوى  المعلومات والت�شالت  بتفعيل دور تكنولوجيا  اإلى الهتمام 
اأ�شاليب محّددة في عر�س التمرينات العملّية؛ اإذ، ا�شتملت على ا�شم التمرين، ورقمه المت�شل�شل 
�شمن الوحدة الدرا�شّية الواحدة، والنتاج الخا�ّس بالتمرين، والأ�شا�س النظري المخت�شر المرتبط 
به، والمواّدّ والأجهزة والأدوات، وخطوات التنفيذ المت�شل�شلة والمعّززة بالر�شوم والأ�شكال، مع 
اإ�شافة تمارين للممار�شة في نهاية التمرين تّم فيها مراعاة الفروق الفرديّة بين الطلبة، وت�شجيعهم 
على التعّلم الذاتي، وتحفيزهم على الإبداع ال�شخ�شي. كما  ا�شتمل الكتاب قائمة للم�شطلحات، 
واأخرى بالمراجع العربّية والأجنبّية وذلك لت�شهيل ال�شتزادة منها والرجوع اإليها وقت الحاجة،  

كما روعيت اإجراءات ال�شامة وال�شّحة المهنّية المرتبطة باإنتاج الماب�س.
وقد توّخينا في هذا الكتاب ربط مو�شوعاته ببيئة الطالب، ون�شاأل اهلل اأن نكون قد وفّقنا في 

تقديم الكتاب ليكون نافًعا مفيًدا مرّحبين بكّل نقد يهدف اإلى اإغناء هذا الكتاب وتطويره.  
واهلل ولي التوفيق

الموؤلّفون
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في ما ياأتي مجموعة من الإر�شادات العاّمة التي ت�شاعد على تنفيذ المهارات العملّية الواردة في الكتاب:
توفيــر م�شغل منا�شب لتنفيذ المهــارات العملّية الواردة في الكتاب، وتجهيــزه بالمواّدّ والأدوات   1
والتجهيــزات الازمة من بداية العــام الدرا�شي، وتح�شير كّل ما يلزم م�شبًقــا قبل تنفيذ التمرينات 

العملّية من قبل المعّلم والطلبة.
الهتمــام بنظافــة الم�شغل وتجهيزاته واأثاثه وترتيبها وتوفير عدد مــن �شال النفايات للتخّل�س من   2
ق�شا�شات الورق والأقم�شة بعد فرزها لإمكانّية تدويرها، والمحافظة على ترتيب الم�شغل في اأثناء 
ة بكّل طالب، كالمعاطف، وحقيبــة الكتب، وغيرها في اأماكنها  العمل، بو�شــع الأدوات الخا�شّ

ال�شحيحة، وبالتن�شيق مع بقية الزماء وباإ�شراف المعلم.
ة بها للمحافظة على جاهزيتها للعمل  ا�شتعمال الأدوات والتجهيزات بالطريقــة ال�شحيحة الخا�شّ  3
اأطــول مّدة ممكنة، كا�شتعمال المــاء المقّطر لمكواة البخار، وو�شل الجهــاز الكهربائي الجديد 
بم�شدر التيار الكهربائي المنا�شب لفــرق الجهد)220 فولت(، وا�شتخدام الو�شات الكهربائّية 
 )Earth( المنا�شبة لقاب�س الآلة الأ�شلي ولقّوة �شّدة التيار الكهربائي المحتوية على الخّط الأر�شي

والتي تتحّمل الحرارة العالية، مثل: المكواة، وغير ذلك من الأمثلة.
اإجــراء عمليات ال�شيانــة الدورّية الم�شتمّرة لتجهيزات الم�شغــل؛ للمحافظة على جاهزّيتها للعمل   4

اأطول مّدة ممكنة.
اتبــاع الطريقة الأدائّية في تنفيذ المهارات العملّية فــي الم�شغل؛ اإذ، ت�شاعد على اكت�شاب المهارة   5

بي�شر وفاعلّية، واأبرز ما ت�شتمل عليه هذه الطريقة الخطوات الآتية :
تنفيذ المعلم للمهارة اأمام الطلبة ح�شب ت�شل�شل الخطوات.  - اأ  

محاكاة بع�س الطلبة اأداء المعلم، وم�شاركة الآخرين في تقويم الأداء وت�شويبه.  ب - 
ممار�شــة الطلبة المهارات المت�شّمنــة، وتحقيق معيار الأداء في تنفيــذ التمرينات، ومتابعة   - جـ 

المعّلم تكرار الممار�شة؛ لكت�شاب المهارة وال�شرعة في العمل.
تقويم الأداء النهائي للمهارات عن طريق �شل�شلة من الإجراءات المتوا�شلة التي تاأخذ بعين العتبار   6
اأ�شلــوب الأداء الذي ي�شمل اختيار اأدوات العمــل، وا�شتخدامها ب�شورة �شليمة، ومراعاة اإجراءات 
ال�شامــة وال�شّحة المهنّية، ومنهجّية خطوات الأداء وت�شل�شلها كما وردت في التمرينات العملّية، 
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مع مراعاة اأخاقّيات المهنة واآدابها.
وكذلــك تقويــم المنتج النهائي الذي ي�شمل معيــار الأداء المحّدد في خطــوات التنفيذ، اأو المحّدد 
مــن قبل المعلم م�شبًقا، والزمــن الم�شتغرق في الأداء، على اأن ت�شتعمــل ا�شتمارات التقويم وقوائمه 

ة بكّل منها. ة بالمهارات العملّية وفق ال�صروط الخا�صّ الخا�صّ
تنظيــم عدد من الزيارات الميدانّيــة المتنّوعة في اأثناء العاّم الدرا�شي لاطــاع على تنفيذ المهارات   7

ة بذلك، ومناق�شتها في غرفة ال�شف. العملّية في مواقع العمل الفعلية، وكتابة التقارير الخا�شّ
مراعاة الفروق الفردّية بين الطلبة، وت�شجيعهم لكت�شاب المهارة العملّية ب�شكل جّيد مّما يعّزز ثقتهم   8
باأنف�شهــم، كذلك ت�شجيعهم على الإبــداع والعمل الفردي خارج المدر�شــة تحت اإ�شراف المعلم 

ومتابعته ح�شب الحاجة. 
تعزيز التجاهات الإيجابّية لدى الطلبة نحو العمل اليدوي عن طريق الأداء العملي للتمرينات ولي�س   9 

عن طريق المعلومات النظريّة والن�شح والإر�شاد.
مراعاة الناحيتين )الجتماعّية، والقت�شادّية( للطلبة عند اختيار الت�شاميم والأقم�شة لتنفيذ قطع الماب�س.  10

ا�شت�شارة المعلم في الت�شّرف المنا�شب حيال اأّي اأمور قد تطراأ في اأثناء العمل في الم�شغل.  11
التــدّرب على المهارات العملّية التي ل تتوافر اإمكانّيات تطبيقهــا في م�شغل المدر�شة اأثناء التدريب   12

�شة تحت اإ�شراف المعلم المخت�ّس فنيًّا ومتابعته. ال�شيفي في مواقع العمل المتخ�شّ
ة بكّل طالب في علبة اأو �شندوق منا�شب لتكون جاهزة لا�شتخدام في  الحتفــاظ بالأدوات الخا�شّ  13

اأثناء العمل.
ترتيــب المــواّدّ والأدوات الجديدة الزائدة وغير الم�شتعملة، وحفظها فــي اأماكن منا�شبة وبت�شنيف   14

محّدد، للتمّكن من الح�شول عليها عند الحاجة.
تخ�شي�س مكان في الم�شغل لعر�س منتجات الطلبة وتغييرها بين وقت واآخر؛ لت�شجيع روح المناف�شة   15

والإبداع بين الطلبة. 
الهتمــام بقــراءة تعليمات ال�شركة ال�شانعة لكّل جهــاز اأواآلة قبل ا�شتعمالها فــي الم�شغل، وفي اأثناء   16
ال�شتعمال وتنفيذها، ولإجراء عمليات ال�شيانة الدورّية المنا�شبة، مثل: عملّية التنظيف والتزييت في 

المواقع المحّددة لاآلة با�شتعمال زيت الآلة الخا�ّس.
ف�شل الو�شات الكهربائّية جميعها بعد النتهاء من العمل وقبل مغادرة الم�شغل.  17
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تحّقق  منا�شبة  بطريقة  واإخراجه  الزي  �شكل  تخطيط  من  يبداأ  متكامل  فني  عمل  الت�شميم 
الغر�شين )الوظيفي، والجمالي( للقطعة الملب�شّية، مما يوؤّثر في الناحية النف�شّية للفرد ويجلب له 

الراحة والثقة بالنف�س والفرح. 
وهذه العملّية هي مجموعة خطوط فنّية ترجمت اإلى �صور ومالب�س تتناغم مع الج�صم والذوق 
و التقاليد؛ ولذا، ينبغي للم�شّمم اأن يكون موهوًبا، و لديه القدرة على البتكار، واإبراز الجوانب 
الت�شميم  عنا�شر  ا�شتعمال  خال  من  وذلك  فيها،  المرغوب  غير  الجوانب  واإخفاء  الجمالّية، 
المختلفة، فما عنا�صر ت�صميمم المالب�س؟ ما تاأثير الخطوط، والأ�صكال، والألوان، والملم�س، 
بغير  واإظهاره  الج�صم  �صكل  في  الت�صميم  عنا�صر  تاأثير  ما  المالب�س؟  قطع  ت�صميم  في  والنقو�س 

�صكله الحقيقي؟  

 يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

 تحّدد  موا�شفات الأزياء عبر الح�شارات المتعاقبة. 
ح موا�شفات الماب�س ال�شعبّية في مناطق الأردن المختلفة.  تو�شّ

 تبّين  عنا�شر ت�شميم الأزياء في قطع الماب�س وتاأثيرها على �شكل الج�شم. 
ح اأ�ش�س ت�شميم الأزياء وتاأثيرها في  المظهر العاّم لأ�شكال الأج�شام المختلفة.  تو�شّ

 تر�شم ت�شاميم مختلفة لقطع ماب�س ومكّماتها. 
 تر�شم ت�شاميم متنّوعة لاأجزاء من قطع الماب�س) ياقة، وكم،واإ�شورة كم،. ...اإلخ( ومكّماتها. 

 تر�شم  ت�شاميم الأزياء حا�شوبيًّا. 
ح مراحل ت�شميم مجموعة اأزياء متكاملة.  تو�شّ

 تر�شم ت�شاميم لمجموعة اأزياء متكاملة  بمراحلها جميعها.
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من  الماب�س  تعّد  اإذ،  وتقّدمها؛  الإن�شانّية  الحياة  تطّور  مع  الماب�س  تطّور  يتوافق 
والملب�س،  والماأكل،  الم�شكن،  حياته،وهي:  في  الإن�شان  يحتاجها  التي  الثاثة  الأ�شا�شّيات 
واأحياًنا  �شخ�شّيته  عن  التعبير  اإلى  يتعّداها  بل  الإن�شان  ج�شم  تغطية  على  دورها  يقت�شر  ول 
الأناقة  من  مزيًدا  عليه  ت�شفي  فاإّنها  وت�شاميمها،  األوانها  اختيار  اأح�شن  فاإذا  ووظيفته؛  هوّيته 

والجمال.  
ا وظيفيًّا، ولديه القدرة  ابتكاًرا؛ ليخدم غر�شً اإن م�شّمم الأزياء فّنان يبدع فكًرا، وي�شنع 
على الإح�شا�س باحتياجات المجتمع من الناحية الملب�شّية، والتعبير عنها، وترجمتها في ت�شاميمه 
الحياة  في  الم�شّمم  لروؤية  مكّملة  وهي  مظهرّية،  بطريقة  ال�شخ�شّية  عن  تعّبر  فالأزياء  لاأزياء؛ 

واأ�شلوبه في التعبير عن الحالة النف�شّية.
الت�صميم،           البحث عن م�صادر خطوط  منها:  بمراحل عّدة،  الماب�س  ت�شميم   وتمّر عملّية 
واختيار الأقم�شة، وخطوط الت�صميم، واإعداد ر�صوم الإنتاج، واإنتاج عينة قطعة المالب�س، وعر�س 

ر�شوم الت�شاميم ون�شرها.
الزي  ويعّد  وثقافتها،  ال�شعوب  ح�شارات  باختاف  تختلف  الأزياء  اأّن  فيه  �شّك  ل  ومّما 
التاريخي اأحد م�شادر الإلهام لدى م�شّممي الأزياء المعا�شرين، فكثيًرا ما ي�شتوحي الم�شّممون 
العالمّيون ال�صكل والخطوط الداخلّية لاأزياء من ت�شاميم نّفذت على مّر الع�شور، ومن الكتب 

التاريخّية والمتاحف، علًما باأّن الفترات التاريخّية غنّية لبتكار ت�شاميم جديدة. 

  1   المالب�س في الح�سارات المتعاقبة
تعّد  اإذ،  فيها؛  بالأزياء  ة  الخا�شّ المكانة  على  المتعاقبة  للح�شارات  التاريخّية  الآثار  تدّل 
الماب�س المراآة العاك�شة لجوانب عّدة في حياة �شعوب هذه الح�شارات، في ما ياأتي  بع�س 

الح�صارات المتعاقبة وخطوط المالب�س فيها:
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اأ الح�سارة الفرعونيّة: يعّد الم�شريّون القدامى من اأوائل الذين ا�شتخدموا الكّتان 
ال�شّفافة  الرقيقة  الأقم�شة  الن�شاء  ماب�س  على  فغلبت  ماب�شهم،  �شناعة  في 
والمطّرزة باألوان متعّددة، اأوال�شادة ذوات الألوان )الأبي�س، والأ�شود، والأزرق، 
والأحمر(، وقد لب�شت الن�شاء الماب�س المكّونة من الرداء ال�شّيق الب�شيط المثّبت 
على الج�شم  بحّمالت فوق ال�شدر والأكتاف ويمتّد طوله للكاحلين، وتطّورت 
الماب�س اإلى لب�س الياقة الدائريّة حول العنق والأكتاف، وقد �شنعت من خامات 

مختلفة، كالخرز، والأحجار الثمينة، وغيرها.      
ذات  فاأ�شبحت  الماب�س  تطّورت  ثّم 
رداء  و�شع  مــع  الأمــــام،  مــن  ثنيات 
ليلب�س  اأكمام  الكّتان دون  خارجي من 
فوق الرداء الأول، ولب�شن اأطواق العنق 
الذهبّية، والأ�صاور، والأقراط، وع�صابة 
بالأحجار  عة  والمر�شّ المذّهبة  الراأ�س 
 )1-1( ال�شكل  ح  ويو�شّ الكريمة، 

بع�س اأ�شكال الماب�س الفرعونّية. 
الن�شاء  لب�شت   : الإغريقيّة  الح�سارة  ب 
ــدوري  ال الأول  ـــاء؛  الأزي من  نوعين 

الألوان  وكانت  والتيل،  الحرير  من  وي�شنع  الأيوني  والثاني  ال�شوف،  من  وي�شنع 
الأ�شفر، والأزرق، والأخ�شر، والأحمرالقاتم، والبنف�شجي،  الماب�س  ال�شائدة في 
والقرمزي القاتم، والأبي�س، والأ�شود، واهتّم الإغريق باإبراز جمال الج�شم؛ فاأخذت 
الرداء،  في  جميلة  ثنيات  عمل  طريق  عن  الج�صم  �صكل  عندهم  المالب�س  خطوط 
وتمّيزت الماب�س الإغريقّية بتثبيت الرداء على الأكتاف بم�شبك بحيث تكون الحاّفة 
الخلفّية منطبقة على الحاّفة الأمامّية، وكان طول الرداء يزيد على طول الج�شم م�شافة 
ي�شّمى  ما  ليكّون  بو�شاطة حزام؛   ال�شدر  فوق  لاأعلى  �شحبه  ليتّم  تقريًبا؛  �شم   )30(
على  بالزخارف  وال�شدر  ال�شفلّية  الحواف  وزّينت  ال�شكل)2-1(.  في  كما  العّب، 

ال�شكل)1-1( :الماب�س الفرعونّية.
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�شكل كنار، اإ�شافة للعباءة المحاة بالزخارف المطّرزة، 
بالتمّوجات  وتزيينه  ال�شعر  ت�شفيف  ت�شاميم  وتمّيزت 
ال�شغيرة والرفع اإلى اأعلى الراأ�س؛ فكان ال�شعر يفرق من 
الو�شط  ويعمل تمّوجات �شغيرة على الجبهة، ثّم يلّف 

ب�شريط اأو �شبكة.  
ج� الح�سارة الرومانيّة: لب�شت الن�شاء الثوب الف�شفا�س ذا 
الج�شم،  حول  تلّف  التي  والعباءة  الوا�شعة،  الأكمام 
وتثّبت ماب�شهم حول الكتف بو�شاطة م�شبك لتغطية 
ع بالأحجار  الأكتاف والأيدي، وقد ُلب�س الحزام المر�شّ

الكريمة؛ لتثبيت الثوب في منطقة الو�شط، وقد تطّورت 
تف�شيلها  اإلى  الج�شم  حول  لّفها  من  الرومانّية  الماب�س 
عليه، كما في ال�شكل )1-3(، ولب�شت العباءة الم�شتديرة 
الرومان الأقم�شة  للراأ�س، وا�شتعمل  يّت�شل بها غطاء  التي 
الكّتانّية وال�شوف والحرير، وتمّيزت ت�شاميم ال�شعر بعّدة 
�شفوف من الحلقات الم�شتديرة التي ترتفع فوق الجبهة، 
تكّون حلقة  هيئة �شفائر  الجوانب على  ُيجمع من  بينما 
كبيرة اإلى الخلف،  وزّينته باأ�شكال مختلفة من التيجان، 

و�شفوف اللوؤلوؤ، والخرز التي تلّف حول الراأ�س. 
د الح�س��ارة البيزنطيّ��ة: ظهــرت ماب�س متعــّددة للن�شاء في 

الع�شــر البيزنطــي من ب�شيطة اإلى معّقــدة، مثل: رداء الدالماتيــك الأرجواني ال�شارب اإلى 
الحمــرة، والدالماتيــك مزيّن بقطعتيــن م�شتطيلتين بزخــارف هند�شّية �شــوداء وبداخلها 
زخــارف )زّر الورد( ومطّرزة بالألــوان الطبيعّية، وارتدت فــوق الدالماتيك العباءة بلون 
الكريم والأخ�شر مع لم�شات باللون الأحمر. وكذلك ارتدت اأ�شكاًل ب�شيطة للتونيك 
والــذي ياأخــذ حرفT من قما�س �شــادة ومحّلى بالأ�شرطة بلون مخالــف للون التونيك 

وبدون زخرفة. 
ا اأو ي�شّم بحزام في بع�س الأحوال، وكانت اأطواله متنّوعة تتراوح ما  كان التونيك ف�شفا�شً

ال�شكل )1-2(:الماب�س الإغريقية.

ال�شكل )1-3(:الماب�س في 
الع�شر الروماني.
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بين الطول الذي ي�شل اإلى منت�شف ال�شاقين، اأو الطول الكامل) يغّطي القدمين(، اأو الذي 
ا وطويلة، وتحّلى باأ�شرطة، وكانت  ل يظهر مقّدمة الحذاء، اأّما الأكمام فكانت وا�شعة جدًّ
المراأة ترتدي مع هذا الزي اأحياًنا القلن�شوة،اأو الطرحة المثّبتة بالتونيك والمزيّنة بالجواهر 

واللوؤلوؤ وفوقها التاج؛ برفعها على راأ�شها اأو تركها 
ال�شكل)4-1(،  في  كما  ظهرها،  على  تن�شدل 
كما ارتدت عباءة  لونها اأرجواني مخّططة باللون 
بالزخارف  مطّرزة  بكنارات  ومزيّنة  الأزرق 
عند  العباءة  وت�شبك  الحواف،  على  الآدمــّيــة 
الكتف الأيمن، اأّما الياقة التي كانت ترتديها فهي 
م�شنوعة من الجواهر وت�شبه الياقة في الماب�س 
اإلى حّد ما. كما ا�شتخدمت الأقم�شة  الفرعونّية 

المو�ّشاة بالذهب و الحرير.
ه� الأزي��اء الأوروبي�ّة القدي�م�ة: كانت الأزياء في 

فتــرة ع�شــر الـنــهــ�شــة مـن عــــام )1500م – 1600م( تقريًبا، وتتكّون من الجزء 
العلوي ال�شّيق اإلى الو�شط، وبه فتحة الرقبة مرّبعة وعميقة، والأكمام �شّيقة اإلى الكوع 
تنتهــي بك�شك�س عري�س، وامتاز هذا الزي )بتّنورتين( فوق بع�شهما؛ العلوّية مفتوحة 
مــن الأمام على �شكل )A( واأحياًنا ت�شبك اإلى الخلــف لتعطي جمال للتنّورة ال�شفلّية 
المط��ّرزة بالزه��ور، وا�صتخدمت في هذه الفت��رة اأقم�صة ال�صات��ان، والتفتا، والخيوط 

والحريــر،  والمخمــل،  الذهبّيــة، 
اأّمــا  فقــط،  لاأغنيــاء   وال�شيفــون 
والفقــراء  الو�شطــى  الـطبــقــــة 
اأو  الكّتــان  يلب�شـــون  فـــكـانــوا 
ح ال�شكل )5-1(  ال�شوف، ويو�شّ
بع�ــس اأ�شــكال قطــع الماب�س في 
ع�شر الّنه�شة. وتّت�شف ماب�س هذه 

ال�شكل )1-4(: الماب�س في 
الع�شرالبيزنطي.

ال�شكل )1-5(: الماب�س في ع�شر الّنه�شة.
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الفترة باأّنها غير عملّية، وغير مريحة، وتعيق حركة الج�شم.
عــام  مــن  النه�شــة  ع�شــر  انتهــاء  وبعــد 
)1600م-1700م(، تحــّررت الن�شــاء من ارتداء 
التّنورة ذات الأطــواق المنتفخة، والم�شّدات حول 
الج�شم، وانت�شر الرداء ذوالثنيــات والياقة المفتوحة 
ب�شكل وا�شع، كما في ال�شكل )1-6(، وعرف زي 
هذه الفترة بالزي المبراطوري؛ لعتماده على اأزياء 
الإمبراطورّيتين الإغريقّية والرومانّية. وقد ا�شتعملت 
في هذه الفترة الأقم�شة القطّنية وقّل ا�شتعمال ال�شوف 

والكّتان والحرير. 
وفي القــرن التا�شع ع�شر تطــّورت الماب�س في هذا 
القــرن ب�شكل كبيــر، ومّرت بعــّدة مراحل؛ فعادت 

الن�شاء اإلى ارتداء الماب�ــس ال�شّيقة والتنانير الف�شفا�شة 
فتعــّددت الطبقات لتعطــي للج�شم �شخامــة، وكانت 
ذوات اأطــوال متدّرجــة اإلــى الكاحــل مــع الأكمــام 
الطويلة التي بداأت تق�شــر، وا�شتعملت اأقم�شة الحرير، 
وال�شاتــان، والمخمل. وفي منت�شف هذا القرن، حّلت 
التّنورة )ذات الأطواق( محّل التنّورة متعّددة الطبقات، 
وظهــرت التّنــورة ذات الأطــواق الدائريّة التــي تلب�س 
اأ�شفل التّنورة الخارجّيــة، ثّم ظهرت التّنورة الم�شّطحة 
والم�شــدودة مــن الأمام على هيئة عنقــود من الخلف، 
ثــّم  ظهــرت البدلــة ذات الجاكيت والتّنــورة، لت�شّهل 
حركة المــراأة؛ لأّنها بداأت تعمل خــارج المنزل، كما 

في ال�شكل )7-1(.    

ال�شكل )1-6(: الماب�س ما 
بعد ع�شر النه�شة.

 ال�شكل )1-7(:  الماب�س 
في القرن التا�شع ع�شر.
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في ال�شنوات الأولى من القرن الع�شرين، كانت الماب�س النهارّية تختلف عن ماب�س 
ال�شهــرة، فتمّيزت ماب�ــس ال�شهرة بالأقم�شــة القّيمة، والياقــات المّت�شعة من الأمام 

والخلف، والذيل الطويل الذي ي�شل طوله اإلى اأكثرمن متر على الأر�س. 
وبعد الحــرب العالمّيــة الثانيــة، ظهرت 
الماب�ــس ذات الطابع العملــي، ولب�شت 
المراأة البنطلون، ثّم اأخذت الماب�س تتنّوع 
في اأ�شكالهــا الخارجّية وعاد الم�شّممون 
اإلى ت�شاميم الماب�س القديمة وا�شتعمالها 
بطريقة ت�شايــر التطّور التكنولوجي وحياة 
المراأة الع�شرّية، كما في ال�شكل )8-1(.  
 وفي القرن الحالي )الحادي والع�شرين( لم 
ا، واأخذت تكّرر  ا خا�شًّ تّتخذ الأزيــاء طابعًّ
الأزياء فــي الأربعينّيات والخم�شينّيات من 
ات، والألوان، وحتى الأحذية. حيث الق�شّ

و الح�سارة الإ�سالميّة: في ع�شور الح�شارة 
بالًغا  اهتماًما  الم�شلمون  اهتّم  الإ�شامّية، 

على  الن�ّشاج  ويحملون  وخياطتها،  ت�شميمها  في  والتفّنن  والألب�شة  الأقم�شة  بتنّوع 
الت�شابق في اإجادة ن�شجها، وابتداع اأ�شكال جديدة من الأزياء بمختلف اأنواعها، وقد 

تاأّثرت تلك الأزياء اإلى حّد بعيد باأزياء الباد التي فتحها الم�شلمون واأ�شاليبها.
في الع�سر الأموي: لب�شــت الن�شاء الأردية المختلفة الألوان والأ�شكال، و كانت لهّن 

طرق في الزينة واإبراز المحا�شن.
 وفي الع�سر العبّا�سي: ابتكرت اأزياء روعة في الجمال، وكثرت اأ�شكال الأردية، ومما 
يدّل على تنّوع الألب�شة واختافها كثرة اأ�شمائها ومنها: "الغائل الدخانّية، والأردية، 
والق�شــب الملّون، والحرير المعّين، و منها: ما �شنــع من الحرير، والقز، والديباج، 
والو�شي". وتبًعا للترف الذي عا�شته المراأة في العهد العّبا�شي كثر ولعها بابتداع الأزياء 
الراقية، ومن خ�شائ�شها: الأكمام المفتوحــة، وال�شراويل البي�س المذيّلة، والمعارج 

 ال�شكل )1-8(: الماب�س في القرن الع�شرين.
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2

ا"عقد الزّنار" يلب�شن على الطريقة  ال�شــوداء، والم�شبلة.  وابتكرت المراأة العّبا�شّية اأي�شً
الآتيــة: تعقد المراأة في طرف اإزارها زّنــاًرا وخيًطا من الحرير ثّم تجعله على راأ�شها، 

فيثبت الإزار ول يتحرك. 
ف��ي الع�س��ر المملوكي: كانــت الماب�س على نوعيــن: الماب�س الداخلّيــة وهي ماي�شميه 
الموؤّرخــون والرحّالــة  "التّبان"، والماب�ــس الخارجّية باأنواعهــا واأ�شكالها المختلفة، 
ومنهــا: "القمي�س"، وهو من الألب�شة ال�شعبّية ال�شائعــة في الع�شور الإ�شامّية المختلفة، 

وهو ثوب وا�شع اأ�شبه بالجلباب، ويلب�س القمي�س مع الرداء اأو مع الجّبة.
ا في تلــك الع�شور: "ال�شراويل"، وهي ثياب تغّطي الجزء ال�شفلّي  ومــن الماب�س ال�شائعة اأي�شً
مــن الج�شم. وقد تعّددت اأ�شكال ال�شراويل من حيث اللــون، والت�شميم، والطول، وال�شعة، 
غير اأن عاّمة النا�س كانوا يرتدون ال�شراويل البي�شاء المذيّلة، وكانت تربط بو�شاطة حزام ي�شّمى 
"الدّكــة" وهو جزء مكّمــل لل�شراويل، وكان يعّد من الماب�س الداخلّية للرجال والن�شاء على 

حّد �شواء، ومنه الطويل الذي يغّطي ال�شاقين، ومنه الق�شير الذي ي�شل اإلى منت�شف ال�شاق.
اأما "الأردية" فكانت تلب�س فوق الثياب كالعباءة، والرداء عبارة عن قطعة كبيرة من القما�س 

غير مخيطة، وقد ي�شل طول الرداء اإلى الأر�س، وله فتحة رقبة م�شتديرة باأكمام.
"الإزار " اأوالمئزر: قطعة قما�س كبيرة غير مخيطة تلّف على اأ�شفل البدن، و ل يزال ي�شتعمل 
في بع�س الباد العربّية والإ�شامّية حتى الآن، و األوانه الأكثر �شيوًعا الأبي�س، ثّم الأزرق، ثّم 
اللون الذي تغلب عليه الحمرة وال�شفرة، اأّما الن�شيج الذي ي�شنع منه الإزار الفاخر، فيكون 

غالًبا من ال�شوف اأوالق�شب والخز، اأّما الإزار الرخي�س في�شنع من اأقم�شة قطنّية و كتانّية. 

 المالب�س ال�سعبيّة في الأردن
منطقة  ولكّل  ب�شمت،  يتكّلم  الذي  التاريخ  وهي  ح�شارة،  عنوان  ال�شعبّية  الماب�س  تعّد 
ماب�شها التي تتمّيز بها، ويتاأّثر الزي ال�شعبي بالبيئة، والعادات، والدين، وتت�شابه الماب�س 
ال�شعبّية من حيث تغطيتها للج�شم كامًا، وفي �شكل غطاء الراأ�س، والت�شميم الذي ي�شتعمل 
بقّية  عن  وتختلف  )الدرج(،  ال�شالم  مثل  محلّية،  اأ�شماء  وذات  متنّوعًة  بغرز  التطريز  به 

ماب�س المناطق من حيث نوع القما�س، والألوان، والتطريز. 
ولكّل منطقة زي تتمّيز به بحيث ي�شبح الزي بمثابة هوّية �شخ�شّية لمرتديه، فموا�شفات الزّي 
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ال�شعبّي لإقليم ال�شمال تختلف عنها في الأزياء ال�شعبّية لإقليم الو�شط،اأو اإقليم الجنوب، 
منها. كاًّ  و�شنتعّرف 

اأ اإقليم ال�سمال وي�سّم المناطق الآتية :
منطقتي اإربد والرمثــا: ترتدي المراأة ثوًبا اأ�شود ي�شّمى"ال�شر�س"، مطّرًزا باأ�شكال    .1
مثّلثة"الرقمــة" بر�شــوم تطريز تاأخــذ ت�شاميم زخرفّيــة متعّددة الأ�شمــاء، كوطية 
الفر�س، والنخيل المفرد، والحمام المردوف، والدرج اأوال�شالم، واأربع بي�شات 
فــي المقلى، وغيرها، وبغرز التطريز، ومنها: بنت الإبرة، واللّف، وبين الإبرتين، 
والزك��زاك، وبا�صتعمال خيوط حريرّية ملّونة، وت�صع المراأة على راأ�شها الملفع اأو 
بة والعرجة الثمينة، وقد يزيّن الثوب  ال�شنبر مع الحّطة ال�شــوداء اأوالحمراء المق�شّ
بقما�س قطني اأبي�س، ويزّين ثوب الرمثا بر�شوم تطريز، كحّبة القهوة، وحّبة الفول، 

واأ�شاع ال�شمكة، وبخيوط قطنّية بي�صاء، كما في ال�شكل)1-9/اأ،ب(.    

)ب(: اإربد)اأ(: الرمثا.
ال�شكل)1-9( :زي الرمثا واإربد.

2 .   منطقــة عجلون : ثوب اأ�شود ي�شّمــى )المدرقة( ذو اأكمام طويلة و�شّيقة نوًعا ما، 
وفتحــة الرقبة منخف�شة قد ت�شل اإلى الخ�شــر، وي�شنع من قما�س الحبر اأو المل�س 
الأ�شود)توبيــت الأ�شود(، ويلب�س بــدون حزام، مطّرز بر�شــوم جميلة على ال�شدر، 
والأكمام، والجــانبـيــن، كما في ال�شكل )1-10(، وت�شع المراأة على راأ�شها وحول 

بة. رقبتها الملفع )ال�شنبر(، مع العرجة الثمينة، والحّطة المق�شّ
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3 . منطقة جر�س : ثوب اأ�شود ي�شّمى"المدرقة 
مطــّرًزا باأ�شكال هند�شّية  اأو ال�شر�س"، 
جميلــة، كما فــي ال�شــكل)11-1(، 
وبغرز التطريز وخيوطه التي ا�شتعملت 
فــي منطقتي اإربــد والرمثا، وقــد تزيّن 
واأكمامــه  واأ�شفلــه  الثــوب  جوانــب 
بقما�س قطني اأزرق اأو اأبي�س، مع و�شع 

الملفع، والحّطة، والعرجة الثمينة.  
ب  اإقليم الو�سط ومن مناطقه

منطقــة ال�شلط : ثوب اأ�شــود طويل من 
ي�شّمى"الخلقة"   الأ�شود  التوبيت  قما�س 
يّت�شــف بالفخامــة والت�شــاع، وي�شل 
طوله بين )4-5(اأمتار، ويتو�ّشط الثوب 
حــزام عري�ــس م�شنــوع مــن ال�شوف 
باألــوان مختلفة يطلق عليه ا�شم "ال�شفيفة 
اأو ال�شويحّيــة"؛  لرفع الثــوب وت�شكيل 
ما ي�شّمــى "بالعــّب" الطويــل الذي قد 
ي�شل اإلى القدمين، ويلّف حول الج�شم 
والراأ�ــس بطريقــة مـعّينة، ويـزّيــن الـثوب 
بالـتـطريـــز اأو بالـقـما�س القطني الأزرق اأو 
الأبي�س حول الأكمام والداير )الذيل(، كما 

بة على الراأ�س بحيث   في ال�شكل)1-12(، مع و�شع الحّطة الحمراء اأو ال�شوداء المق�شّ
يتدلّى طرفها فوق اأحد الأكمام.  

ج� اإقليم الجنوب وي�سّم المناطق الآتية:
منطقــة الكرك : ثوب اأ�شــود طويل ي�شّمى الخلقــة يرفع عند الخ�شــر بو�شاطة حزام    .1

ال�شكل )1-10(: زي عجلون.

 
ال�شكل )1-11( :زي جر�س.
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لت�شكيل  ؛  ال�شويحّيــة 
الخ�شر،  عنــد  العــّب 
وا�شعــة  وباأكمــام 
ردان(،   اأبــو  وي�شّمى) 
تحــت  يلب�ــس  لــذا، 
باألوان  قمي�ــس  الثوب 
زاهية تظهر اأكمامه من 
اأردان الثــوب، وت�شع 
المــراأة  علــى راأ�شهــا 

قطعة مــن  قما�س الجورجيت الأ�شود المحاة من الأ�شفل بخرز ملّون وفوقها ع�شبة 
حريرّية اأ�شطوانية ال�شكل، وقد ترتدي المراأة الكركّية الــجــاكــيـت الـمـطـّرز )الدامر(، 

كما في ال�شكل )1-13/اأ(. 
2.  منطقة معان: ثوب ف�شفا�س من الحرير ال�شوري وهو الثوب الوحيد في الأردن من 
قما�س ملّون، وتغلــب عليــه الألوان  )الزيتي، والـــذهــبـي، والـــخـمـري(، وللثوب 

ال�شــكل  كمافــي  اأردان، 
ويعتمــد  )1-13/ب(، 
في زخرفتــه واألوانه على 
الم�شنوع  القما�س  األوان 
المــراأة  وترتــدي  منــه، 
المعانّيــة العباءة الحريرّية 
فوق راأ�شها، وت�شع على 
راأ�شها ع�شابة عليها قطع 

ف�شّية.
طويل  ثوب  الأغ���وار:  منطقة  د  

الخ�شر  تثّبت على  بثاث طّيات  الج�شم  اأ�شود"مل�س" يلب�س على  قما�س  م�شنوع من 

 

ال�شكل )1-12 (: زي ال�شلط. 

 

ال�شكل)1-13/اأ(: زي الكرك.
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ال�شويحّية(،  اأو  )ال�شفيفة  بالحزام 
بقما�س  الأ�شفل  من  الثوب  ويزّين 
اأو  اأزرق،وبغرز تطريز متعّرجة  قطني 
كنثر الرز على �صكل خطوط،وت�صاميم 
طولّية با�صتعمال خيوط تطريز حريرّية 
ملّونة، وللثوب اأردان طويلة قد تربط 
بالملفع  راأ�شها  وتغّطي  الخلف،  من 
الأ�شود وفوقه ع�شابة من الحرير، كما 

في ال�شكل )14-1(.  

كما توجد في الأردن الأثواب ال�شعبّية الفل�شطينّية المطّرزة بالغرزة الفاحّية، والأثواب 
ال�شرك�شّية المطّرزة بالق�شب، والأثواب ال�شعبّية الدرزّية. 

 

ال�شكل )1-14(: زي منطقة الأغوار.
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ن�شاط )1-1(

من خال درا�شتك لمبحث الر�شم والت�شميم الم�شتوى الثاني تاأّمل ت�شاميم الأزياء الموجودة في 
الأ�شكال )1، 2، 3(، وابحث عن نقاط التقاء هذه الأزياء  بالأزياء ال�صعبّية الأردنّية من حيث: 
دفترك،  في  ملحوظاتك  اأبرز  دّون  ثّم  الراأ�س،  ات،والقما�س،والتطريز،وغطاء  ،والق�شّ الألوان 

وناق�صها مع زمالئك باإ�صراف معلمك؟

الأزياء ال�شعبّية

الأ�شئلة

بّين اأبرز �شمات الماب�س الن�شائّية ال�شعبّية في مناطق اإربد ،وال�شلط ،والكرك.  -  1
ما ال�شمة التي تمّيز مالب�س منطقة معان عن غيرها من مناطق الأردن؟  -  2

ما  الأقم�شة الم�شتعملة في  الماب�س الن�شائّية لكّل من الح�شارات الآتية:   -  3
الفرعونّية        ب -  الإغريقّية   - اأ 

الرومانّية          د  -  البيزنطّية جـ - 
قارن بين موا�شفات الماب�س الن�شائّية في كّل من الح�شارتين الرومانّية والفرعونّية   -  4

من حيث:
ت�شاميم ال�شعر.  اأ  - 

�شكل الرداء. ب - 

)1()2()3(
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1

)الخط،  موّحد  تكوين  في  عنا�شر  مجموعة  ت�شّكلها  التي  الفنّية  اللغة  ُيّعد  الت�شميم: 
والإيقاع،  والتوازن،  والتكامل،  ال�شيطرة،  لتعطي  العلمّية؛  بالأ�ش�س  وتتاأّثر  واللون(،  وال�شكل، 
والن�شبة،والتنا�شب، بحيث يتنا�شب الت�شميم مع الفكرة ويحّقق الهدف منه، ويكون منا�شًبا لطبيعة 
الخّط، وال�شكل،  تاأثير  المالب�س؟ كيف يكون  الت�صميم في  تاأثير عنا�صر  الم�صتعملة، ما  الخامة 
في  الت�صميم  عنا�صر  تاأثير  المالب�س؟ما  قطع  ت�صميم  خطوط  في  والنقو�س  والملم�س،  واللون، 

�شكل الج�شم واإظهاره ب�صكل مغاير ل�صكله الحقيقي؟  
         الخّط

رئي�صين،  ب�صكلين  ال��خ��ط��وط  ت��وج��د 
الأفقي  وت�صمل  م�صتقيمة  خطوط  هما: 
منحنية  وخطوط  والمائل،  والعمودي، 
في  كما  والملتوية،  الحلزونّية،  وت�شمل 
الخطوط  وت��وج��د   ،)15-1( ال�شكل 
لتوؤدي  المختلفة  باأ�شكالها  الماب�س  في 
حــدود  ت�شّكل  فهي  مــحــّددة؛  وظــائــف 
خطوط الت�صميم لقطع المالب�س، وت�صفها، 

اإلى  الكبيرة  الم�شاحات  اآخر، وتجّزئ  اإلى  وتنقلها من جزء  العين  لحركة  اتجاًها  وتعطي 
م�شاحات �شغيرة لتعطيها تاأثيرات مختلفة. 

 تق�ّصم الخطوط في ت�صميم المالب�س اإلى نوعين ؛الأول: الخطوط الأ�صا�صّية التي تدخل في 
البنــاء الأ�شا�شي لت�شميم قطعة الماب�س، كخطوط خياطات الجوانب، والأكتاف، والياقة، 
والأكمام، وغيرها، والثاني:الخطوط الزخرفّي��ة التي ت�صاف اإلى الت�صميم،كالزخارف، اأو 
الأ�شرطة، اأو الك�شاك�س، اأو غيرها، وتعمل هذه مجتمعة على الربط بين اأجزاء قطعة الماب�س، 

¢ùHÓŸG º«ª°üJ öUÉæY

ال�شكل)1-15(: اأ�صكال الخطوط واتجاهاتها.
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وت�شّهل حركة العيــن وتنقلها  ب�شكٍل مترابط، كما 
توؤّثر الخطوط في النف�س وتح��دث فيها اإح�شا�ًشا؛ 
ب�شبب خداع الب�شر )الخداع  الب�شري( في متابعة 
الراأ�صّية  اتجاهاتهــا المختلفــة، فمثــًا الخط��وط 
تعطــي تاأثيــًرا واح�شا�ًشا بطــول القامة، وتقّلل من 
بدان��ة الج�صم، عك�س الخطوط الأفقّية التي توحي 
بالبدانــة، وتقّلــل من الطول، ففي بع�ــس الأحيان، 
ترى العين ال�شكل بمظهر جديد يختلف عن ال�شكل 

ذاتــه؛ ب�شبب خــداع الب�شــر، فمثًا تــرى مجموعة 
الخط��وط المت�صاوية في الطول الحقيقي لها، كما في 
ال�شــكل )1-16(، باأطوال مختلفة؛ اإذ، يوحي اتجاه 
الخّط وحركتــه بزيادة طوله اأو ق�شره، فالخّط)1( في 
ال�شــكل )1-16( يبدو اأق�شر من الخــّط)2( واأق�شر 

من الخّط )3(؛ لأّن اتجاه الخّط المائل في نهايته العليا 
يوّجه  النظر اإلى اأ�شفل، وفي نهايته ال�شفلى يوجه النظر 
اإلى الأعلى؛ اأّي اأّن طول الخّط يظهر للعين كاأّنه ينح�شر 
بين �شهمين متقابليــن، اأّما خّط)3( فيظهر للعين اأطول 
من الخّطين)1،2(؛ لأّن اتجاه الخّط المائل في النهاية 
العليــا يوّجــه النظر اإلــى الأعلى، وفي النهايــة ال�شفلى 
يوّجه النظر اإلى الأ�شفل؛ اأّي اأّن طول الخّط ينح�شر بين 

�شهميــن متباعديــن فيوحي بزيادة طول الخّط. كما ياحــظ اأّن الم�شتطيل الذي ق�ّشم بم�شتقيم 
طولــي، كما فــي ال�شكل )1-17/اأ(، قد يبــدو للعين اأطول من الم�شتطيــل الذي ق�ّشم ب�شكل 
عر�شــي، كما في الــ�شـــكل )1-17/ب(،كمــا اأّن الم�شتطيل الذي ق�ّشم بتقليم عري�س، كما 
في الــ�شـــكل )1-18/اأ(، يبدو اأعر�س من المـــ�شـتطـيـل الـذي قــ�ّشم بـتـقــليم رفيع، كـمــا 
 فــي الــ�شكــــل )1-18/ب(، في حيــن اإّن المــ�شتطيلين مت�شاويان في الأبعاد الحقيقّية لهما.

ال�شكل )1-16(:اأ�شكال الخّط.

( CG )(Ü)

)ب()اأ(
ال�شكل )1-17(:تق�شيم الم�شتطيل اإلى ن�شفين. 

ال�شكل)1-18(:تق�شيم الم�شتطيل بم�شتطيل 
اآخر عري�س ورفيع.
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وفي ما ياأتي اأبرز اأ�صكال  الخطوط الم�صتخدمة في الت�صميم :                              
الخطوط الراأ�سيّة )الطوليّة(: تعطي ال�شعور بالرتفاع والثبات، وتقود العين اإلى الأعلى  اأ 
واإلى الأ�صفل؛ فارتداء المالب�س ذات  الخطوط الطولّية تجعل الج�شم يبدو اأكثر طوًل 
ا�شتعمال  طريق  عن  اأكثر  الطول  بزيادة  اإيحاء  الت�شميم  اإعطاء  ويمكن  ا،  عر�شً واأقّل 
وكذلك  والبن�صات،  الأمامّية،  والفتحات  الجنب،  الأ�صا�صّية، كخط  الطولّية  الخطوط 

الطولّية،  ات  الق�صّ خطوط 
اأف�شل  ومــن  والك�شرات. 
الج�شم  التي تجعل  الت�شاميم 
هو  مما  اأطول  ب�شكل  يظهر 
الثوب  الحقيقة،  في  عليه 
يت�شّمن خطوًطا طولّية  الذي 
مفتوًحا  ويكون  )برن�ش�س(، 
في  بــاأزرار، كما  ــام  الأم من 

ال�شكل )19-1(. 
وتظهــر الماب�س ذوات الأقم�شــة المقّلمة طوليًّــا الج�شم ب�شكل اأطــول؛ لذا تنا�شب 
ات في الماب�س الطولّية في  الأج�شام الق�شيرة القامــة، وتعمل الدرزات الظاهرة للق�شّ

قطعة الماب�س على زيادة و�شوحها واإبرازها مما يوحي بزيادة طول الج�شم.
اأو   الي�شار  اإلى  اليمين  من  العين  تحّرك  التي  الخطوط  )العر�سيّة(:  االفقيّة  الخطوط  ب 

ــظــهــر هــذه  ــكــ�ــس، وت ــع ال
الخ�صر،  خّط   في  الخطوط 
التي  ات  الق�شّ اأو  الذيل،  اأو 
ــي،  ــق تــّتــخــذ الــ�ــشــكــل الأف
تظهرالخطوط  وك��ذل��ك 
العر�شّية في ت�شميم القما�س، 
)1-20(؛  ال�شكل  في  كما 

ال�شكل )1-19( : الخطوط الطولّية في المالب�س.

ال�شكل)1-20(: الخطوط العر�صّية في المالب�س.
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ولهذه الخطوط تاأثير في مظهر الج�صم؛ اإذ، توحي بق�شر القامة وزيادة البدانة ؛لأّنها 
تق�ّشم الج�شم عر�شيًّا؛ لذا، فهي تنا�شب الأج�شام الطويلة النحيلة لتبدو بالخداع الب�شري 
الأقم�شة  الم�شنوعة من  للماب�س  اأّن  امتاًء. كما  الواقع واأكثر  اأق�شر مّما هي عليه في 
ذوات الخطوط الأفقّية العري�صة تاأثيًرا وا�شًحا في زيادة عر�س الج�شم وتقليل طوله، 
الج�شم  لتنا�شب  اأّنها  ا،اإل  عر�شً فتزيدها  ال�شّيقة  الأكتاف  تنا�صب  قد  الخطوط  فهذه 
الممتلىء الق�صير،وكذلك ل تنا�صب الخطوط العر�شّية في الأقم�شة الحو�س العري�س؛ 

ا، وفي هذه الحالة، لين�صح بارتداء تّنورة ذات خطوط مقّلمة اأفقيًّا. لأّنها تزيده عر�شً
ج� الخطوط المائلة : توؤّثر الخطوط المائلة في �صكل الج�صم ح�صب درجة ميلها؛ فهي 
ا، فاإذا كانت الخطوط المائلة قريبة من الخطوط الطولّية،  تق�ّشم الج�صم طوًل وعر�صً
كما في ال�شكل )1-21/اأ(، فاإّنها تعطي اإيحاء با�شتطالة اأكثر للج�شم، اأّما اإذا كانت 
درجة ميان الخّط قريبة اإلى الخّط الأفقي، كما في ال�شكل )1-21/ب(، فاإّنها توحي 
بزيادة عر�س الج�شم وتعمل على تق�شيره، كالخطوط العر�صّية، وتزيد من تركيزالنظر 
على الجزء ال�شغير المقتطع  من الت�شميم اإّل اأّن تاأثير الخطوط المائلة ليكون بقدر 

اأو  الطولّية  الخطوط  تاأثير 
تظهر  اأن  ويمكن  العر�شّية. 
الثوب،  في  المائلة  الخطوط 
فتحة  وفي  المائلة،  كالثنيات 
 ،)V( �شكل  على  الرقبة، 
والمردات  الــركــان،  وكــم 
المقّلمة  والأقم�شة  المائلة، 
في  كما  م��ائ��ل��ة،  بخطوط 

ال�شكل )1-21/ج(.
الإغريقّية  الماب�س  في  بكثرة  ا�صتعملت  وقد  ناعمة  خطوط  المنحنية:  الخطوط  د   
ال�شكل  الت�شميم، كما في  ثنيات مائلة )الدرابّية( في  والرومانّية. وتظهرعلى �شكل 

 ال�شكل)1-21(: الخطوط المائلة في المالب�س.
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خّط  في  وكذلك   ،)22-1(
والجيوب  الم�شتديرة،  الياقة 
الجاكيت  وحــاّفــة  المنحنية، 
اأوالبلوزة الدائريّة، والخياطات، 
الخطوط  وتقّلل  وال���درزات، 
حّدة  من  الت�شميم  في  المنحنية 
بزيادة  اإيحاء  وتعطي  الــزوايــا،  

من  كثير  وي�شتعمل  و�شخامته،  الج�شم  وزن 
م�صممي الأزياء الخطوط المنحنية لإخفاء عيوب 
كيفّية  على  يعتمد  وهذا  الج�شم،  في  محّددة 

ا�شتعمالها. 
والعر�شّية،  الطولّية،  الخطوط  تظهر  وق��د 
الماب�س  قطعة  ت�شميم  في  والمنحنية  والمائلة، 
النادرة، كما  الت�شاميم  ويعّد هذا من  الواحدة،  

في ال�شكل)23-1(.              
        

                                  
                                                                           

ال�شكل )1-22( : الخطوط المنحنية في المالب�س.

ن�شاط )2-1(

تمّعن الخطوط الثالثة المت�صاوية الطول في حقيقتها في ال�صكل المجاور، وناق�س زمالءك باإ�صراف 
معّلمك في ما ياأتي:

1- اأّي الخطوط  يظهر بطوله الحقيقي ؟
2- ِلَم يوّجه الخّط الأول النظر اإلى اأ�صفل ؟

 3-ِلَم يوّجه الخّط الثالث النظر اإلى اأعلى ؟ 
4- اأّي خّط من الخطوط )1، 2، 3( يظهر اأطول من غيره؛ بّرر اإجابتك.  

اتجاهات الخطوط

 ال�شكل)1-23(: الخطوط 
المتنّوعة في قطعة الماب�س الواحدة.
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         ال�سكل2
تعمل الخطوط على تحديد اأ�صكال الأ�صياء، فقد يكون ال�شكل ببعدين )الطول، والعر�س(؛ 
فَيكون م�صّطًحا اأو بثاثة اأبعاد )الطول، والعر�س، والعمق، اأو الرتفاع(؛ فيكون مج�ّشًما 
كالمكّعب، اأوالأ�صطوانة، اأو المخروط، اأو غيرها. يتاأمل الم�شّمم ال�شكل الخارجي للج�شم 
في ت�شميم الماب�س من جوانبه جميعها؛ ليختار الخطوط المنا�صبة لت�صميم  يظهر ال�صكل 
النهائي لقطعة الماب�س؛ لذا، يجب درا�شة �شكل الج�شم وتحليله لتحديد الأجزاء المرغوب 
العيوب غير  اأو لإخفاء  الت�صميم  الج�صم؛ لإظهارها من خالل خطوط  �صكل  تاأكيدها في 
النهائي المرغوب فيه للج�شم وتّم  اأّي تحديد مامح ال�شكل  المرغوب فيها في الج�شم، 
النهائي  ال�شكل الخارجي  الظلّية �شولويت )silhouette(، ولمعرفة  ال�شورة  ذلك بو�شاطة 
اأمام حائط،  ينبعث على ج�شمك واأنت تقف  الماب�س، اجعل �شوًءا قويًّا  للج�شم وقطعة 

فتظهر ظال ج�شمك على الحائط 
الخارجي  الــخــّط  حــدود  مبّينة 
تحديد  الممكن  ومــن  للج�شم. 
عند  للج�شم  الخارجي  ال�شكل 
للج�شم  مطابقة  ماب�س  ارتـــداء 
ال�شكل)24-1(.   في  كما  تماًما، 
الت�شميم  طراز  تمييز  يتّم  وبذلك 

المنا�شب له.
الماب�س  ت�شاميم  تق�شيم  يتّم   كما 

من حيث ال�شكل العام اإلى �شكلين، هما: ال�شكل الأول الأنبوبي، ويظهر في  قطع الماب�س 
الج�شم  �شكل  )اأّي  الج�شم؛  والقريبة من  الم�شتقيمة  الطولّية  الخطوط  تّتخذ  التي  جميعها 
تماًما( دون تحويرات اأو اإ�شافات، كالتّنورة الأ�شا�شّية ال�شّيقة والبلوزة الأ�شا�شّية مع الكّم 
الأ�شا�شي، ويكون الطابع العاّم لهذه الماب�س �شكل الم�شتطيل الرفيع)الأنبوب(. اأّما ال�شكل 
الأكتاف،  اأو  الو�شط  عند  التجميع  تاأخذ  التي  الماب�س  في  ويظهر  المخروطي  فهو  الثاني 
وقد يظهر  في التّنورة ذات الزّم الكثيف، والتّنورة الكلو�س، والتّنورة اأ�شا�س)A(، وتكون 

ال�شكل )1-24(: ال�شورة الظلّية.
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الجهة  في  عنه  وبعيدة  اأوالأ�شفل  الأعلى  في  الج�شم  من  قريبة  المالب�س  هذه  في  الخطوط 
الأخرى، وفي ما ياأتي تو�صيح لتاأثيرالخطوط في الأ�صكال المختلفة لالأج�صام:

الج�سم الطويل النحيل: تنا�صبه الخطوط الأفقّية العر�صّية، �صواء بخطوط الت�شميم، اأو  اأ 
ات،اأو بخطوط الأقم�صة ونقو�صها، ويمكن ل�صاحبته التركيز في ماب�شها على  الق�صّ
الجيوب  ذوات  والماب�س  العري�شة،  والأحزمة  الكثيف،  الزّم  ذات  الماب�س  ارتداء 
والتي  العر�شّية  ات  الق�شّ ذوات  والماب�س  بالعر�س،  المقّلمة  والأقم�شة  العري�شة، 
تحّدد خّط الو�شط، وارتداء المالب�س ذوات الخطوط المنحنية والدرابّية، والك�صاك�س 

المتدّرجة في التّنورة التي توؤّكد الخطوط العر�صّية. 
كما اأّن على �شاحبة هذا الج�شم البتعاد عن ارتداء الماب�س التي تظهر قطعة الماب�س 
ات  بكاملها دون اأحزمة، والياقات المرتفعة ال�شّيقة، والأقم�شة المقّلمة طوليًّا،وق�شّ

البرن�ش�س، و�شّف الأزرار الأمامي الطولي.
ب الج�سم الطويل البدين: وينا�صبه ارتداء المالب�س ذات الخطوط الأفقّية الظاهرة، كخّط 
الكتف، والرقبة، وخّط نهاية طول الجاكيت، والخّط اأ�شفل الخ�شر قلياًل، والخطوط 
الأمامّية،  الأزرار  من  ك�صّفين  العمودّية  والخطوط  الكلو�س،  كالتّنورة  المنحنية، 
في  البارزة  الأجزاء  عن  العين  تبعد  التي  �صكل)7(  على  كالياقة  المائلة،  والخطوط 
الج�شم، كما اأّن على �شاحب هذا الج�شم البتعاد عن ارتداء الماب�س ذات الخطوط 
الأفقيّة المتكرّرة في الأقم�شة، والماب�س ال�شيّقة المطابقة للج�شم، والأحزمة العري�شة 

ة المخالفة للون الماب�س،والإك�ش�شوارات الفخمة.  وخا�شّ
ج� الج�سم الق�سير النحيل: وتنا�صبه الخطوط الطولّية من الكتف اإلى خّط الذيل، والخطوط 
ارتداء  الج�شم  الج�شم، ويمكن ل�شاحبة هذا  امتاء  تزيد من  التي  المتقّطعة  العر�شّية 
ات الطولّية )البرن�ش�س(، والياقات المرتفعة،  الماب�س التي تق�شم الج�شم طوليًّا، كالق�شّ
والخطوط الطولّية الم�صتقيمة في المالب�س، والفتحات الأمامّية الطولّية المتوا�شلة، 
المنحنية، والمتعّرجة، كا�شتعمال  الممتلئة، والخطوط  المرتفع، والأكمام  والخ�صر 
الكلف، والزخارف، والك�شاك�س، كما تنا�شبه الأحزمة بحجوم متو�ّشطة. اإل اأّن على 
فيتجّزاأ  اأفقيًّا،  الج�شم  تق�شم  التي  الماب�س  ارتداء  عن  البتعاد  الج�شم  هذا  �شاحب 
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قطعتين  من  المكّونة  الماب�س  عن  والبتعاد  عليه،  هو  مما  اأق�شر  تجعله  مّما  طوله 
مختلفتين في اللون، ولكن تنا�شبه الماب�س بقطعتين بلون واحد، كما عليه البتعاد 

عن الكلف والإك�ش�شوارات المت�شادة اللون.
د الج�سم الق�سير البدين: وتنا�شبه ت�شاميم الماب�س ذوات الخطوط  التي تزيد من ارتفاع   
الطولّية  الخطوط  ارت��داء  ل�صاحبه  يمكن  لذا،  عر�صه؛  من  وتقّلل  وطوله  ال�شكل 
الأمام،  في  اأزرار  ب�شّف  والمرّد  العمودي،  بالتجاه  المائلة  )البرن�ص�س(،والخطوط 
والماب�س الطويلة نوًعا ما، والأكمام العادّية، وخّط الياقة اأو حفرة الرقبة على �شكل 
ارتداء  البتعاد عن  الج�شم  اأّن على �شاحبة هذا  اإّل  الرفيعة،  ال�شّيقة  )7(، والأحزمة 
اأو  الت�شاع  الكثيرة  والماب�س  اللون،  في  مختلفتين  قطعتين  من  المكّونة  الماب�س 
المطابقة للج�شم، والإك�ش�شوارات ال�شخمة، كما عليه البتعاد عن الأحزمة العري�شة 

المخالفة للون قطعة الماب�س. 
الياقات المنا�سبة للوجه، ينبغي معرفة �شكل الوجه، وهو عّدة اأ�شكال:  الوجه البي�شاوي، 
اأّن تكرار �شكل الوجه في خّط  و الوجه الم�شتدير، والوجه المرّبع، ومن المعروف 
حفرة الرقبة يوؤدي اإلى زيادة في تو�شيح �شكل الوجه وتاأكيده، ولهذا كان من ال�شروري 

عدم تكرار �شكل الوجه في �شكل خّط حفرة الرقبة عند اختيارها.
وفي ما ياأتي حالت اأخرى لبع�س اأ�شكال الأج�صام؛ اإذ، تعمل الخطوط على اإخفاء 
ال�شكل)25-1(،  كما في  منها،  لكلّ  المنا�شبة  الماب�س  من خالل خطوط  عيوبها 
منها ح�صب  لكّل  المنا�صبة  المالب�س  ت�صاميم  اتجاه خطوط  اإلى  الأ�صهم  ت�شير  حيث 

حالته؛ ليبدو بالخداع الب�شري اأف�شل مما هو عليه، وهي: 
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ال�شكل )1-25(: اإخفاء عيوب بع�س الأج�صام من خالل خطوط ت�صاميم قطع المالب�س.

ات والت�شاميم  ال�شدر المنب�شط: ت�شير الأ�شهم اإلى التجاه نحو الأعلى، وتنا�شبه الق�شّ    .1
ذات الزّم، اأو الك�شرات، اأو الثنيات، اأوالجيوب في منطقة ال�شدر، كما تنا�شبه الياقات 

المربوطة.   
ومائلة،  م�صتقيمة  بخطوط  الأعلى  نحو  التجاه  اإلى  الأ�شهم  ت�شير  العري�س:  ال�شدر     .2
الم�شتقيمة  المزدوجة  والمردات  الفتحات  وتنا�شبه  الأ�صفل،  نحو  مائلة  وبخطوط 

والمائلة بوجود الياقات الدرابّية.
بخّط  اأفقي  اأو  مائل،  بخّط  الأعلى  نحو  الأ�شهم  ت�شير  المنحنية:  الدائريّة  الأكتاف     .3
ات العر�صّية الوا�صحة في منطقة الأكتاف، وكتافات  عري�س، وتالئمة خطوط الق�صّ

الأكمام في الماب�س.                                                            
الأكتاف العري�شة: ت�صير الأ�صهم نحو الأ�صفل بخطوط مائلة، وتنا�صبه الياقات الطويلة     .4

ات التي تق�شم عر�س الأكتاف وتكون مّتجهة اإلى الأ�شفل. لاأ�شفل والق�شّ
الرقبة الطويلة النحيلة: ت�شير الأ�شهم نحو الأعلى،اأو ب�شكل عر�شي، وتنا�شبه الماب�س     .5

ذوات الياقات المرتفعة، والأربطة. 
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اأ�شكال الأج�شام ن�شاط )3-1(
  

اللون 3
لعن�شر اللون مكانة مهّمة في ت�شميم 
الذي  الوحيد  العن�شر  فهو  الماب�س؛ 
اأكبر درجة من التحدي  يحتوي على 
و  النف�س،  في  تاأثير  ولــه  الب�شري، 
اأوالحزن،  بالفرح  وال�شعور  المزاج، 
وله القدرة على تغيير �شكل الأج�شام؛ 
فيظهرها اأكبر اأو اأ�شغر مّما هي عليه، 
بال�شوء؛  اللون  تربط  عاقة  وهناك 
درجة  واأّن  الألــوان،  لتظهر  فبدونه 
ب�شّدة  مرتبطة  وتاأثيرة  اللون  و�شوح 

ال�شوء ال�شاقط عليه؛ لأّن ماّدته تمت�ّس األوان ال�شوء جميعها وتعك�س لونه فقط؛ فاللون الأخ�شر 
يمت�ّس الألوان كّلها ويعك�س اللون الأخ�شر فقط فيظهر به، وبالرجوع اإلى دائرة الألوان، ال�شكل 

)1-26(، يمكن تق�شيم الألوان ح�شب تاأثيرها في عين الم�شاهد اإلى مجموعتين: 
الألوان الحاّرة: التي توحي بالدفء )األوان النار(، مثل:    
الأحمر والأ�شفر وتدّرجاتهما، ومن �شفاتها: جذب 
الأنظار، وتظهر الأج�شام اأقرب مما هي عليها ويطلق 
عليها الألوان المتقّدمة، كما تظهر بالخداع الب�شري 
الج�شم اأكبر مما هو عليه، كما في ال�شكل )27-1(.

ابحث من خال محّركات البحث عن الماب�س الخارجّية المنا�شبة لل�شيدات ذوات الأج�شام الآتية:
1- ال�شدر العري�س.     2-  الأكتاف الدائرّية المنحنية.     3-  الج�شم الق�شير البدين. 

اعر�س الت�شاميم في الم�شغل، وناق�س زماءك باإ�شراف معّلمك في اختيار هذه الت�شاميم واأثرها 
في كل من الأج�شام المذكورة 

   ال�شكل )1-26(: دائرة الألوان.      

ال�شكل)1-27(: الألوان الحاّرة.       
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  الألوان الباردة: التي توحي بالبرودة وهي الواقعة بين 
البنف�شجي والأخ�شر الم�شفّر، كما في ال�شكل 
)1-28(؛ لأّنها م�شتّقة من اللون الأزرق الذي 
يدخل في األوان هذه المجموعة كّلها. وتّت�شف  
التقّل�س  �شفة  ولها  و�شاكنة  هادئة  األوان  باأّنها 

واأبعد  اأ�شغر  الأج�شام  تظهر  اأّي  الب�شري؛ 
مما هي عليه في الواقع.

المحايدة،  الألــوان  مجموعة  توجد  كما   
من  بينهما  وما  والأبي�س  الأ�شود  وهي: 
المجموعة  وتّت�شف هذه  لونّية،  تدّرجات 
لون  اأّي  مع  منها  اأّي  ا�شتعمال  باإمكانّية 

اآخر؛ اإذ، يمكن ارتداء تّنورة �شوداء مع بلوزة اأو قمي�س باأي  لون. 
اأ تنا�سق الألوان : تعتمد الأناقة على التراكيب اللونّية وكيفّية �شنع توليفة جديدة )تنا�شق( 
التجارّية  العامات  وذات  الثمن  الغالية  الماب�س  �شراء  اأن  اإذ  المختلفة؛  الألوان  من 
العالمّية الم�شهورة لي�س هو عنوان الأناقة، ويمكن القول: اإّن اللون هو الذي يحّدد 
المو�شة، وللح�شول على الألوان المن�شجمة المتنا�شقة مًعا، لبّد من درا�شتها بعمق 
وفهمها، للتمّكن من تذّوقها والتمييز بينها والإح�شا�س بها، وبالتالي الحكم عليها، 
فاإذا نظرت اإلى ال�شماء ال�شافية بلونها الأزرق، واأوراق الأ�شجار في الخريف بلونها 
اأّن كا من اللونين يوؤّكد الآخر بان�شجام قوي بينهما،  البرتقالي اأو الأ�شفر، تاحظ 
فال�شماء تزداد زرقتها، واألوان الورق البرتقالّية تزداد قّوة؛ وبالرجوع اإلى دائرة الألوان 

فاإن اللونين )الأزرق، والبرتقالي( متقابان فيها.
الألــوان  دائــرة  في  المتقابلة  ــوان  الأل وت�شّمى 
والتكامل  التوازن  حيث  المتكاملة  بالألوان 
لون  يقابله  الحاّر  القوي  فاللون  بينها؛  فيما 

بارد،ويمكن تطبيق هذه الألوان في ت�شميم الماب�س اأو في ت�شميم القما�س مع مراعاة 

  ال�شكل )1-28(: الألوان الباردة.

 لاألوان تاأثير في الحالة النف�شّية لا�شخا�س، 
فمثًا يوحي اللون الأحمر بالجراأة والإثارة، 
والرومان�شّية،  بال�شاعريّة  البنف�شجي  واللون 

واللون الأبي�س بالنقاء وال�شفاء...اإلخ 

الألوان المتجاورة: الألوان التي تكون 
بجانب بع�شها في دائرة الألوان.
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ال�شغيرة  الم�شاحات  ياأخذ  القوي  فاللون  المتكاملة،  الألوان  م�شاحات  بين  التوازن 
بينما ياأخذ اللون ال�شعيف اأو الهادئ الم�شاحة الكبيرة.كذلك اإذا و�شع اللون الفاتح 
مقابل اللون الغامق فاإّن كًا منهما يزداد قّوة؛ فالفاتح يبدو فاتًحا اأكثر، والغامق يبدو 

غامًقا اأكثر؛اأي تزداد الهّوة بينهما، كالأبي�س والأ�شود. 
كما توجد الألوان المتجاورة في دائرة الألوان فتظهر وكاأّنها عائلة واحدة ؛اأي اأّنها 

م�شتّقة من لون واحد تقريًبا، كدرجات اللون البرتقالي، اأو الأخ�شر،اأو غيره.  
ب  اختيار األوان قطع المالب�س: ويعتمد على عدد من العوامل، ومنها:

�شــكل الج�شم :توؤّثر الألوان  المختارة في �شكل الج�شم  الذي  لبّد من اختيارها   .  1
بدّقة لإخفاء بع�س العيوب اأحياًنا، ولإظهار  نواحي الجمال، فمثًا الأج�شام البدينة 
الكبيرة  الحجم ل تنا�شبها الألــوان الحاّرة )المتقّدمة(، وكذلك الألوان الفاتحة؛ 
لأّنهــا  تظهر الج�شم اأكبر  مما هو عليه، واإّنما  ينا�شبه الألوان الباردة )المتقّل�شة(؛ 

لأّنها  تظهر الج�شم اأ�شغر  مما هو عليه، والعك�س في الأج�شام  ال�شغيرة.
لــون الب�شرة: ينق�شم لون الب�شرة اإلى ثــاث ف�شائل؛ تميل الأولى  اإلى ال�شفرار،    .2
و تميــل الثانية اإلى الأبي�س، وتميل الثالثــة اإلى الب�شرة ال�شوداء، فبع�س الأ�شخا�س 
يرغبــون في تاأكيد لــون ب�شرتهم واإظهارهــا، وبع�شهم يحاولــون اإظهارها بلون 
اآخرمن األوان الب�شرة وهذا يتطّلب تجربة تدّرجات الألوان  المختلفة على الب�شرة.
لون ال�شعر والعينين: يعّد  لون ال�شعر والعينين من الأمور المهّمة الواجب مراعاتها    .3
عنــد اختيار األوان قطع الماب�س التي قــد تبرز لونهما وتظهره؛ فالألوان المكّملة 
للــون ال�شعر توؤّكده وتبــرزه، كارتداء اللــون الأخ�شر الذي يبــرز اللون الأحمر 
لل�شعر، كما اأّن ارتداء الماب�س ذات اللون الأفتح اأو الأغمق من لون ال�شعر تظهره 

وتوؤّكده، كارتداء اللون البيج الذي يوؤّكد اللون البني لل�شعر.
ولاألــوان تاأثير  في لون  العينيــن، فارتداء الألوان  الم�شابهة للون العينين يبرزهما 
ويظهرهما اأكثر  ويلفت النظر اإليهما، وبع�س العيون يظهر لونها مختلًفا باختاف 
لــون  الماب�ــس؛ فالعيون الع�شلّية قد تظهــر اأكثر اخ�شراًرا عنــد ارتداء الماب�س 
الخ�شــراء اللون، والعيون الزرقاء تظهر اأكثــر و�شوًحا عند ارتداء ياقة بلون اأزرق 
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فاتــح، في حين اإّن ارتــداء الماب�س ذات اللون الأزرق الزاهــي بم�شاحة كبيرة، 
يجعل العيون الزرقاء اأقّل و�شوًحا، كما اأّن ارتداء الماب�س باللون الأزرق المطفي 

اعلى العيون الخ�شراء.  يظهر العيون الزرقاء اأكثر و�شوًحا، وينطبق ذلك اأي�شً

النقو�س 4
فمنها  عّدة؛  باألوان  الأقم�شة  تتوافر 
ال�شادة بلون واحد، ومنها المنقو�س 
منها  ــّل  ــك ول مختلفة،  بـــاألـــوان 
الج�شم  �شكل  في  المحّدد  تاأثيره 
ومظهره، وتختلف نقو�س الأقم�شة 

في حجمها، ونوعها، ولونها. 
ال�شغيرة،  فمنها  الأقم�شة؛  على  الموجودة  النقو�س  حجوم  تتنّوع  النقو�س:  حجم  اأ 
والمتو�ّشطة، والكبيرة، وقد تتنّوع حجوم النقو�س في قطعة القما�س الواحدة، كما في 

الألوان ومالءمتها للون الب�شرةن�شاط )4-1(

على  الألوان  مختلفة  القما�س  من  قطعة  مّرة  كّل  و�شع  النهار،  �شوء  في  المراآة  اأمام  قف 
الكتفين والرقبة بجانب الوجه، ولحظ لون الب�شرة في كّل مّرة، و�شجل اأ�شماء الألوان التي 
ُتظهر الب�شرة )اأفتح، اأو اأغمق، اأو اأ�شّد �شحوًبا(، ثّم �شّجل الألوان الأكثر ماءمة للب�شرة، 

وناق�س زماءك في ذلك باإ�شراف المعّلم.

 الدللت النف�شّية لالألوانن�شاط )5-1(

من خال محّركات البحث، تعّرف الدللت النف�شّية لاألوان الآتية:
الأحمر، والأ�شفر، والأزرق، والأبي�س، والأخ�شر،والبنف�شجي، وقارن بينها، ثّم اعر�س 

ا لبحثك اأمام  زمائك باإ�شراف معّلمك.  ملّخ�شً

فقد  ونقو�شها؛  الأقم�شة  األوان  لإظهار  طريقتان  توجد 
ن الأقم�صة بنقو�س  تلّون خيوط الن�صيج قبل ن�صجها، اأو تلوَّ

ة. معّينة بعد ن�شجها بطباعة الألوان عليها بطرق خا�شّ
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لت�شميم  القما�س  اختيار  وعند  ال�شكل)29-1(، 
العام  ال�شكل  بين  التنا�شب  مراعاة  من  محّدد،لبّد 
للج�شم وم�شاحة نقو�س الأقم�شة اأو حجمها، وقد 

تكون النقو�س باأحد الحجوم الآتية: 
النقو�ــس ال�شغيرة: وت�شمــل الأ�شكال ال�شغيرة    .1

ف��ي  كم��ا  والأزه��ار،  كالنق��اط،  الحجــم 
رفيعة،  بخطوط  والمقّلم��ة  ال�شكل)30-1(، 
والكاروهــات الناعمــة، وقد يختلــف مكان 
وجــود الأقم�شــة المنقو�شة فــي ت�شميم قطعة 
الماب�س، فقد تكون القطعة كاملة من قما�س 
ملــّون منقو�ــس، اأو باأماكن محــّددة كالياقة، 
اأوالجيوب، اأوالبلــوزة، اأو التّنورة، اأو الحزام 
اأو محرمــة الجيــب. وعادة تنا�شــب النقو�س 
ذات الأحجــام ال�شغيــرة الأج�شــام ال�شغيرة 

الحجم والق�شيرة. 
النقو�س المتو�ّشطة الحجم: وت�شمل الأ�شكال    .2
والنق��اط والخط��وط والر�ص��وم ذات الحجم 
 ،)31-1( ال�شــكل  فــي  كمــا  المتو�ّشــط، 

وعنــد اختيارهــا لتنفيذ ت�شميم محــّدد لقطعة 
ات  ماب�ــس، لبّد من مراعاة عــدم وجود ق�شّ
ظاهرة فــي الت�شميم؛ لأّنها قد تعمل على قطع 
ر�شــوم النقو�ــس وعدم اكتمالها فــي الم�شاحة 
المحّددة؛ لــذا، فالنقو�ــس المتو�ّشطة الحجم 
تكــون منا�شبة اأكثر في حــال الت�شاميم ذوات 
ات، و  الم�شاحــات الكبيرة الخالية مــن الق�شّ

ال�شكل )1-29(: نقو�س بحجوم 
واألوان مختلفة.

ال�شكل)1-31(: نقو�س متو�شطة.

ال�شكل )1-30(:نقو�س �شغيرة .
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تنا�شب الأج�شام المتو�ّشطة الحجم، اأو ال�شخمة البنية، كما اأّن للون النقو�س دوًرا 
كبيًرا فــي التنا�شب بين النقو�س وحجم الج�شم؛ فالنقو�س المتباينة بالقيمة )فاتح، 

وغامق(، تنا�شب الأج�شام الطويلة النحيلة.
النقو�ــس  اأ�شــكال  وت�شمــل   : الكبيــرة  النقو�ــس    .3
الوا�شحــة القوّية، كالخط��وط العري�صة، والنقاط 
الكبيرة، والكاروهات ذوات الم�شاحات الكبيرة، 
وهذه النقو�س تنا�شبها ت�شاميم قطع الماب�س التي 
تظهرهــا كاملة، كما في ال�شــكل )1-32(؛ لذا، 
ات اأو  يجــب البتعاد عــن الت�شاميــم ذوات الق�شّ
الدرزات الوا�شحــة؛ لأّنها تعمل على قطع ر�شوم 
هــذه النقو�س، مما يقّلل من جمال قطعة الماب�س 
واأناقتهــا، كو�شــع جيــوب خارجّيــة لتتطابــق 

اأوتكتمل ر�شومها مع ر�شوم قطعة الماب�س.
اأم  �شغيرة  اأكانت  �شواء  النقو�س  تتنّوع  النقو�س:  نوع  ب 
تنفيذها على الأقم�شة،  اأ�شلوب  اأم كبيرة في  متو�ّشطة 
من  واأ�شكاًل  عنا�شر  تمّثل  نمطّية  نقو�ًشا  تكون  فقد 
وتكون  الدقيقة،  التفا�شيل  على  التركيز  دون  الطبيعة 

النقو�س معتمدة على نمط معّين، كالتاريخّية ويمكن  هذه 
تمييزها من بلد اإلى اآخر، كاأن ت�شّمى الأقم�شة الهنديّة؛ اأّي 
اأو  الأندوني�شّية،  اأو  الهند،  من  نقو�س  عليها  تظهر  التي 

الفرعونّية، وغيرها، كما في ال�شكل )33-1(. 
الطبيعّية،  الم�شادر  من  م�شّتقة  زخرفّية  نقو�ًشا  تكون  وقد 
اأو الأ�شكال الهند�شّية، اأوغيرها، وب�شكل متكّرر قد تغطي 
محّددة،  م�شاحات  تغّطي  اأو  كاملة،  القما�س  م�شاحة 
 ،)34-1( ال�شـكـل  في  كمـا  )الكـنـار(  كالحـافـات 

ال�شكل )1-32(:نقو�س كبيرة.

ال�شكل )1-33(: نقو�س نمطّية.

ال�شكل)1-34(:نقو�س 
زخرفّية )كنار(.
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التنانير  وينا�شب هذه الأقم�شة ت�شاميم محّددة، مثل: 
الم�شتقيمة واإ�شوارة الكّم.

المجّردة،  النقو�س  النقو�س هي  اآخر من  نوع  ويوجد 
خطّية  عاقات  وتمّثل   ،)35-1( ال�شكل  في  كما 
لونّية، ومن اأمثلتها: الكاروهات، والأ�شكال الهند�شّية 
المتداخلة  والخطوط  المنّقطة،  والأقم�صة  الأخرى، 

باألوان وت�شاميم حّرة ع�شوائّية.  
مهّمة  الأقم�شة  في  النقو�س  األــوان  تعّد  النقو�س:  لون  ج� 

التي  هي  لأّنها  واأ�شكالها،  حجومها  كاأهّمّية 
فالألوان  المطلوب،  المظهر  الج�شم   تعطي 
في  تاأثيرها  يكون  للنقو�س  والمتباينة  المت�شادة 
اأّنه  اأّي  الهادئة؛  الألوان  تاأثير  اأقوى من  الج�شم 
الملّونة لبّد  النقو�س  عند �شراء الأقم�شة ذوات 
الج�شم  مع  النقو�س  األوان  تنا�شب  مراعاة  من 
الجمع  ويمكن  المطلوب.  بال�شكل  لإظهاره 

في  كما  الملّونة،  النقو�س  ذوات  والأقم�شة  الواحد  اللون  ذوات  ال�شادة  الأقم�شة  بين 
ال�شكل)1-36(، في اأجزاء محّددة في قطعة الماب�س، و يحتاج هذا الت�شميم اإلى درا�شة من 
حيث حجم الج�شم، والألوان المنا�شبة، وغيرها ليظهر بال�شكل المطلوب.ولنقو�س الأقم�شة 
القدرة على اإعطاء تاأثيرات معّينة للج�شم، وب�شكل عاّم فاإّن الأقم�شة المنقو�شة بلون ما تظهر 
الج�شم اأكبر مّما هوعليه لو ارتدى الج�شم ذاته قما�ًشا �شادة من اللون ذاته، كما اأّن النقو�س 
مماهو  اأ�شغر  الج�شم  تظهر  والغامقة  المتقاربة  الألوان  وذوات  الحجم  المتو�ّشطة  ال�شغيرة 
عليه، في حين اإّن النقو�س الكبيرة الحجم ذوات الألوان المت�شادة والفاتحة الم�شيئة تعمل 
على اإظهار الج�شم بحجم اأكبر مما هو عليه. وتنا�شب النقو�س المنحنية والدوائر، كالأقم�شة 
المنّقطة لاأج�شام النحيلة ال�شغيرة الحجم، وتزيد حجمها، كما تعمل الأقم�شة ذوات النقو�س 
النظر  لفت  على  الماب�س  قطعة  في  محّددة  منطقة  في  ا�شتعمالها  عند  )كنار(  حافتها  على 

ال�شكل)1-35(: نقو�س مجّردة.

ال�شكل )1-36(: قطعتا قما�س �شادة ومعّرق.



39

في  المرغوب  غير  الأجزاء  عن  واإبعاده  كالياقة،  الج�شم،  من  المنطقة  هذه  على  والتركيز 
اإظهارها؛ اأّي اأّنها تعمل على اإخفاء عيوب محّددة في الج�شم واإظهار غيرها بالتركيز عليها. 
تنفيذ  عند  �شراوؤها  الازم  الأمتار  عدد  في  ور�شومها  ونقو�شها  القما�س  ت�شاميم  توؤّثر  كما   
اأجزاء  توزيع  عند  متناهية  دّقة  اإلى  تحتاج  والمقّلمات  الكاروهات  فاأقم�شة  محّدد؛  ت�شميم 
المخّطط على القما�س؛ لمراعاة تطابق خطوطها عند الخياطة، كخطوط خياطة الجوانب، 
والأكتاف، وتركيب الكّم مع حفرة الإبط والياقة لتتالقى خطوط الر�صوم مًعا، وهذه الزيادة 
المقّلمة  الخطوط  عر�س  اأو  النقو�س  حجوم  ح�صب  تختلف  ال�شراء  عند  القما�س  كمّية  في 
والكاروهات، كما تحتاج النقو�س الكبيرة الحجم على الأقم�شة اإلى زيادة في �شراء القما�س؛ 
لإظهار النقو�س كاملة في م�شاحة محّددة في قطعة الماب�س وعدم قطعها اأو تجزئتها، كوجود 
ر�شم لزهرة كبيرة في منطقة ال�شدر يقابلها مثيلتها في منطقة الظهر وهكذا.  كذلك الأقم�شة 
ذوات النقو�س في حاّفتها )كنار(، اأو ذوات الحافات المتعّرجة، اأو المزرك�شة فهي تحتاج 
اإلى زيادة في كمّية القما�س، ح�شب الت�شميم المعّد والحاجة اإلى هذه الحاّفة، كوجودها في 

خّط ذيل التّنورة، اأو التّنورة والبلوزة والأكمام.

الملم�س 5
يق�شد بالملم�س المظهر ال�شطحي المح�شو�س باليد للقما�س وهو ال�شفة الرئي�شة له، ويختلف ملم�س 
الن�صجي،  التركيب  و�صكل  الخيوط،  غزل  وطريقة  منها،  الم�شنوع  الألياف   لنوع  تبًعا  القما�س 
ة التي يمّر بها، ولملم�س الأقم�شة تاأثير في زيادة حجم الج�شم  ا التجهيزات العاّمة والخا�شّ واأي�شً
اأكبر حجًما و�شخامة فهي  اأو ت�شغيره؛ فالأقم�شة ال�شميكة الخ�شنة، وذات الوبرة، تظهر الج�شم 

تنا�شب الأج�شام النحيلة الطويلة، اأّما الأقم�شة الرقيقة فتظهر الج�شم اأقّل حجًما. 
     تتنّوع الأقم�شة من حيث الملم�س؛ فال�شاتان مثا يّت�شف بنعومته ولمعانه، والتويد بخ�شونته، 
والأقم�شة الحريرّية برّقتها ونعومتها ومرونتها، والأقم�شة المطاطّية كالجر�شيه بتهّدلها وان�شدالها 
وقدرتها في ت�شكيل ثنيات من�شدلة على الج�شم، وقما�س التفتا ب�شابته؛ لذا، لبّد من درا�شة ملم�س 
المالب�س  لقطع  الت�صميم  خطوط  اختيار  عند  اليد  باأ�شابع  لم�شه  اأو  اإليه  النظر  خال  من  القما�س 
المتنّوعة؛ فالأقم�شة الكّتانّية تفتقر لليونة، بينما الأقم�شة الناعمة الحريريّة الخفيفة وال�شّفافة ت�شلح 
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الثنيات في  الج�شم، واإمكانّية عمل  بليونتها وتهّدلها على  )ال�شهرة(. وتتمّيز  ة  الخا�شّ للمنا�شبات 
خطوط الت�صميم.  ويمكن اأن تكون  ما�شقة للج�شم؛ لذا، فهي  لتنا�شب الج�شم الممتلئ  حتى 
ل تلفت النظر اإلى اأّي جزء منه، بينما قما�س التفتا قليل الليونة تنا�صبه خطوط الت�صميم الم�صتقيمة 
اأكبر  البعيدة عن الج�شم. كما يظهر قما�س ال�شاتان الناعم ب�شكل لمع وبذلك فهو يظهر الج�شم 
من حجمه، كما اأّن الأقم�شة الثقيلة التويد، والجيبير، والكوردروي  ذوات الملم�س الخ�شن تظهر 
حجمًا،  اأقّل  الج�شم  اللون  المطفّية  المخملّية  الأقم�شة  تظهر  قد  كما  عليه،  هو  مما  اأكبر  الج�شم 

فارتداء بنطلون اأو تنورة من قما�س رقيق يقّلل من عر�س الحو�س.  
اإلى  التي تحتاج  الأج�شام  الدانتيل والتول،  اأقم�شة  با�شتعمال  الماب�س،  ت�شميم قطعة  ينا�شب  وقد 
اإظهارها بحجم اأكبر مماهي عليه، ويمكن لم�شّمم الأزياء في الت�شميم الواحد الناجح تن�شيق ماب�س 
متنّوعة من الأقم�شة  واإظهارها في ت�شميم واحد ب�شكل  متداخل من�ّشق. فقد يكون الت�شميم مكّوًنا 
من قما�شي ال�شاتان والدانتيل اأو الجيبير، كما في ال�شكل )1-37(، حيث يظهر الت�شميم ب�شكل 

متنا�شق.

الملم�سن�شاط )6-1(

على  ثّبتها  ثّم  الملم�س،  في  اختافها  مراعًيا  المتنّوعة،  الأقم�شة  من  �شغيرة  قطًعا  اجمع 
لوح من الكرتون، وتلم�ّشها اأنت واأفراد مجموعتك، ثّم دّون ملحوظاتك عن موا�شفات 
ناق�شه  ثّم  في جدول،  الإجابة  منّظًما  واللمعة،  وال�شكل،  الملم�س،  قطعة من حيث  كّل 

وزماءك باإ�شراف معّلمك.

ال�شكل )1-37(:تنا�شق الأقم�شة.
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)Corel Draw( ت�سميم النقو�س با�ستعمال برنامج كورل درو
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- ت�شمّم نقو�شًا با�شتعمال برنامج كورل درو.
- تحفظ الت�شميم على �شطح المكتب. 

المعلومات الأ�سا�سيّة
ت�شتطيع ر�شم النقو�س المتنّوعة )الب�شيطة، والأكثر تعقيًدا(، با�شتعمال برنامج كورل درو، 
لتمّكنك من  اإ�شافة  البرنامج،  التي يوّفرها لك هذا  اإتقان اختيار الأدوات  ويتطّلب ذلك 

ت�شغيل الحا�شوب وبرامجه جميعها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
جهاز حا�شوب مزّود ببرنامج كورل 

.) Corel Draw(درو

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
الر�سوم التو�سيحيّة�شّغل جهاز الحا�شوب. 1

 

ال�شكل ) 1 (

 2 Corel Draw 10 اختــر ت�شغيــل برنامــج
 اأو البرنامــج المتوافــر مــن قائمــة البرامج

�شا�شــة  فتظهــر   ،)all programs(

البرنامــج وبداخلها مرّبع حــوار الترحيب 
)Welcome(، كما في ال�شكل )1(.

1 -1
تمرين
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3 ,)Welcome( اخترمن مرّبع حوار الترحيب
اأيقونة )New Graphic(، كما في ال�شكل 
)2(، فتظهــر لديك ال�شا�شــة الرئي�شة، كما 

في ال�شكل )3(.

ال�شكل ) 2(

 
ال�شكل ) 3 (

4 )Toolbox( اخترمــن �شنــدوق الأدوات
اأداة  ال�شا�شــة  ي�شــار  علــى  والموجــود 
ا�شغط   ثّم   ،)RectangleTool(الم�شتطيل
الم�شتطيــل داخل ورقة العمــل وا�شحبها؛ 
لتح�شل على مرّبــع اأو م�شتطيل بالم�شاحة 
المنا�شبة )المطلوبه(،كما في ال�شكل )4(.

5 )FillTool( اختــر اأحد خيــارات التعبئــة 
 ،)Toolbox( من �شندوق الأدوات 
فيظهر مرّبع حوار لكّل من هذه الخيارات، 

كما في ال�شكل )5(.   
 

ال�شكل ) 4 (

ال�شكل ) 5 (
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 اختــر التعبئة بالنقو�ــس)Pattern Fill(، كما 6
فــي ال�شــكل )6(، حيــث يتوّفــر لديك )3( 

خيارات مختلفة، هي:
اأ   - )Color 2( تعبئة النقو�س من لونين، 
بالأبي�س  اإّما  تحديدهما  يمكنك 
تختارهما  لونين  باأّي  اأو  والأ�شود 
في  كما  اليمين،  على  المرّبعين  من 
ح عينة من  ال�شكل)7(، والذي يو�شّ

.color )2( نقو�س من لونين
ال�شكل ) 6 (

التعبئة  لُيمّكنك  ؛   Full color اختر  ب- 
ل  حيث  الجاهزة،  النماذج  من 
اللون، كما  بتغيير  التحّكم  يمكنك 
ح عينة  في ال�شكل)8(، والذي يو�شّ
.Full color من نقو�س جاهزة ملّونة

على  يحتوي  حيث   ،Bitmap اختر  جـ- 
نقو�س واألوان جاهزة، مثل: الرخام، 
ال�شكل)9(،  في  كما  والجرانيت، 
نقو�س  من  عينة  ح  يو�شّ والذي 

.Bitmap ال�شور

ال�شكل )7 (

ال�شكل ) 8 (

ال�شكل ) 9 (

 
ال�شكل ) 10 (

 اختر اأحد النقو�ــس، واماأ به المرّبع ،كما 7
في ال�شكل)10(.

احفظ الت�شميم في ملّفك اإّما داخل البرنامج 8
اأو على �شطح المكتب، اأو اطبعه من خال 

الطابعة الملّونة، واحفظه في ملّفك. 
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في  الخيارات  باأحد  وعبئه   ،)Toolbox(الأدوات �شندوق  من  اأخرى  اأ�شكاًل  اختر    -1
التمرين )1-1(. 

 )Pattern fill( تحّكم بحجوم النقو�س اإّما بتكبيرها اأو ت�شغيرها من خال اأيقونة التعبئة   -2
.)Size( وذلك باختيار الحجم

ر�شم نقو�سن�شاط )7-1(

ار�شم يدويًّا نقو�ًشا لماب�س اأطفال با�شتخدام قلم الر�شا�س والألوان المائّية،  مثل: نقو�س 
اأقم�شة الكاروهات، اأو المقّلمات، اأو الأزهار، اأو اأّي ت�شميم اآخر، وتبادلها مع زمائك 

باإ�شراف معّلمك، واحفظها في ملّفك الخا�ّس.
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الأ�شئلة

حّدد ثاثة عوامل توؤّثر في اختيار األوان  الماب�س.  -  1
ما تاأثير كّل من الألوان  الآتية في �شكل الج�شم: الأ�شود، والأ�شفر، والأحمر، والأبي�س.  -  2
كيف ت�شتعمل  التاأثيرات المختلفة للخّط في ت�شميم قطع الماب�س لأ�شكال الأج�شام الآتية:  -  3

ج�شم طويل ونحيف.  - اأ 
ج�شم ذو �شدر عري�س.  ب - 

ج�شم ممتلئ ق�شير.  جـ - 
فتاة في الع�شرين من عمرها طويلة، وبدينة،و ذات وجه م�شتدير، وب�شرة بي�شاء، وعينين خ�شراوين،   -  4

ترغب باختيار ف�شتان لحفلة تخّرجها، انظر الجدول اأدناه، ثّم اأجب عن الأ�شئلة التي تليه :

�شيفون، �شاتان، دانتيل، تويد، كّتان.نوع القما�س
اأحمر، اأخ�شر مطفي، اأ�شفر، اأبي�س منّقط، بنف�شجي، برتقالي.اللون

على �شكل )7(، م�شتديرة،عالية مع قاب، ع�شكرّية.�شكل الياقة

الت�شميم
ة عر�شّية  ات طولّية، ف�شتان ق�شير مع ق�شّ ف�شتان برن�شي�س طويل بق�شّ

ة مع زّم  على خّط ال�شدر،  عند خّط الخ�شر، ف�شتان طويل بق�شّ
ف�شتان ق�شير مع تّنورة كلو�س عند خّط الخ�شر.
اختر من الجدول ما ينا�شب ف�شتان التخّرج للفتاة من حيث :         

الت�شميم، وبرّر  الياقة، جـ-  اأو �شكل  الرقبة  القما�س، واللون، ب - حفرة  نوع   -   اأ 
خياراتك. 

اإخفائها  الت�صميم على  ما موا�صفات الج�صم غير المرغوب فيه والتي تعمل خطوط   -  5
ح ذلك:  بارتداء الماب�س ذوات الت�شاميم الآتية وو�شّ
   اأ    -    الماب�س ذوات الياقات المرتفعة اأو المربوطة.

ات المنخف�شة )المنحدرة ( في البلوزة.   ب -  الق�شّ
ات العر�صّية الوا�صحة في مناطق الأكتاف.   جـ -  اختيار خطوط الق�صّ

6- حّدد الج�شم الذي تنا�شبه الت�شاميم ذات الزّم، اأو الك�شرات، اأو الثنيات في منطقة ال�شدر.
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1

الماب�س  قطعة  ت�شميم  تّتبع عند  معّينة  اأ�ش�س وقواعد  الت�شميم وفق  بين عنا�شر  الجمع  يتّم 
الواحدة، واأّن فهم هذه الأ�ش�س والقواعد واتباعها اأو ا�شتعمالها بال�شكل ال�شحيح ي�شاعد في رقّي 

م�شتوى التذّوق الفني والجمالي في ت�شميم الماب�س، وانعكا�شه على مظهر الج�شم.
فما هذه الأ�ص�س؟ ما تاأثيرها في ت�صميم المالب�س؟ ما تاأثير تطبيق اأ�ش�س الت�شميم عند اختيار 

الماب�س في تح�شين مظهر الج�صم؟
         الوحدة 

فلو  الماب�س،  ت�شميم  في  ا  ومهمًّ اأ�شا�شيًّا  عامًا  الوحدة  تعّد 
وغيرها،  ونقو�س  األوان وخطوط  من  العنا�صر جميعها  توّفرت 
العنا�شر  بين  ترابط  هناك  كان  اإذا  اإل  النجاح  له  يتحّقق  فلن 
الم�شتعملة فيه، فمن الوحدة ينبع الح�شا�س بعاقة الجزء بالجزء 
الآخر، وعاقة الجزء بالكلّ، اأي بالت�شميم كامًا، فاإذا وجدت 

هذه العاقة ين�شاأ التكامل في الت�شميم بين اأجزائه جميعها.
فالوحدة في الت�شميم تعطي الإح�شا�س بانتماء العنا�شر لبع�شها، 
وتكوين وحدة مترابطة متكاملة ل تتجّزاأ، وبينها ان�شجام وتوازن 

ا بين الت�شميم، و�شكل  وتداخل، كما اأّن الوحدة في الت�شميم ل تكون بين عنا�شره فقط بل اأي�شً
في  العنا�شر  ربط  في  تاأثيًرا  لاإك�ش�شوارات  اأّن  والعينين، كما  وال�شعر،  الب�شرة،  الج�شم، ولون 
الت�صميم الواحد لتحقيق الوحدة حيث تظهر الوحدة في ان�صجام الخطوط في الياقة، والفتحة 
لنوع  منا�صبة  كّلها  وهذه  والخطوط،  والأ�صكال،  الألوان،  في  كذلك  والخياطات،  الأمامّية، 
يعمل  كذلك    ،)38-1( ال�شكل  في  كما  له،  الم�شّمم  الج�شم  ول�شكل  وملم�شه،  القما�س 
اأجزاء  وترابط  ان�صجام  على  والأ�صاور  كالأقراط  الثابت  وغير  ك��الأزرار  الثابت  الإك�ص�صوار 
الت�شميم وعنا�شره مًعا، كما تعمل ماءمة األوان الت�شميم مع لون الب�شرة والعيون وال�شعر على 

وحدة الت�شميم وان�شجامه.

¢ùHÓŸG º«ª°üJ ¢ù°SCG

ال�شكل )1-38(: الوحدة 
في الت�شميم.          
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التوازن 2
يق�شد به ال�شتقرار والثبات بين اأجزاء الت�شميم، وهو توزيع مرئي للوزن، كما في ال�شكل 

ويعطي  التفا�شيل  بها  تتجّمع  بطريقة   ،)39-1(
�شعوًرا بالراحة. 

العين  تتحّرك  عندما  الت�شميم  في  التوازن  ويظهر 
من جانب اإلى اآخر اأو عندما تتحّرك من اأعلى اإلى 
حركتها  في  ت�شمل  بحيث  اإليه،  النظر  عند  اأ�شفل 
قطعة  لت�شميم  المرافقة  والمكّمات  الإ�شافات 
الماب�س، وقد يكون التوازن من خالل الخطوط 
البنائّية الأ�شا�شّية في ت�شميم قطعة الماب�س اأو من 
يمكن  كما  الإ�صافّية،  الزخرفّية  الخطوط  خالل 

ت�شّبعه؛  درجة  اأو  وقّوته  اللون  م�شاحة  بين  عاقة  فهناك  اللون،  طريق  عن  التوازن  تحقيق 
من  ثقًا  اأكثر  الغامقة  الماب�س  فتبدو  قّوتها؛  مع  عك�شيًّا  تنا�شًبا  تتنا�شب  الألوان  فم�شاحة 
الماب�س الفاتحة، وقد يتحّقق التوازن بين كمّية �شغيرة من لون فاتح مع كمّية كبيرة من لون 
غامق، كما تعمل الإك�ش�شوارات والمكّمات على تحقيق التوازن بتزايد األوان معّينة في اأكثر 
من جزء في الت�شميم المتكامل. ولينح�شر التوازن في الق�شم الأمامي فقط في ت�شميم قطعة 
ا، كالت�شميم الذي به ياقة ذات ثنيات في  الماب�س بل يمكن اأن يكون في الق�شم الخلفي اأي�شً

الأمام وتمتّد اإلى الخلف. 
ويوجد نوعان من التوازن في ت�شاميم الماب�س، هما:

والأ�شكال،  الأجــزاء،  ت�شاوي  المتماثل:  التوازن  اأ 
والألوان، وت�شابهها في كا جانبي الت�شميم الأعلى 
الأمثلة  اأقوى  ومن  والأي�شر،  الأيمن  اأو  والأ�شفل 
عليه ج�شم الإن�شان؛ اإذ، يت�شابه الجانب الأيمن مع 
الأي�شر، وتعمل الأكتاف على اإظهار هذا التوازن، 
ويكثر تطبيق هذا التوازن في ت�شاميم قطع الماب�س، 

ال�شكل)1-39(: التوازن.

ال�شكل )1-40( : توازن متماثل. 
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والتنانير،  والبلوزات،  والقم�شان،   ،)40-1( ال�شكل  في  كما  كالجاكيتات، 
الماب�س  ت�شاميم  المتماثل  التوازن  وينا�شب  وغيرها،  والمعاطف،  والبنطلونات، 

العملّية الكثيرة الرتداء. 
التوازن  هذا  يتحّقق  المتماثل:  غير  التوازن  ب 
بوجود العنا�شر، والأ�شكال، وبتوزيع مختلف 
من جانب اإلى اآخر، وتحقيقه في ت�شميم قطعة 
فهو  المتماثل؛  التوازن  من  اأ�شعب  الماب�س 
يعتمد على مقدرة الم�شّمم وتذّوقه الفني اإل اأّنه 
اأكثر جاذبّية من التوازن المتماثل، ويبعد الملل، 
ويّت�شف بالحيوّية، ويعطي الإح�شا�س وال�شعور 
بالتوازن دون الت�صابه التاّم في خطوط واأ�صكال 
المتنّوعة،  الماب�س  قطع  في  الت�شميم  جانبي 

كما في ال�شكل )41-1(.
وعادة ي�شتعمل التوازن غير المتماثل في قطع 
الحفات،  كماب�س  العملّية،  غير  الماب�س 
وغيرها،   ة،  الخا�شّ والمنا�شبات  والزيارات، 
الماب�س  قطعة  ت�شميم  في  التوازن  يظهر  وقد 
بين الق�شمين العلوي وال�شفلي، كما في ال�شكل 
وترديد  العين  حركة  خــال  من   ،)42-1(
)تكرار( خطوط الت�صميم، اأو اأ�شكاله، اأو األوانه 
الأفقّية  العين  حركة  لي�شت  اإذ،  الق�شمين؛  بين 
اآخر في ت�شميم قطعة الماب�س  اإلى  من جانب 

هي الأ�شلوب الوحيد لتحقيق التوازن. 
تطبيقّية  اأمثلة    )43-1( ال�شكل  ح  ويو�شّ

لوجود التوازن اأو عدمه في بع�س ت�شاميم قطع الماب�س كما ياأتي :
توازن متماثل جانبيًّا، كما في )اأ(.  .  1

ال�شكل )1-41( : التوازن غير المتماثل.

ال�شكل)1-42(: التوازن  في الق�شمين 
)العلوي وال�شفلي(.
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توازن متماثل جانبيًّــا في الجيوب وعدد     .2
الك�شرات في التنّورة، كما في )ب(.                
توازن متماثــل جانبيًّا في الياقة، والأزرار،    .3

وخطوط البلوزة،كما في )ج(.        
ليوجد تــوازن، ويظهر في عدم ت�شاوي بعد    .4

الجيوب عن خّط المنت�شف، كما في )د(.
توازن حّر، والإح�شا�س بتوازن الثقل باختاف     .5

بعد الثقل عن خّط المنت�شف، كما في )هـ(. 
تــوازن مــن اأ�شفــل اإلى اأعلى عــن طريق    .6

الت�شاد  اللوني، كما في )و(.
الياق��ة،  خط��وط  ف��ي  متماث��ل  ت��وازن    .7

والأزرار، والأكمام، كما في)ز(. 

الإيقاع 3
اأو  اأو الألوان،  والإح�صا�س بالحركة والحيوّية التي يحدثها تكرار الخطوط،  ويق�شد به  ال�شعور 
الأ�شكال، عندما  تتحّرك العين برّقة وهدوء من جزء اإلى اآخر في الت�شميم، مثل: اأقم�شة الكاروهات، 

اأو الأقم�شة المقّلمة، اأو الأقم�شة ذوات الزخارف، ويظهر الإيقاع بطرق عّدة، منها:

ف�ّك�ر
كيف تحّقق التوازن في ف�صتان بمرّد مائل ذي �صّفين من الأزرار )كروازيه (؟

ال�شكل)1-43(: اأمثلة على التوازن
في ت�شميم قطع الماب�س.
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ب�صكل  األوان،  اأو  خطوط،  اأو  وحدات،  تكرار  من  الناتج  الإيقاع  ر:  المتكّرّ الإيقاع  اأ 
رتيب، كالأقم�شة المقّلمة، والكاروهات، والمنّقطة، وعادة يكون التكرار بالحجم، 
عدم  حال  في  ة  وبخا�شّ اأحياًنا  للناظر  ممتع  غير  وهذا  ذاتها،  والألوان  والم�شاحة، 

التنويع في خطوط الت�صميم. 
اأو الألوان ولكن  اأو الخطوط،  الناتج عن ترديد الأ�صكال  الإيقاع  ب الإيقاع المتدّرج: 
بتدّرج معّين كتدّرج اللون من الغامق اإلى الفاتح، اأو العك�س، اأو تدّرج الم�شاحات من 

ال�شغير اإلى الكبير، اأو التدّرج في اتجاه الخطوط من الأفقي اإلى العمودي.
ح ال�شكل)1-44( اأمثلة على الإيقاع المتدّرج في ت�شميم بع�س قطع الماب�س  ويو�شّ
اأو نقات  اآخر دون وجود حركات  اإلى  العين وينقلها بهدوء من جزء  والذي يحّرك 

على  اأمثلة  ياأتي  ما  وفي  مفاجئة،  �شريعة 
الإيقاع المتدّرج:

1.   تــدّرج الخطوط م��ن الم�صتقيم اإلى 
المنحني، كما في )اأ(.

2.   ت��دّرج �صمك الخط��وط الأفقّية في 
الت�شميم،  كما في )ب(.

3.   تدّرج اأطوال الخط��وط والدرزات 
في البلوزة، كما في )ج(.

4.   ت��دّرج الخط��وط م��ن الأفق��ي اإلى 
العامودي، كما في )د(.

5.   تدّرج تق��ارب الخطوط وتباعدها، 
كما في )هـ(.

6.   تدّرج م�شاحات الأ�شكال من الكبير 
اإلى ال�شغير، كما في)و(. 

7.   تــدّرج الأ�شــكال مــن ال�شغيــر اإلى 
الكبير، كما في )ز(.
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ال�شكل)1-44(: اأمثلة على الإيقاع المتدّرج.
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ج� الإيقاع الإ�سعاعي: ويق�شد به وجود الإ�شعاع في ت�شميم قطعة الماب�س ؛اأي انطاق 
الخطوط من نقطة مركزّية ب�صكل اإ�صعاعي، كالخطوط الناتجة من الدرزات اأو الثنيات 
المنطلقة من نقطة معّينة، كمنت�صف خّط حفرة الرقبة؛ اإذ، تقود هذه الخطوط العين 
اإلى المركز اأو البوؤرة، كالتركيز على الوجه، وغالًبا ما تكون نقطة انطالق الخطوط 

ح ال�شكل  هي نقطة التركيز اأو ال�شيادة. ويو�شّ
في  الإ�شعاعي  الإيقاع  على  اأمثلة   )45-1(

ت�شاميم قطع الماب�س. 
خط��وط الكت��ف اأو الثني��ات )درابية(،    .1

كما في )اأ(. 
خطوط اأو زّم على خّط المنت�صف، كما    .2

في )ب(.  
خطوط الدرزات اأ�صفل الياقة، كما في )ج(.   .3

المكّمــات  �شــكل   فــي  الإ�شعــاع    .4
)البرو�س(، كما في)د(.      

الك�شرات الإ�شعاعّية اأو المروحّية، كما    .5
في )هـ(.

ة في البلوزة،  الّزّم على جانبي خّط الق�شّ   .6
كما في )و(.            

 
ال�سيادة 4

عند  الت�شميم  في  معّين  جزء  اإلى  المفاجئ  النتباه  اأو  النظر  تركيز  عند  ذلك  ويطلق 
الت�شميم. والت�شميم  الحيوّية والممتعة في  النقطة  الجزء هو  اإذ، يكون هذا  م�شاهدته؛ 
الذي يخلو من ال�شيادة اأو نقطة التركيز يبدو مما ل حركة فيه، وفي مجال الماب�س 
غالًبا ما ي�شع الم�شّمم باعتباره اأن تكون هناك فكرة، اأو خّط، اأو لون، اأو �شكل، ي�شود 

 ال�شكل)1-45(: الإيقاع الإ�شعاعي
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ت�شميمه فيعطيه اهتمامه مع التركيز عليه بم�صاعدة بع�س الخطوط الأخرى الأقل اأهمّية 
والتي تعمل على جذب الأنظار اإلى تلك النقطة، فال�شيادة من اأهّم الأ�ش�س واأب�شطها في 
ت�شميم الماب�س؛ فالت�شميم الجّيد هو الذي يت�شّمن جزء منه �شيطرة اأو قّوة في جذب 

النظر اإليه في بادئ الأمر ثّم تتحّرك العين اإلى باقي اأجزاء الت�شميم.  
اأو  ات،  والق�شّ الأ�شكال،  اأو  المام�س،  اأو  الألوان،  ال�شيادة عن طريق  ويمكن تحقيق 
المكّمات، اأو الإك�ش�شوارات؛ اإذ، تعمل نقطة التركيز على تاأكيد المامح الجّيدة في 
الت�شميم وتظهرها، في حين تبعد النظر عن المامح ال�شعيفة في الج�شم. كما في حال 
وجود زخارف مطّرزة جميلة باألوان جّذابة على الياقة، وقريًبا من الوجه، فتكون هي 
التركيز  المطلوب  المامح  كاأحد  الوجه  اإلى  العين  تقود  التي  ال�شيادة  اأو  التركيز  نقطة 
عليها. وقد تظهر نقطة التركيز اأو ال�شيادة في الأكمام، اأو الياقة، اأو في الجزء العلوي من 
قطعة الماب�س، اأو في خّط الو�شط، اأو في الجزء ال�شفلي كزخرفة اأو كنار على الحاّفة، 

اأو في الإك�ش�شوار، وفي ما ياأتي بع�س الأمثلة لتحقيق ال�شيادة في الت�شميم : 
ويوؤّكد  الو�شط  منطقة  في  النظر  يرّكز  اإذ،  الت�شميم؛  بارز ومغاير لألوان  لون  حزام ذو   - اأ 

على خّط الخ�شر، كما في ال�شكل )46-1(، 
النحيف  الخ�شر  الأج�شام ذات  ينا�شب  وهذا 
لإبرازه، وليتنا�شب مع الأج�شام التي تّت�شف 

ة في منطقة الو�شط.  بالبدانة وخا�شّ
تكرار لون معّين من األوان الت�شميم ب�شكل  ب - 
بارز كتكرار اللون الأحمر في ت�شميم ذي 
لون رمادي عن طريق المكّمات، كالعقد 
اأو  القّفازات،  اأو  الحذاء،  اأو  الرقبة،  في 

الحزام، اأو محرمة الجيب.  
ربطة عنق بلون زاٍه وملفت للنظر كنقطة تركيز،  جـ - 

اأو رمادي، كما في  اأو كحلي،  اأ�شود،  بلون  اللون وبدلة  اأبي�س  الأحمر مع قمي�س  كاللون 
تداخل لون ربطة العنق الرّجالّية مع لون الماب�س وترديد األوانها في الجيب العلوي للجاكيت 

 ال�شكل)1-46(: ال�شيادة في 
الحزام على خّط الخ�شر.
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مّما يعمل على ربط األوان البدلة مع الربطة.
و�شع اإك�ش�شوار بلون مغاير وخامة و�شكل مختلف ليرّكز النظر على المامح الجّيدة   - د 
في الج�شم، كعقد من اللوؤلوؤ لإبراز مامح الوجه الجميلة، واإذا كان العك�س فيمكن 

اإبعاد النظر بنقطة تركيز في اأماكن اأخرى من الت�شميم.  

التنا�سب 5
الأخرى  الأجزاء  وبين  بينه  والعاقة  )طوله، وعر�شه(،  الجزء  بعدي  بين  العاقة  به  يق�شد 
في الت�شميم  الواحد، كتلك العاقة بين الأجزاء جميعها والكّل اأو الهيئة العاّمة، ويت�شّمن 

التنا�شب في ال�شكل، والحجم، والم�شاحة. 
ويعّد التنا�شب من اأهّم �شفات التكوينات في الطبيعة، واأف�شل مثال على التنا�شب هو ج�شم الإن�شان 
اإلى  الراأ�س  طول  ن�شبة  اإّن  اإذ،  والت�شميم؛  الر�شم  كتاب  في  در�شتها  التي  النموذجّية  الن�شب  ذو 

ال�شيادةن�شاط )8-1(

المجاورين،   ال�شكلين  في  الت�شميمين  1 - تاأّمل 
)1، 2(، واأجب عن الأ�شئلة الآتية:

محرمة  فــي  ال�شيادة  تحقّقت  كيف   - اأ 
الجيب في ال�شكل )1(؟

في  الم�شتعملة  الت�شميم  عنا�شر  ما  ب - 
الت�شميم في ال�شكل )1( ؟

2- يحّقق الت�شميم في ال�شكل )2( الكثير من اأ�ش�س 
التنا�شب،  و  والإيقاع،  كالوحدة،  الت�شميم 

والتوازن، وال�صيادة، ف�ّصر كيف تّم ذلك؟
3- ما العنا�شر الم�شتعملة في الت�شميم الواردفي ال�شكل )2(؟

ل اإليه مع زمائك وباإ�شراف معّلمك.         ثّم ناق�س ما تتو�شّ

ال�شكل )1(             ال�شكل )2(
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باقي الج�شم ت�شاوي )8:1( على اعتبار اأّن وحدة 
القيا�س هي طول الراأ�س وقد ت�شل اإلى )8.5( في 
كما  ال�شكل)47-1(،  في  كما  الأج�شام،  بع�س 
الخ�شر  خّط  اإلى  الراأ�س  اأعلى  من  الم�شافة  تعادل 

بالن�شبة لباقي طول الج�شم )5:3(. 
ويطلق على هذه الن�شبة الذهبّية التي ا�شتعملت 
فيما بعد في ت�شاميم قطع الماب�س، وقد تظهر 
في الف�شتان الذي ي�شل طوله اإلى اأ�شفل الركبة 
و�شفلي  علوي،  جزاأين:  اإلى  ق�ّشم  اإذا  مبا�شرة 
بو�شع حزام على خّط الو�شط فيكون التنا�شب 
 ،)48-1( ال�شكل  في  كما  وممتًعا،  قويًّا 

الطول  مع  يتنا�شب  الذي  الجزء  اأن طول  وتف�شير ذلك هو 
)3( هو الطول )5( با�شتعمال وحدة قيا�س محّددة. وتعّد 
ت�شميم  قبوًل في مجال  الأكثر  الذهبّية )5:3(  الن�شبة  هذه 
الماب�س. كما ت�شاعد الن�شب ال�شحيحة في الماب�س على 

ابتكار تاأثيرات مريحة ومرغوبة.
وحجم  الت�شميم  في  ال�شكل  بين  التنا�شب  يتطّلب  وعادة 
الخارجي  وال�شكل  الخطوط  بين  العالقة  مراعاة  الج�صم 

للج�شم المرتدي للت�شميم المحّدد.     
التنا�شب  من  اأ�شكال  على  اأمثلة  ال�شكل )49-1(  ح  ويو�شّ

بين اأجزاء قطعة الماب�س.                      
لت�شاوي  والملل  الرتــيــاح  عــدم  يبعث  )جـــ(  فال�شكل 
الم�شاحات في الت�شميم، كما اأّن ال�شكل )ب( يعطي التاأثير 

ذاته لوجود الفرق الكبير بين جزاأي الت�شميم العلوي وال�شفلي، في حين يمّثل ال�شكل )اأ( 

ال�شكل)1-47(: ن�شب ج�شم المراأه.

ال�شكل)1-48(: الن�شبة 
الأمثل في قطعة الماب�س.
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عاقة جّيدة ومريحة بين اأجزاء الت�شميم، وهي الن�شبة الذهبّية )5:3(.

 ال�شكل )1-49(: اأمثلة على التنا�شب في طول قطعة الماب�س.

       

                                              

عنا�شر الت�شميم واأ�ش�شهن�شاط )9-1(

اأبرز ملحوظاتك على كّل منها،  ال�شهرات، ودّون  اجمع وزماءك �شوًرا لماب�س    -1
منّظمًا اإجابتك في جدول بحيث تت�شّمن ) القما�س الم�شتعمل، واللون، وال�شيادة، 

والتنا�شب(.
احتفظ بها في ملّفك بعد اطاع زمائك و معّلمك عليها.    -2
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الأ�شئلة

ح المق�شود بكّل من: و�شّ  -  1
 التزان، التنا�شب،  ال�شيادة.

يمّثل العمود )اأ( اأ�ش�س الت�شميم، والعمود )ب(عبارات ذات عاقة به، اختر من العمود   -  2
)ب( العبارة التي تنا�شب اأ�شا�س الت�شميم في العمود)اأ( ثّم انقلها اإلى دفترك.

العبارات ذات العالقة )ب(ا�س�س الت�سميم )اأ(

العاقة بين اأبعاد الجزء، والعاقة بينه وبين الأجزاء الأخرى.الوحدة
انتماء العنا�شر لبع�شها.التوازن
الجزء الحيوي والممتع في الت�شميم.الإيقاع

تبعث ال�شتقرار والثبات.نقطة التركيز
الإح�شا�س بالحركة والحيوّية.التنا�شب

عدم الرتياح والملل.

ف�ّشر ما ياأتي:  -  3
قما�س  اأّما  النحيفة،  الطويلة  الأج�شام  ينا�شب  الحجم  كبير  الكاروهات  قما�س   - اأ 

الكاروهات ال�شغير فينا�شب الأج�شام �شغيرة الحجم اأو ق�شيرة القامة. 
ب - عدم تنا�شب المكّمات ال�شخمة اأو الكبيرة الحجم، كحقيبة الجلد الكبيرة، اأو 
الأقراط الكبيرة البّراقة، وذوات الألوان القويّة، اأو الربطات الكبيرة، اأو الأحزمة 

العري�شة مع الج�شم ال�شغير الحجم.

á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG º«ª°üJ
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يحتّل فّن ت�شميم الماب�س مكانة مهّمة، ويدّل على ذلك اهتمام الحكومات في اإن�شاء الم�شانع 
لتزويد الأفراد باحتياجاتهم؛ اإذ، تعّد المالب�س المراآة العاك�صة لجوانب عّدة في الحياة، فما اأبرز خطوط 
الأزياء؟ ما العوامل التي اعتمد عليها م�صّممو الأزياء في ت�صاميمهم للمالب�س المتنّوعة ؟ وكيف تكون 
المالب�س مالئمة من حيث العمر، والمكان، والزمان، وغيرها؟ كيف تعّبر المالب�س عن �صخ�صّية الفرد؟

اأنواع المالب�س 1
ت�شهم الماب�س اأحياًنا في التعبير عن �شخ�شّية مرتديها، فال�شخ�س الواحد يمتلك ماب�س 
متنّوعة من حيث الألوان، ونوع الن�شيج، وال�شكل، والت�شميم، كما اأّنها تختلف باختاف 
المرحلة العمريّة ونوع الن�صاط الذي يقوم به، ويحتاج ال�صخ�س لأن تكون مالب�صه ب�صكل 

عام مريحة وجّذابة، ومن اأنواع الماب�س:
المالب�س الداخليّة: الهتمام بالماب�س الداخلّية ل يقّل  اأ 
عن الهتمام بالماب�س الخارجّية، لأّنها تام�س الج�شم 
مبا�شرة فتمنع احتكاك الماب�س الخارجّية بالج�شم، كما 
اأن  يجب  لذا،  الخارجّية؛  الماب�س  اأناقة  في  توؤّثر  اأّنها 
لمت�شا�س  الرقيقة  الناعمة  القطنّية  الأقم�شة  من  تكون 
تكون  فا  الج�شم  لقيا�س  المنا�شبة  والمّطاطّية  العرق، 
ا اأو �شّيقة.                                                                    وا�شعة جدًّ

ب مالب�س العمل: يق�شي الفرد وقًتا طويًا في مكان عمله؛ 
والأمان،  الراحة،  له  تحّقق  ماب�س  اإلى  بحاجة  فهو  لذا، 
والثقة بالنف�س، ول تكّلف الكثير من المال، كما في ال�شكل 
الأقم�شة  هي  العمل  تنا�شب  التي  فالأقم�شة   ،)50-1(

الكّتانّية والقطنّية، واأهّم ما يجب توافره من موا�شفات في ماب�س العمل ما ياأتي: 

á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG º«ª°üJ

ال�شكل)1-50(: ماب�س العمل.
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الب�شاطة  في الت�شميم.    .1
الحماية والأمان؛ اإذ، يجب ارتداء الماب�س المنا�شبة    .2

لنوع العمل للوقاية من الحوادث والأخطار.
الن�شجام، والأناقة، والراحة لمرتديها.                               .3
المنا�شبات  ماب�س  ت�شمل  المنا�سبات:  مالب�س  ج� 
على  الت�شميم  اختيار  ويعتمد  والأعياد،  الر�شمّية 
اأن  الممكن  فمن  وطبيعتها،  المنا�شبة  م�شتوى 
نف�شها  هي  الظهر  بعد  الزيارات  ماب�س  تكون  
المكّمات،  بع�س  اإ�شافة  بعد  العمل،  ماب�س 

اأوالمكياج، اأو الت�شريحات المختلفة.
الخط��وط  بكثــرة  ال�شهــرة  ماب�ــس  وتتمّيــز 

ات، ويعتمــد ذلك على نوعّية القما�س كالأقم�شة الخفيفة، مثل: ال�شاتان، كما  والق�شّ
في ال�شكل)1-51(، والدانتيل، والتفتا، والمكّمات من التطريز، والبرق، والخرز. 
ة ذوات األوان  وتعّد منا�شبات العزاء من المنا�شبات التي تحتاج اإلى ارتداء ماب�س خا�شّ

حيادّية، كالأ�شود، والأبي�س، والرمادي.
ا من ماب�س  مالب�س الريا�سة والرحالت: ت�شكّل ماب�س الريا�شة والرحات جزًءا مهمًّ د   

تكون  اأن  مراعاة  من  بّد  ل  اختيارها،  وعند  �شخ�س،  اأّي 
مريحة، كما في ال�شكل )1-52(،  بحيث ت�شمح بحرّية 
من  خا�س  نوع  الريا�شة  اأنواع  من  نوع  ولكّل  الحركة، 
ماب�س  عن  تختلف  ال�شباحة  ماب�س  مثًا  الماب�س، 

الفرو�شّية وهكذا. 
و�شهلة  العرق،  لمت�شا�س  قابلة  اأقم�شة  من  تكون  اأن  ل  ويف�شّ
التنظيف، والعناية بها، وخالية من الإ�شافات التي تعيق الحركة. 

مالب�س النوم: تعّد فترة النوم هي الوقت المحّدد لراحة الج�شد،  ه�   
ة بهذه الفترة مريحة  ومن ال�شروري اأن تكون الماب�س الخا�شّ

ا؛ لذا، ل  بّد اأن تتوافر فيها الموا�شفات الآتية:  جدًّ
 ال�شكل )1-52(:  ماب�س 

الريا�شة والرحات.

 ال�شكل )1-51(: ماب�س ال�شهرة.
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تكون من اأقم�شة رقيقة، وناعمة، وذوات األوان زاهية.    .1
ف�شفا�شة، ومريحة، وخفيفة الوزن، ت�شعر مرتديها بالبرودة �شيًفا وبالدفء �شتاًء.                                                                               .2
ات والدرزات التي تعيق الحركة. ل في ت�شاميم ماب�س النوم خلّوها من الق�شّ يف�شّ   .3

مالب�س كبار ال�سن: عنـد اختيـار مابـ�س كبـار ال�شـن، يجـب معرفة طبيعة حـيـاتـهـم  و   
و الطريقة التي يق�شون بها اأوقاتهم، فاإذا كانوا ممن يق�شون وقًتا طويًا داخل المنزل 
فهوؤلء يحتاجون اإلى  عدد محّدد  من قطع الماب�س، و لكن اإذا كانوا مّمن يق�شون 
اأوقاتهم في الجمعّيات اأو الأعمال التطوعّية و الدينّية، فاإنهم يحتاجون اإلى بع�س قطع 
لتكون  الأمور  ال�شن بمراعاة عدد من  يتّم اختيار ماب�س كبار  الر�شمّية، و  الماب�س 

اأكثر ماءمة لعمرهم و مكانتهم، ومن هذه الأمور ما ياأتي:
عبة  ل البتعاد عــن الماب�س ال�شّ اأن تكــون منا�شبة ل�شّحتهم وراحتهــم؛ اإذ، يف�شّ   .1

الرتداء اأو ال�شّيقة التي تعيق حركتهم اأو ت�شغط على اأج�شامهم.
اأن تكون ذوات فتحات من الأمام بحيث يرتديها ال�شخ�س ويخلعها ب�شهولة دون    .2
العتمــاد على غيره، وهناك اأنواع مــن الأ�شرطة الا�شقة التي ت�شتعمل للفتحات 

بدًل عن الأزرار والعراوي.
ة واأّن كبير ال�صن قليل الن�صاط وي�صعر بالبرد اأكثر من غيره؛  اأن ت�صعر مرتديها بالدفء خا�صّ   .3

لذا، يجب توفير بع�س القطع ل�شتعماها داخل المنزل، كالروب، اأو الجاكيت ال�شوفي.
اأن تكــون �شهلة التنظيف، وخفيفــة الوزن، ورقيقة، وناعمــة ل تقّيدها الأحزمة    .4

ال�شّيقة على الخ�شر.
اأن تنا�شب األوانها لون الب�شرة وال�شعر الذي قد يميل اإلى الرمادي.   .5

في  ة  الخا�شّ الحتياجات  ذوي  ماب�س  ت�شاعد  ة:  الخا�سّ الحتياجات  ذوي  مالب�س  ز 
تح�شين و�شعهم واإ�شفاء جّو من المحّبة، والتعاون، وتخفيف معاناتهم، و�شعورهم 
ذوي  ماب�س  اختيار  عند  مراعاتها  الواجب  الأمــور  ومن  الراحة،  وعدم  بالنق�س 

ة ما ياأتي:  الحتياجات الخا�شّ
اأن تكون منا�شبة لنوع الإعاقة بحيث تخفي الإعاقة ما اأمكن ويمكن تف�شيلها.   .1

اأن تكون اأقم�شتها من ن�شيج متما�شك والبتعاد عن اأقم�شة النايلون،على اأن تكون    .2
ل القطنّية  متينــة ال�شنع لتتحّمل الحتــكاك بالأجهــزة المرافقة للمعــّوق، وتف�شّ
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والكتانّية �شيًفا وال�شوفّية �شتاًء.
اأن تكون فاتحة اللون لتظهر الأو�شاخ عليها ب�شهولة وليتّم ا�شتبدالها وتغييرها.   .3

اأن تكون ب�شيطة الت�شميم وقابلة للغ�شل والكي.   .4
اأن تكــون قليلــة الأزرار والأربطة مــا اأمكن، حتى ل ت�شايــق �شاحبها وليرتديها    .5

ويخلعها ب�شهولة، واإن وجدت الأزرار والعراوي فلتكن كبيرة الحجم.
اأن تكون ف�شفا�شة غير �شّيقة حتى ل تعيق حركتهم، ولت�شّهل عملية الرعاية التي تقّدم لهم.   .6
اتباع المو�شة قدر الإمكان حتى تزيد من ثقة المعّوق بنف�شه، ولت�شاعد على منحه نف�شّية متوازنة.   .7

اأن تكــون فتحات الياقات والأكمام �شهلة، ويمكن جعل عامات محّددة لها في    .8
حالة المعّوقين ب�شريًّا.

ل وجود مّطاط على الخ�صر بدًل من الكمر.   يف�صّ   .9

ر�سم ت�ساميم اأجزاء قطع مالب�س ن�سائيّة 2
منها  يتكّون  التي  الرئي�شة  الأجزاء  ر�شم  معرفة  من  بّد  ل  المختلفة،  الماب�س  قطع  لر�شم 
نوع  مثل:  الر�شم،  في  توؤّثر  عّدة  اأمور  الت�شاميم، وهناك  تنّوع  في  تتحّكم  والتي  الت�شميم 
زّم  فيها  يكون  التي  فالت�صاميم  ات.  والق�صّ والخطوط،  واللون،  والنور،  والظل،  القما�س، 
يجب اإعطاء تاأثيراته في الر�صم، وذلك بر�صم الخطوط التي تحّدد مقدار الزّم في الكّم اأو 
التّنورة، ويعّبر عن خّط ذيل التّنورة الوا�صعة بالخطوط المائلة، اأو المنك�صرة، اأو المنحنية، 
�شكل  با�شتعمال  الآتية:  التمارين  الماب�س من خال  قطع  بع�س  اأجزاء  ر�شم  �شرح  و�شيتّم 

الج�شم النموذج )المانيكان(، ال�شكل)1-53/اأ اأوب اأو جـ(: 
يمكن نقل �صكل الج�صم النموذج )المانيكان( اإلى الورق المقّوى وبخطوط وا�صحة، ثّم 

و�صع ورق ر�صم الت�صاميم فوقها لر�صم الت�صاميم المختلفة دون ر�صم خطوط المانيكان.

م�شاهدة عر�س اأزياءن�شاط )10-1(

اأنواع  بين  الفروقات  ولحظ  اأزيــاء،  عرو�س  على  البحث  محّركات  خال  من  اطلع 
الماب�س من حيث الألوان، والأقم�شة الم�شتعملة، وا�شتنتج كيفّية اختيار الماب�س ح�شب 

ل اإليه، وناق�شه مع زمائك باإ�شراف معّلمك. ا�شتعمالتها، ثّم �شّجل ما تتو�شّ
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ال�شكل )1-53/اأ(: مانيكان اأ�شا�شي.
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ال�شكل)1-53/ب،جـ(: مانيكان بحركة ب�شيطة.

جـب
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ر�سم الأ�سكال المختلفة للياقات
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

-  تر�شم ياقة �شبور.
- تر�شم اأ�شكاًل اأخرى من الياقات ال�شال، والقمي�س، والع�شكرّية، والكلو�س، وغيرها.

المعلومات الأ�سا�سيّة
تمّثل الياقة الجزء المحيط بالرقبة)العنق( في قطعة الماب�س، وعند ر�شمها يتّم مراعاة حفرة 
الرقبة من الأمام والخلف، وارتفاعها حول الرقبة، ثّم عمقها في الأمام والخلف، ومراعاة 

ة الزّر الأول ومرّد الأزرار، وخّطها الخارجي ح�شب الت�شميم.  مكان الأزرار وخا�شّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
ورق اأبي�س �شادة    -

المانيكان، �شكل)1-53/اأ(   -
طاولة ر�شم   -

 )H1+ H2( اأقام ر�شا�س  -
اأدوات الر�شم  -

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
الر�سوم التو�سيحيّةاأوًل: ر�سم الياقة ال�سبور، ال�سكل)1(.

�شــّف �شــكل المانيــكان علــى ورقــة 1
الر�ص��م بخطوط رفيعة فاتحة حتى خّط 

الخ�شر.
ار�شــم خــّط دوران الياقة حــول العنق 2

والفتحــة الأمامّية، بحيــث يكون خّط 
منت�شف الأمــام و الخلف في و�شطها، 
كمــا في ال�شــكل )2(، ثــّم ار�شم خّط 

الأكتاف.

2 -1
تمرين

123 ال�شكل )3(ال�شكل )2(

ال�شكل )1(
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حّدد عر�س ثنيــة الياقة، كما في ال�شكل )3(، وار�شم 3
الخّط الخارجّي لها ح�شب الت�شميم.

ار�شم الأزرار على خّط منت�شف الأمام، واهتّم  بتطابق 4
نهايتي فتحة الياقة من الأ�شفل بحيث تختفي اإحداهما 

اأ�شفل الأخرى، كما في ال�شكل )4(.

ثانيًا: ر�سم ياقة ال�سال

ار�شم خّط دوران خّط الياقة حول العنق.1

ار�شم عر�س الياقة و الخّط الخارجي المنحني ل�شكل الياقة، 2
كما في ال�شكل )5(.

ار�شم خــّط الأكتاف، و الفتحــة الأمامّية، و الأزرار، 3
كما �شبق.

ثالثًا: ر�سم اأ�سكال اأخرى من الياقات

ار�شم ياقة الجاكيت، كما في ال�شكل )6(.1

ار�شم ياقة كلو�س مع ربطة، كما في ال�شكل )7(.2

ال�شكل )4(123

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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ار�شم الياقة الملتّفة  المرتفعة قليًا،  كما في ال�شكل )8(.3

ار�شم الياقة الع�شكرّية،  كما في ال�شكل )9(.4

ار�شم الياقة الم�شتديرة )البيبي (،  كما في ال�شكل )10(.5

ار�شم الياقة البحرّية،  كما في ال�شكل )11(.6

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(
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ر�سم الربطات )الفيونكات(
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تر�شم الربطة وعقدتها. 
المعلومات الأ�سا�سيّة

تعّد الربطات )الفيونكات(: من الأجزاء المهّمة في الماب�س الن�شائّية؛ اإذ، توحي بالأنوثة. 
و قد توجد على خّط الخ�شر على �شكل حزام يربط جانًبا، اأو من الخلف، اأو في الياقة 
حول العنق كربطة القمي�س، وقد تكون في قطعة الماب�س من القما�س ذاته، اأو من اأقم�شة 

مختلفة، اأو األوان اأخرى.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
ورق اأبي�س �شادة   اأقام تحبير اأ�شود اأو اأقام فحم-   -

HB.2B اأقام ر�شا�س  -

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
ار�شــم قو�شيــن متقابليــن لتحديــد الم�شافــة التي 1

�شت�شغلهــا الربطــة، ثــّم ار�شــم �شــكًا بي�شويًّا  في 
منت�شــف الم�شافــة بيــن القو�شيــن؛ لتحديد مكان 

عقدة الربطة، كما في ال�شكل )1(.

1

2

3

4

ار�صم الخطوط المنحنية م��ن الأعلى؛ لتحديد ثنية 2
ال�شريــط اأو الربطــة، و تحديــد عر�شهــا، كما في 

ال�شكل)2(.

1

2

3

4
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ال�شكل )2(
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ار�شم نهاية ال�شريط مــن الجهتين، كما في ال�شكل 3
)3(، مع اإعطاء تاأثي��ر الثنيات بخطوط متقاربة من 

الو�شط بجانب خّط العقدة.

1

2

3

4

ال�شكل)3(
ظّلــل الم�شاحة بحيث تكــون المناطق الأغمق في 4

الأماكن الداخلّية، والأفتح فــي المناطق الظاهرة، 
كما في ال�شكل )4(.

1

2

3

4

ال�شكل)4(
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ر�سم الأ�سكال المختلفة لالأكمام 
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تر�شم الكّم الأ�شا�شي المنف�شل. 
- تر�شم اأ�شكاًل مختلفة لاأكمام.

المعلومات الأ�سا�سيّة
يمّثل الكم القطعة التي تغّطي الذراع وتلّفه، وتختلف الأكمام في اأ�شكالها، واأطوالها، وات�شاعها،  وطرائق 

لة بدون حفرة )الركان(.  اإغاق نهايات فتحاتها، وطرق تركيبها منف�شلة على حفرة الإبط اأومت�شّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
المانيكان �شكل)1-53/ب(   -

ورق اأبي�س �شادة  -
HB.2B اأقام ر�شا�س  -

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1
اوًل: ر�سم كّم القمي�س )المنف�سل(

بخطوط  الر�شم  ورقة  على  المانيكان  �شكل  �شّف 
رفيعة فاتحة حتى خّط الخ�شر مع ر�شم الذراع.

 وار�صم خطوط العنق؛ لإظهار �صكل الكم. 
ار�شم خّط دوران حفرة الرقبة و الأكتاف، ثّم 2

ا منحنًيا يمّثل حفرة الإبط، بحيث  ار�شــم خطًّ
تنتهي على م�شتوى خــّط ال�شدر، ومن نهاية 

خّط الكتف، وعند راأ�شه.
ار�شــم الخّط الخارجي للكّم مــن اأعلى راأ�س 3

الكتف على اأن يكون منحنًيا قليًا دون وجود 
ثنيات فيه، كما فــي ال�شكل)1(، وانزل بهذا 

الخّط اإلى نهاية طول الكّم من اأ�شفل، وعادة

4 -1
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ينتهــي طول الكّم مع خــّط الحو�س، ثّم ابداأ 
بر�شــم الخّط الداخلي للكــّم من تحت الإبط 

وب�شكل مواٍز للخط الخارجي تقريًبا.

ال�شكل )2(

ار�شم فتحة نهاية الكّم من الأ�شفل )الإ�شورة(، 4
بعروة وزر، كما في ال�شكل)1(.

ثانيًا:ر�سم الكّم الركالن
ار�شم �شكل العنق؛ لإظهار �شكل الكّم.1
2

3

منت�شف  وخــّط  الياقة،  دوران  خّط  ار�شم 
الأمام.

لأّنهما  مًعا؛  والــكــّم  الكتف  خــّط  ار�شم 
مت�شان، كما في ال�شكل)2(.

خّط 4 منت�شف  من  قليًا  منحنًيا  ا  خطًّ ار�شم 
تحت  ينتهي  حتى  اأ�شفل  اإلــى  الرقبة  حفرة 

الإبط اأوعند م�شتوى خّط ال�شدر الأفقي.
هذا 5 يكون  وعادة  البلوزة،  جنب  خّط  ار�شم 

الكّم وا�شًعا تحت الإبط، لي�شّهل الحركة، ثّم 
اأكمل ر�شم الخّط الداخلي للكّم.

ثالثًا: ر�سم اإ�سورة كّم القمي�س
ار�شم �شكل اأ�شفل الر�شغ، كما في الخّط رقم 1

منحنًيا  ا  خطًّ ار�شم  ثّم  ال�شكل)3(،  في   )1(
حول الر�شغ، ليظهر دوران الإ�شورة، كما في 

الخّط )2(، في ال�شكل )3(.
في 2 كما   ،)3( الآخر  المنحني  الخّط  ار�شم 

للخّط  موازيًا  يكون  بحيث   ،)3( ال�شكل 
الم�شافة  وتمّثل  ال�شابقة،  الخطوة  في  الثاني 

بينهما عر�س الإ�شورة.

ال�شكل )3(
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ار�شم خطّي جانبي الإ�شورة، وار�شم الأزرار 3
والعراوي، ثّم ار�شم خطي جانبي الكّم اأعلى 
الك�شرات  تبّين  التي  والخطوط  الإ�شورة، 

ال�شغيرة، كما في ال�شكل )3(.
خام�ًسا: ر�سم اإ�سورة كّم بزّم كثيف اأعالها.

ار�شم الإ�شورة كما �شبق ولكن بو�شع الأزرار 1
جانًبا؛ اأي بارزة اأوح�شب الت�شميم المطلوب.

اأعلى 2 من  وكثيفة  منحنية  خطوًطا  ار�شم 
الإ�شورة تمّثل زّم القما�س وثنياته في اأعاها، 

كما في ال�شكل )4(.
�ساد�ًسا: ر�سم اإ�سورة من قما�س التريكو لكّم من 

قما�س عادي
)الزند(، 1 لاإ�شورة  الخارجّية  الخطوط  ار�شم 

كما �شبق.
تكون 2 بحيث  متقاربة  طولّية  خطوًطا  ار�شم 

الم�شافة بينها )3( ملم، كما في ال�شكل )5(.
ار�شم خطوًطا مائلة ومتعاك�شة بين الخطوط الطولّية 3

المتقاربة؛ لإظهار ملم�س التريكو )ال�شوف(.
ار�شم الخطوط الخارجّية والزّم للكّم، بحيث 4

غير  بزوايا  الجامد  القما�س  حال  في  تكون 
الخطوط  تكون  لذا،  الثنيات؛  عند  منحنية 

الخارجّية منك�شرة.
�سابًعا:ر�سم اإ�سورة بك�سك�س

بحيث 1 لاإ�شورة،  الأ�شا�شّية  الخطوط  ار�شم 
الأ�شفل،  من  اأكثر  الأعلى  من  يكون عر�شها 

كما في ال�شكل )6(.

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(
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العلوي 2 الخّط  عن  يبعد  متعّرًجا  ا  خطًّ ار�شم 
ا  لاإ�شورة م�شافة)2( �شم تقريًبا، ثّم ار�شم خطًّ
اآخر بحيث يبعد عنه م�شافة )5( ملم، وموازيًا 
لخّط الحاّفة العلوّية لاإ�شورة، ثّم �شل ما بين 
المنحنيات والحافة العلويّة بخطوط متقاربة؛ 

لإظهار ك�شرات الك�شك�س.
ار�شم الخّط الخارجي للكّم مع الزّم في اأعلى الإ�شورة.3

ر�شم اأ�شكال الأكمامن�شاط )11-1(

ار�شم اأ�شكال الأكمام الآتية، واحتفظ بها في ملّفك  بعد اطاع زمائك ومعّلمك عليها:



72

ر�سم التنّورة بت�ساميم مختلفة
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تر�شم التّنورة الم�شتقيمة.   - تر�شم التّنورة بزّم كثيف عند الخ�شر.
- تر�شم التّنورة بك�شرات مروحّية )بلي�شيه(. - تر�شم التّنورة الكلو�س.  

- تر�شم التّنورة ذات الفق�شات. - تر�شم التّنورة بك�شرات متتالية. 
- تر�صم التّنورة على �صكل المخروط المقلوب الوا�شعة من الأعلى وال�شّيقة من الأ�شفل.

- تر�شم التّنورة بك�شك�س.
المعلومات الأ�سا�سيّة

ات  قد تتنّوع اأ�شكال التّنورة ح�شب ات�شاع خّط الذيل، وبعدها عن الج�شم، وطولها، والق�شّ
الموجودة فيها، ونوع قما�شها، وزخرفتها، ويمكن اأن تظهر باربعة اأ�شكال رئي�شة، هي: 
المقلوب، كما  والمخروط   ،)Aاأ�صا�س( المخروط  �صكل  والجر�صيه، وعلى  الم�صتقيمة، 

در�شت �شابًقا.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- ورق اأبي�س اأو دفتر ر�شم.

- المانيكان �شكل)1-53/اأ(.
اأقام تحبير اأ�شود اأو اأقام فحم  -

.HB.2B اأقام ر�شا�س  -

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأول: ر�سم التنّورة الم�ستقيمة 

�ص��ّف �ص��كل المانيكان على ورق��ة الر�صم بخطوط 1
رفيعة فاتحة من اأعلى خّط الخ�شر حتى نهاية طوله.

ار�شــم بقلــم ر�شا�س الكمــر للّتّنــورة، بحيث 2
الخ�شــر  دوران  مــع  الكمــر  طــول  يتنا�شــب 
للمانيــكان، وار�شــم عر�ــس الكمــر كمــا في 

الت�شميم.

5 -1
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ار�شــم خّطي الجنب بالطول نف�شــه، وبخّط منحٍن 3
قليــًا من الأعلى عند خّط الحو�ــس، وم�شتقيم في 

اأ�شفله حتى خّط الذيل، كما في ال�شكل )1(.
ار�شــم خّط الذيــل دون وجود ثنيــات اأو تجّمعات 4

للقما�س. 
ار�شم البن�شات بحيث تكون مت�شاوية في الطول.5

ذوات  مختلفــة  ت�شاميــم  تبتكــر  اأن  ويمكنــك 
��ات متعّددة داخل الخط��وط الخارجّية للّتّنورة  ق�صّ

الم�شتقيمة. 
ثانيًا : ر�سم التّنّورة بزّم كثيف عند الخ�سر

كّرر الخطوتين )1، 2( كما في البند اأوًل. 1
حــّدد الطول المنا�شب للّتّنــورة، وار�شم خّط الذيل 2

متعّرًجا وفيه منحنيات؛ لتظهر الثنيات في القما�س، 
وفــي الأقم�شة الرقيقة والمتهّدلــة، تكون تعّرجات 
خّط الذيل متقاربة وكثيــرة، وعلى عك�س الأقم�شة 

الثقيلة و ال�شميكة.  
3

4

ار�شــم خّطي الجانبين مــن النقطتيــن العلويّتين من 
اأ�صف��ل الكم��ر، ولحظ باأّن ه��ذه الخطوط منحنية 
للخــارج عند  نقطة البداية وتّت�شع للخارج اإلى خّط 

الذيل، كما في ال�شكل )2(.
ار�صم الزّم بخطوط كثيفة ومتقاربة من اأ�صفل الكمر، 
بحيــث تّت�شل بالمتعّرجات في خّط الذيل، كما في 

ال�شكل )2(.
ثالثًا : ر�سم تنّورة الكلو�س 

كــّرر الخطوتين )1، 2( كما في البند اأول، من هذا 1
التمرين.

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(
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ار�شــم خّطي الجانبين مــن النقطتيــن العلويّتين من 2
اأ�صف��ل الكم��ر، ولحظ باأّن ه��ذه الخطوط منحنية 

عند منطقة الحو�س  وتّت�شع عند خّط الذيل.
ار�ص��م خ��ّط الذي��ل بخط��وط متعّرجة تبّي��ن ثنيات 3

القما�ــس، كما فــي ال�شــكل )3(، ومــن نهاية كّل 
ثنيــة في خّط الذيل، ار�شــم خطوًطا طولّية لاأعلى، 
بحيــث ل ت�شــل اإلى خــّط الو�شط )الكمــر(؛ لأّن 
التّنــورة الكلو�س ل يوجد فيها زّم في الأعلى و اإّنما 
تظهــر الثنيات عند خّط الذيل فقــط، راجع تف�شيل 

التّنورة الدائريّة.
رابّعا: ر�سم تنّورة بك�سرات مروحيّة )بلي�سية(

كــّرر الخطوتين )1، 2( كما في البند اأوًل، من هذا 1
التمرين.

اأنزل من الكمر خطوًطا �شبه �شعاعّية، بحيث تكون 2
متقاربــة من الأعلــى و متباعدة قليًا مــن الأ�شفل، 
وهذا يمّثل �شــكل الك�شرات المروحّية البلي�شيه في 

التّنورة ال�شّيقة من الأعلى.
ار�شم خّط ذيل التّنورة بو�شل كّل خّطين متجاورين 3

بخــّط مائــل باتجــاه محــّدد، والخــّط الــذي يليه 
بالتجاه المعاك�ــس؛ اأّي  على �شكل  زكزاك،  كما 

في ال�شكل)4(.
خام�ّسا : ر�سم التنّورة بك�سرات متتالية 

كــّرر الخطوتين )1، 2( كما في البند اأوًل، من هذا 1
التمرين. 

ار�شــم الك�شرات بحيــث تكون ممتّدة مــن اأ�شفل 2
الكمر اإلى الطــول المنا�شب للتّنورة، بحيث تكون 

مت�شاوية العر�س من الأعلى والأ�شفل. 

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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ار�شم نهاية كّل ك�شرة على �شكل خّط مائل للداخل 3
باتجاه واحد لخطوط الك�صرات جميعها، كما في 
ال�شكل )5(؛ ليظهر الخّط الخارجي للك�شرة اأطول 

من الخّط الداخلي المخفي لها. 
�ساد�ًسا: ر�سم التنّورة ذات الفق�سات 

ار�شم الكمر، كما �شبق. 1
ار�شــم الفق�شــات )الك�شــرة الخارجّيــة( علــى �شــكل 2

م�صتطيالت متحاذية) متجاورة( وم�صتركة في الخطوط.
�صل بين الك�صرات بخطوط اأفقّية عند خّط الذيل بحيث 3

تظهــر الك�شرة الداخلّية اإلــى الداخل، وبخّط اأق�شر من 
خّط الذيــل النهائي، و الك�شــرة الخارجّية بخّط اأطول 

لتمّثل خّط ذيل التّنورة،  كما في ال�شكل )6(.
�سابّعا : ر�سم التنّ��ورة الوا�سعة من الأعلى وال�سيّقة من 

الأ�سفل )الدرابيه(
ار�شم الكمر، كما �شبق. 1
ار�شم الخــّط الجانبي للتّنورة  من جهــة الي�شار اإلى 2

نهايــة خّط الذيل، وبخّط منحٍن عند خّط الحو�س، 
وبخــّط مائل اإلى الداخل عند خــّط الذيل، كما في 

ال�شكل )7(. 
ا منحنًيا من منت�شف الكمر، بحيث ي�شل 3 ار�شم خطًّ

اإلى خّط الجنــب المر�شوم �شابًقا على م�شتوى خّط 
ة منحنية جهة الي�شار.  الحو�س تقريًبا، لي�شّكل ق�شّ

ار�شم م�شافة ق�شيرة من بداية الخّط الجانبي الأيمن 4
ا منحنًيا يلــّف من خلفه اإلى  للتّنورة، ثــّم ار�شم خطًّ
منت�شــف الكمر لعمل الثنية الأولــى )الك�شرة(  في 

التّنورة،  كما في ال�شكل )7(.

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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ار�شــم  الثنيــة الثانية )الك�شرة( تلــي الأولى، وبحيث 5
تكون موازية لها تقريًبا عند خّط الخ�شر، واأو�شع عند 
خــّط الجنب، ثّم اأكمل ر�شــم الك�شرات اإلى اأن ت�شل 
اإلى الك�شرة الأخيرة، وهي التي ت�شل اإلى خّط الذيل.

ار�شم خّط الذيل للتّنورة.6

ثامنًا : ر�سم تنّورة بك�سك�س، كما في ال�سكل )8(.

ار�شم خــّط بداية الك�شك�س، وخــّط الخياطة �شواء 1
اأكان م�شتقيًمــا مع زّم، كما فــي ال�شكل )9 /اأ(، اأم 

منحنًيا دون زّم، كما في ال�شكل)9/ب(. 

حّدد عر�س الك�شك�س المطلوب،  كما في ال�شكل )9(.2

ار�شــم خطوًطا متعّددة من خــّط بداية الك�شك�س و 3
نهايته؛ لتو�شيح تاأثير الزّم في الك�شك�س.

تا�سًعا : ر�سم ك�سك�س مطوي 

ار�شــم خّط تحديــد عر�س الك�شك�ــس على �شكل 1
مثلث يمّثل قاعدته.

ار�شم خطًّــا على �شكل حــرف )s( وليكن متوازيًا 2
ومتنا�شًقا مع قاعدة المثلث، كما في ال�شكل )10(.

ار�صم خطوط التظليل ح�صب نوع القما�س؛ لتو�صيح 3
المنطقة الظاهرة من الك�شك�س والمنطقة المخفية.

(أ)

(ب)

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(
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)Corel Draw( ر�سم ت�سميم با�ستعمال برنامج كورل درو
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- ت�شّمم ف�شتاًنا على برنامج كورل درو.
المعلومات الأ�سا�سيّة

تعقيًدا(،  والأكثر  )الب�شيطة،  المتنّوعة  الت�شاميم  ر�شم  ت�شتطيع  درو،  كورل  برنامج  با�شتعمال 
من  لتمّكنك  البرنامج،اإ�شافة  هذا  لك  يوّفرها  التي  الأدوات  ا�شتعمال  اإتقان  ذلك  ويتطّلب 

ا�شتعمال الحا�شوب وبرامجه كافة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
جهاز حا�شوب مزّود ببرنامج   -

)Corel Draw(كورل درو

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأوًل: ر�سم الت�سميم.

1 Corel( كّرر الخطوات لت�شغيل البرنامج
Draw(، كما مّر معك في تمرين )1-1( 

ت�شميم النقو�س.

الترحيــب2 حــوار  مرّبــع  مــن  اختــر    
New Graph�( اأيقونــة ،)Welcome(

ic(، كمــا في ال�شــكل )1(، فيظهر لديك 
ال�شا�شة الرئي�شة، كما في ال�شكل)2(.

6 -1
تمرين

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(
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3 )Toolbox( اختر من �شندوق الأدوات
اأداة  ال�شا�شــة  ي�شــار  علــى  والموجــود 
)Bazier Tool( والم�شــار لهــا بالرقم 
)2(، كمــا في ال�شــكل )3(، ثــّم ا�شغط 
واترك وكــّرر عملية ال�شغط والترك داخل 
ورقــة العمــل؛ لتح�شــل علــى الحــدود 

الخارجّية للت�شميم. 

�شل اآخر نقطة باأول نقطة؛ لإتمام الت�شميم 4
مــع مراعاة عدم اإغفال هــذه النقطة، كما 

في ال�شكل)4(.

 ع��ّدل الخط��وط المنحني��ة ب��الأداة  5
)Shape tool(؛ كما في ال�شكل)5(. 

اأ�ص��ف اإل��ى الت�صميم الخط��وط، كما في 6
 ،)Bazier Tool( من اأداة ،)ال�شكل)6

 

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )6(

ال�شكل )5(
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اختر الأ�شــكال، كما في ال�شكل)7(، من 7
 )RectangleTool( الم�شتطيــل  اأداة 
الأدوات  �شنــدوق  مــن   
)Toolbox( والموجــود علــى الجهــة 
الي�شــرى من ال�شا�شة، والــذي تّم التعّرف 

اإليه في الم�شتوى الثاني.
ثانيًا: تعبئة الت�سميم بالألوان

حّدد ال�شكل المراد تعبئتــه باأداة التحديد 1
 )Pick Tool( من �شندوق الأدوات
 )Tool box( والموجــودة علــى ي�شــار 

ال�شا�شة.      

، كما 2  اختر اأحــد خيــارات التعبئة 
فــي ال�شــكل )8(، ولّون الت�شميــم باأحد 
هذه الخيارات اأو كما مّر معك في تمرين 

النقو�س، كما في ال�شكل)9(. 

ال�شكل )9(

ال�شكل )8(

ال�شكل )7(
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ر�سم المالم�س المختلفة لالأقم�سة
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تر�شم الأقم�شة المخّرمة. - تر�شم الأقم�شة الامعة. 
- ت�شّمم تّنورة من الأقم�شة الامعة والمخّرمة مع الزّم.

- تر�شم قما�س المبرد والتريكو. - تر�شم قما�س التويد.  
- تر�شم اأقم�شة الكوردروي. - تر�شم الأقم�شة المخملّية. 

- تر�شم اأقم�شة ال�شيفون.
المعلومات الأ�سا�سيّة

يحتــاج م�شّمم الأزياء اإلى ا�شتعمال الألوان، والفرا�شي، واأقام الحبر، وغيرها؛ لإظهار ملم�س 
القما���س المنا�صب لخطوط الت�صميم المر�صوم، كالالم��ع، اأوالمخّرم، اأوالخ�صن، اأو ال�صيفون، 
اأو غيــره. وتّتـبــع خطوات محــّددة لذلك، وقد ي�شتــرك في الت�شميم الواحــد اأكثر من ملم�س 
قما�ــس، وهذا يحتاج اإلى ممار�شة م�شتمّرة في ر�شم الت�شاميم وتلوينها؛ للح�شول على المهارة 

المطلوبة؛ لإظهار تاأثير هذا الملم�س في الت�شميم وخطوطه.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
 .AB ورق ر�شم -

.lace قطعة قما�س جيبير -
- األوان زيتّية. 
- األوان مائية.

- ماء.
- قطعة قما�س لتجفيف الفرا�شي.

.HB,2B اأقام ر�شا�س -
- فرا�شي األوان مائّيه متنّوعة الحجوم.

-  وعاء لمزج الألوان. - وعاء لغ�شل الفرا�شي. 
-   قلم حبر اأ�شود �شائل. - قلم فلوما�شتر رفيع.  

- اأقام با�شتيل.   – اأقام خ�شبّية ملّونة.
- فر�شاة األوان زيتّية خ�شنة.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأوًل: ر�سم ملم�س الأقم�سة الالمعة

�شــّف ر�شــم الج�شم النمــوذج المرفــق بالتمرين 1
الأول با�شتعمال قلم الر�شا�س وبخّط خفيف.

7 -1
تمرين
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ار�صم على الج�صم النم��وذج الخطوط الخارجّية 2
للت�شميم، كما في ال�شكل )1(.

لــّون المناطق ذات اللــون الأ�شود علــى الر�شم، 3
كما في ال�شكل )1(، باللون الذي تختاره لألوان 
الت�شميم، م�شتعمًا الفر�شاة والألوان، ومراعًيا اأن 
تكون ماّدة اللون كثيفة نوًعا ما؛ لإعطاء الرتو�س، 

ثّم انتظر ليجّف الر�شم.
لــّون المناطــق ذات اللــون الأبي�س علــى الر�شم 4

باللــون الأبي�ــس النا�شــع، م�شتخدًمــا الفر�شــاة 
الأ�شغــر حجًمــا؛ لإعطاء تاأثير الجــزء الامع في 
القما�ــس، مع تو�صي��ح الخطوط الدقيق��ة البي�صاء 
الظاهــرة، ويمكن تــرك الم�شاحــات البي�شاء في 

الت�شميم بلون الورق الأبي�س؛ اأّي دون األوان.
ار�شم الخطوط الدقيقة لل�صعر والوجه، م�صتعماًل القلم 5

الأ�صود، ثّم ام�صح خطوط قلم الر�شا�س عن الر�شم.
.)lace( )ثانيًا: ر�سم ملم�س قما�س الدانتيل المخّرم )الجيبير

تفّح�ــس قطعة قما�ــس الجيبيــر المــراد ر�شمها؛ 1
لتحديد الخطوط الأ�صا�صّية فيها.

ار�صم بخّط خفي��ف الخطوط الخارجّي��ة للت�صميم 2
الموجود في قطعة القما�س الجيبير، كما في ال�شكل 

.)HB( م�شتعمًا قلم الر�شا�س من نوع ،)2(
ار�شــم تفا�شيل الت�شميم، كالــورود والأوراق، وعّلمها 3

بقلم الر�شا�س اأوًل، ثّم ا�شتعمل قلم الفلوما�شتر الأ�شود، 
ــح التفا�شيــل، كما فــي ال�شكل )3(، ثــّم ام�شح  وو�شّ
خطوط قلم الر�صا�س بالممحاة؛ لإظهار �صكل الورود.

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(
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ار�ص��م الخط��وط الدقيقة في الت�صمي��م با�صتعمال 4
قلم الفلوما�شتر ذي الراأ�س الرفيع، ثّم ار�شم خلفّية 
الت�شميــم )اأر�شّيــة القما�ــس بخط��وط متقاطع��ة 

كال�شبك(، كما في ال�شكل )4(.

اماأ الم�شاحات المر�شومة باللون الأ�شود بالألوان 5
المائّية اأو بقلم الفلوما�شتر؛ ليظهر �شكل القما�س، 
كما فــي ال�شكل )5(، ويمكنــك ا�شتعمال األوان 

اأخرى ح�شب الرغبة في اإعطاء لون القما�س.

ثالثًا: ر�سم ملم�س قما�س ال�ساتان المخّرم.

ار�صم خّط ذيل التّنورة بخطوط منحنية؛ لإظهار تاأثير 1
الزّم في التّنورة، ثّم ار�صم الخطوط الكثيفة المتقاربة 
ا  فــي اأ�شفل الكمــر، ولإظهار الزّم فــي القما�س اأي�شً

ا�شتعمل قلم الحبر ال�شائل، كما في ال�شكل )6(.

ار�شم مــن الأ�شفــل خطوًطا موازية لحافــة الذيل؛ 2
لإظهار تاأثير القما�س المخّرم في منطقة ذيل التّنورة.

ار�شــم التخريم ف��ي القما���س اأو النقو�س بخطوط 3
رفيعة متقاربة، كما في ال�شكل )6(.

اغم�ــس الفر�شــاة بالماء، ثــّم مّررهــا بخّفة فوق 4
الخط��وط في المناطق المراد اإظهارها مظّللة؛ اإذ، 
يعمل الماء على ت�شييح الحبر واإظهاره بلون اأفتح.

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(
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رابًعا: ر�سم ملم�س قما�س التويد
ار�شــم الخطوط الخارجّية لت�صميم الجاكيت، كما في 1

ال�شكل)7(، وار�شم كذلك الياقة والجيوب والأزرار.
ار�ص��م بقلم الر�صا�س الخطوط الطولّية والعر�صّية 2

المتقاطعة مًعا على م�شاحة الجاكيت كاملة.
ار�شم بقلــم الفلوما�شتر الأ�شود نقاًطــا متناثرة فوق 3

الخطوط المتقاطعة؛لإظهار ملم�س النتوؤات الخ�شنة 
للقما�ــس، ويمكنــك ا�شتعمال الألــوان الخ�شبّية اأو 

غيرها لر�شم ملم�س قما�س التويد الخ�شنة.
خام�ًسا: ر�سم ملم�س قما�س المبرد والتريكو

ار�ص��م الخط��وط الخارجّي��ة للت�صمي��م، كما في 1
ال�شكل )8(.

ار�شــم خطوًطا طولّيــة بقلم الر�شا�ــس دون ال�شغط 2
عليه علــى م�شاحة الت�شميم كاملــة، كما في ال�شكل 

.)8(
ار�ص��م الخطوط المائل��ة المتعاك�ص��ة بين الخطوط 3

الطولّيــة، كمــا في ال�شــكل )8(، با�شتعمــال اأقام 
الفلوما�صت��ر اأو الأقالم الخ�صّبي��ة للخطوط الدقيقة، 
واأقــام البا�شتيــل للخط��وط ال�صميك��ة، ويمكنك 
التغيير في الألوان الم�صتعملة في الخطوط المائلة؛ 
لتكون ذات التجاه الواحد بلون محّدد، وخطوط 

التجاه الآخر بلون اآخر؛ لإظهار ملم�س المبرد.
�ساد�ًسا: ر�سم ملم�س الأقم�سة المخمليّة

حّدد الم�شاحة المراد اإظهار الملم�س عليها، كما 1
في ال�شكل )9(.

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(
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اغم�س فر�شاة الألوان الزيتّية الخ�شنة )�شعر �شلب( 2
باللونين المراد ا�شتخدامهما، كالأ�شفر والأ�شود 
بحيث يكون كّل واحد منها على جانب الفر�شاة، 
مراعًيا عدم اختاطهما عليهــا، واأن يكون اللون 

كثيًفا وغير �شائل.
لّون الم�شاحة المحّددة بو�شع الفر�شاة ب�شكل عمودي 3

علــى الورقــة؛ اأّي بطريقة الدّق على الــورق؛ لإظهار 
ملم�س الوبر )المخمل(، كما في ال�شكل )9(.

�سابًعا: ر�سم ملم�س اأقم�سة الكوردروي )الوبَري(

حــّدد الم�شاحــة المــراد اإظهــار ملم�ــس اأقم�شة 1
الكوردروي عليها، كما في ال�شكل )10(.

ار�شم خطوًطا عر�شّية متوازية باأحد الألوان المائّية 2
وح�شب الرغبة با�شتعمال فر�شاة �شغيرة الحجم، 
وقب��ل جفاف الألوان، ام�ص��ح الخطوط العر�صّية 
باتجــاه واحــد اإلــى الأ�شفــل اأو الأعلــى بفر�شاة 
خ�شنة نظيفة وجاّفة؛ لإظهار ملم�س الكوردروي 

المخملي، كما في ال�شكل )10(.
ثامنًا: ر�سم ملم�س اأقم�سة ال�سيفون

ار�شــم الم�شاحــة المــراد اإظهــار ملم�ــس قما�س 1
ال�شيفون عليها.

خذ بالفر�شاة اأحد الألوان المائّية الذي اخترته، ثم 2
خّففه بالماء لدرجة ال�شفافية.

لّون الم�شاحة المحّددة باللون المخّفف؛ لتح�شل على 3
تاأثير ملم�س قما�س ال�شيفون، كما في ال�شكل )11(.

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(
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تا�سًعا: ر�سم ملم�س ال�سيفون وال�ساتان مًعا

ار�صم الج�صم النموذجي وخطوط الت�صميم، كما 1
فــي ال�شكل )12(، الذي يظهــر به الجزء العلوي 
والكــّم من القما�ــس ال�شّفاف مع الــزّم في الكم، 

والجزء ال�شفلي من القما�س ال�شاتان.
لــّون اأجــزاء الج�شــم باللــون الم�شابــه للج�شم، 2

والــذي ينتج بمــزج اللون الأبي�س مــع البني، مع 
لم�شــة ب�شيطة من اللون الأحمــر، مراعًيا تجريب 
اللــون على ورقة خارجّية قبل تلوين م�شاحة ر�شم 
الج�شــم؛ للتاأّكــد من مطابقة اللــون للون الجلد، 
وم�شتعمــًا فر�شاة ذات حجــم متو�ّشط، ثّم انتظر 

حتى يجّف اللون تماًما.
خّفف اللون المرغــوب فيه بالماء للح�شول على 3

درجة ال�شفافية، ثّم لــّون الم�شاحات المطلوبة به 
ح�شب الت�شميم، كما في ال�شكل)12(.

لّون مناطق الزّم الكثيف ح�صب خطوط الت�صميم، 4
م�شتعمــًا اللــون ذاتــه، وبكثافــة وتركيــز اأكثر، 

م�شتعمًا فر�شاة �شغيرة الحجم.
5

6

ار�شم ملم�س قما�س ال�شاتان الامع الذي ينتج من 
الت�شاد القوي بيــن المناطق المظّللــة والم�شيئة، 
ا�شتعمــل اللــون الكثيــف فــي المناطــق المظّللة 
بو�شاطــة فر�شــاة �شغيــرة، ونّفــذ بهــا �شربــات 

متاحقة؛ لإظهار تاأثير الزّم في القما�س.
حّدد الخطوط والنقاط المراد تو�صيحها في الت�شميم 7

با�شتعمــال قلم الحبر الأ�شود، كالــزّم عند راأ�س الكم 
والإ�شورة، وفي التعجين في منطقة الخ�شر وال�شدر.

ال�شكل )12(
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ت�سميم مجموعة اأزياء متكاملة 3
عـــلــى  يــجـــب 
وقبــل  الم�شّمــم، 
كـــّل �شــــيء، اأن 
معلوماتــه  يطـــّور 
عن  م�شتمر  ب�شكل 
ماهّيــة الحتياجات 
الجـــديــــــدة فـــي 
مــن  الأزيــاء  عالــم 
المجات،  خال: 
ودور عر�س الأزياء،  
ومعار�سالخي��وط، 

اإمكانّيــة  والإك�ش�شــوارات، والجلــود لكــي يتعــّرف  توّجهــات الأزيــاء، مــع 
اختيارالأقم�شــة والمواّد التي تــّم تقديمها في تلك المعار�س، وعلــى الم�شّمم اأن 
 يــدّون ما ياحظــه مبا�شرة قبــل البدء بعمليــة الت�شميــم، لتجهيز لوحــات التوّجه 

]المود بورد )Mode board([ )لوحة الإلهام(.

وطبيعة   العمرّية،  الفئة  تبّين  واأ�شكال  �شور  على  تحتوي  لوحة  الأول:  بورد  المود   اأ 
)الو�شع  المالي  الإنفاق  واإمكانّية  الزبون(،  حياة  )طبيعة  الحياة  ونظام  العمل، 

القت�شادي( التي �شي�شتوحي منها الم�شّمم ت�شميمه.

المتكاملة:  الأزي��اء  مجموع��ة 
قطــع ملب�شّيــة متنا�شقــة فــي 
ال�شــكل و الخامــة و اللون؛ 
فهي تحتوي على البنطلون، و 
البلوز، و القمي�س، و التّنورة، 
والف�شتان، والإك�ش�شوارات،  
المجاور.  ال�شــكل  فــي  كما 
ويمكــن تبــادل قطعهــا مــع 
بع�شها البع�س للح�شول على 

قطع ملب�شّية متنّوعة.

المــود بورد: لوحة اأو دفتر ر�شم كبيــر خا�ّس بالم�شّمم يمّثل مــزاج الم�شّمم وذوقه 
لهامــه الخا�ــسّ وحتى و�شــع اللم�شــات الأخيرة  مــن مرحلــة البحــث عن م�شــدر اإ

للماب�ــس والإك�ش�شــوارات.
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لوحة  الثاني:  بورد  المود  ب 
الأزياء  م�شّمم  اإلهام  م�شدر 
اأ�شكال  على  تحتوي  حيث 
و�شور ماأخوذة من الطبيعة، 
البحر،  و  الحيوانات،  مثل: 
اأو  ــتــاريــخ  ال اأو  والــــورد، 
ال�شكل  في  كما  العمارة؛  
الفكرة  لتو�شيح   ،)54-1(
كلمات  ــى  اإل اللجوء  دون 

ل�شرحها اأو التعبير عنها.
ج� المود بورد الثالث: لوحة تحتوي على  قائمة الألوان التي يمكن للم�شّمم اأن يختار 
الألوان منها، والتي تعتمد على المو�شم ) �شتاء،  وربيًعا، و�شيًفا، وخريًفا( الذي �شيّتم 
عر�س الأزياء فيه، وتتكّون قائمة الألـوان في مــجـمـوعة الأزياء مــن  )5-12( لوًنا، 

تــحــتــوي  اأن  يــجــب  و 
الـمـجـمـوعــة على الـلونين 
)الأ�شــــــود، و الأبــيـ�س(، 
كما في ال�شكل )55-1(.  
لوحة   : الرابع  ب��ورد  د المود   
المواّد  اختيار  تحتوي على  
الأول�����ّي�����ة )ال���خ���ي���وط، 
ـــــات،  ـــــق ـــــل ـــــغ ـــــم وال
والإك�ش�شوارات....اإلخ(، 
�شيتّم  الــــذي  ــقــمــا�ــس  وال
لتنفيذ  مــنــه   ال�شكل)1-55(:  لوحة الألوان.الخـــتـــيـــار 

ال�شكل )1-54(: م�شدر اإلهام م�شّمم الأزياء.
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الملب�شّية  القطع  التي تحتوي على عدد من  الأزياء  المجموعة، وي�شتعمل في مجموعة 
تتراوح بين )80-100( قطعة وكذلك ) 10-15 ( نوًعا مختلًفا من الأقم�شة، ويمكن 
في  كما  الواحد،  للت�شميم  الأقم�شة  هذه  من  نوع  من  اأكثر  الم�شّمم  ي�شتعمل  اأن 

ال�شكل)56-1(.
و بذلك �شتكون متوّفرة لدى الم�شّمم المعلومات و البيانات الآتية:

الفئة الم�شتهدفة.   .1
م�شدر الإلهام لمجموعة الأزياء.   .2

الألوان الم�شتخدمة لمجموعة الأزياء.   .3
 4.  المواّد و الخامات.

 

ال�شكل)1-56(: لوحة المواّد الأولّية.

الأ�شئلة

1 -   اذكر موا�شفات الماب�س الآتية:
جـ- ماب�س كبار ال�شن. - ماب�س ال�شهرة.     اأ 

ة. د  - ماب�س ذوي الحتياجات الخا�شّ - ماب�س النوم.    ب 
2 -   تتّبع  مراحل ت�شميم مجموعة متكاملة من الأزياء.

ح اأهمّية معرفة الفئة العمرّية لم�شّمم الأزياء. 3 -   و�شّ
4 -   ما م�صادر اإلهام م�صّمم الأزياء؟
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 لديك بع�س اأجزاء القطع الملب�شّية ومكّماتها في الأ�شكال )اأ،ب،ج،د،هـ،و (، ا�شتعمل 
المانيكان، كما في  الج�شم  بنموذج  ملب�شّية، م�شتعيًنا  ت�شميم )5( قطع  الأ�شكال في  هذه 

ال�شكل )1-53/اأ، ب، ج(، ثّم اعر�س ما تر�شمه على لوحة العر�س في م�شغلك.

)ب( الياقات)اأ( الإك�ش�شوارات

)جـ( البنطلون

)و( الجزء العلوي )البلوزة()هـ( الأكمام

)د( التنانير

اإك�ساء �سكل الج�سم النموذج )المانيكان(
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( في الخانة المنا�شبة  بناًء على ما تعّلمته  في هذه الوحدة، قّيم نف�شك ذاتيًّا، بو�شع اإ�شارة )
لتقييمك في الجدول اأدناه بعد نقله اإلى دفترك.

اأ�ستطيع بعد درا�ستي هذه الوحدة اأن:الرقم
التقدير

ا �سعيفجيّدجيّد جدًّ

األحظ القيم الجمالّية في  الموروث الح�شاري ال�شعبي.1
ح عنا�شر ت�شميم الماب�س واأهّمّيتها.2 اأو�شّ
اأمّيز بين عنا�شر الت�شميم واأ�ش�شه.3
ار�شم النموذج التخطيطي بقلم الر�شا�س.4
اأختار المانيكان المنا�شب لر�شم الت�شميم.  5
اأوّظف اأنواع الخطوط المنا�صبة في الت�صميم.6
ات والأطوال.7 اأراعي الن�شبة والتنا�شب في ر�شم الق�شّ
اأر�شم ت�شاميم مختلفة واألّونها.8
اأقارن بين اأنواع الخطوط من حيث اأ�صكالها، ومعانيها.9

اأ�شّمم  ت�شميمات مختلفة ح�شب ت�شنيفها.10
اأ�صتعمل النقط والخطوط في اإحداث المالم�س.11
اأراعي الوحدة  في بناء الت�شميم.12
اأر�شم ت�شميمات  م�شتوحاة من الموروث الح�شاري ال�شعبي.13
اأربط عنا�شر الت�شميم واأ�ش�شه لتكوين ت�شميم متكامل. 14
األحظ القيم الجمالّية  في الطبيعة، واأوّظفها في الت�شميم.15
اأتعاون مع زمائي في اأثناء العمل.16
اأ�شتعمل الحا�شوب ل�شتق�شاء المعرفة المتعّلقة بعنا�شر العمل الفني واأ�ش�شه.17
اأراعي مبادئ ال�شامة العاّمة في اأثناء العمل وبعده.18
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�شع دائرة حول رمز الإجابة ال�شحيحة:  -  1
)1(- تمّيزت الماب�س الإغريقية بـ: 

ب - تثبيت الرداء على الأكتاف. الياقة الدائرّية    - اأ 
د   - التّنورة الداخلّية المقّواة. جـ - الرداء ال�شّيق الب�شيط  

)2(- ارتدت الن�شاء البنطلون في: 
ب- القرن الع�شرين. اأ - القرن التا�شع ع�شر.  

د- ما بعد ع�شر النه�شة. جـ- ع�شر النه�شة.  
)3(- ال�شويحّية، هي :

ب- ع�شابة تو�شع على الراأ�س.    اأ- قطعة قما�س تثّبت بالجوانب. 
د- حزام عري�س لرفع الثوب. جـ- اإ�شارب يو�شع على الأكتاف. 

)4(- تظهر العيون الع�شلّية اأكثر اخ�شراًرا عند ارتداء الماب�س ذوات الألوان: 
ب- ال�شفراء. اأ- الحمراء. 
د- الخ�شراء.  جـ- الزرقاء. 

)5(- تعّد الن�شبة الذهبّية هي الأف�شل في ت�شميم الماب�س، وتعادل: 
اأ- 7:1               ب- 5:3               جـ- 8:1                د- 8.5:1

ح المق�شود بكّل مّما ياأتي: و�شّ  -  2
جـ- الوحدة   ب- ال�شكل الأنبوبي    اأ - الملم�س  

و- الن�شبة الذهبّية. هـ- الألوان الباردة    د- الإيقاع المتدّرج 
ف�ّشر الآتي:  -  3

اأ - اختيار الخطوط الطولّية لالأج�صام ال�صمينة.
ب - ت�شّمى الألوان ا لباردة بالألوان المتقّل�شة. 

جـ - و�شع المكّمات في الت�شميم في اأجزاء معّينة.
د - تت�شابه الماب�س ال�شعبّية في الباد العربّية.

هـ - اختيار الماب�س ذوات الألوان الفاتحة للمعوقين. 
ل الماب�س الداخلّية الم�شنوعة من القطن. و - تف�شّ
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قارن بين كّل من:  -  4
اأ   - الماب�س ال�شعبّية لمنطقتي معان وال�شلط من حيث: 

1.  اأغطية الراأ�س.                 2. �شكل الزي.                 3. لون القما�س.
- ماب�س العمل وماب�س الحفات من حيث: ب 

1. الت�شميم       2. نوع القما�س         3. اللون
-  يعّد الخّط  من العنا�شر المهّمة في ت�شميم الماب�س:  5

- اذكر اأ�شماء اأنواع الخطوط. اأ 
- اذكر مثالين في ت�شميم قطع على كّل نوع.  ب 

- حّدد دور كّل منها في الت�شميم. جـ 
انظر الأ�شكال )اأ،ب،جـ،د( اأدناه والمت�شّمنة ت�شاميم لقطع الماب�س، وبّين التاأثير الذي    -6

يحدثه ت�شميم كّل منها في �شكل الج�شم.

يجب  اإر�شادات  اأربعة  قّدم  ال�شلل،  من  يعاني  الذي  لطفلها  ماب�س  ب�شراء  �شّيدة  رغبت    -7
مراعاتها عند اختيارها لقطع الماب�س.

)د()جـ()ب()اأ(
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يحتوي ال�شندوق )اأ( اأ�شكاًل لاإيقاع المتدّرج في ت�شاميم الماب�س، وال�شندوق )ب(    -8
عبارات ت�شفه، وّفق بين رقم ال�شكل والعبارة التي ت�شفه. 

)ب(العبارات الو�سفيّة)اأ( اأ�سكال اإيقاع 
تدّرج الأ�شكال من الكبير اإلى ال�شغير. 

تدّرج م�شاحات الأ�شكال من الكبير اإلى 
ال�شغير.

تدّرج تقارب الخطوط وتباعدها.

تدّرج الخطوط من الأفقي اإلى العمودي.

تدّرج اأطوال الخطوط والدرزات في البلوزة.

تدّرج �شمك الخطوط الأفقّية في الت�شميم.

تدّرج الخطوط من الم�شتقيم اإلى المنحني.

اأرادت �شّيدة طويلة ونحيلة ذات ب�شرة تميل لا�شفرار �شراء ف�شتان �شهرة خا�ّس لها علًما    -9
باأّنها تعمل في موؤ�ّش�شة حكومّية، انظر الجدول اأدناه والذي يمّثل موا�شفات لثاثة نماذج 

من الف�شاتين )اأ،ب،ج(، ثّم اأجب عن الأ�شئلة التي تليه:

ف�ستان جف�ستان بف�ستان اأالموا�سفات
اأزرقاأحمر بنف�شجي فاتحاللون

ات طويلة الت�شميم مك�ّشم طويل زّم على خّط الخ�شر برن�ش�س بق�شّ
عري�س كحليعري�س اأبي�سعري�س اأ�شفر الحزام

ع�شكريّة م�شتديرةعلى �شكل حرف Vالياقة
جر�شيه�شاتانكّتانالقما�س

- اختر الف�شتان المنا�شب لتلك ال�شيدة.  اأ 
- اأعط خم�شة مبّررات لختيارك. ب 
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ُيعّد مخّطط الجزء العلوي الأ�شا�س الذي يتّم من خاله ر�شم مخّطط اأّي قطعة من قطع ماب�س 
الجزء العلوي، وهذا يتّم من خال اأخذ القيا�شات الدقيقة للج�شم ومقارنتها مع القيا�شات المعياريّة، 
العلوي بطريقة �شحيحة ومتقنة، كذلك يجب معرفة كيفّية ت�شريف  الجزء  ومعرفة كيفّية ر�شم 
ات طولّية،  اأو عر�شّية، اأو اإلى ك�شرات، اأو غبنات،وخياطتها، و�شيتّم  البن�شات و تحويرها اإلى ق�شّ

تناول هذه المو�شوعات خال الوحدة. 

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:
  تحّدد القيا�شات الازمة لر�شم المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي.

  تر�شم المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي بالمقا�س المعياري. 
  تبّين العمليات التح�شيريّة لتحوير المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي. 

  تنّفذ خياطة الجزء العلوي)البلوزة( بالمقا�س المعياري.
  تحّور المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي بنقل بن�شة ال�شدر اإلى مواقع مختلفة. 

مختلفة  اأ�شكال  اإلى  ال�شدر  بن�شة  بتحويل  العلوي  للجزء  الأ�شا�شي  المخّطط  تحّور   
)الك�شرات، والتو�شيعات، والغبنات(.

ات )الطولّية، والعر�شّية(.    تحّور المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي اإلى ت�شاميم متنّوعة بالق�شّ
ات طولّية.   تنّفذ خياطة الجزء العلوي بق�شّ

  تر�ّشد ال�شتهاك في ا�شتعمال المواّد والأدوات في اأثناء العمل.
  تطّبق تعليمات الأمن وال�شامة في اأثناء العمل داخل الم�شغل.
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1

 
تعّبر الخطوط الم�صتقيمة والمائلة والمنحنية في ر�صم المخّططات عن اأبعاد الج�شم وقيا�شاته 
)الطول، والعر�س( فقط  ُبعدّي  الورق  القيا�شات على  بدّقة، وتاأخذ هذه  اأخذها  بّد من  التي ل 
وي�شّمى المخّطط الأ�شا�شي الم�شّطح، وي�شبح هذا المخّطط ثاثي الأبعاد ) الطول، والعر�س، 

والعمق( بعد اإغاق البن�شات؛ ليطابق بذلك �شكل الج�شم الب�شري. 

         موا�سفات اأجزاء الج�سم الب�سري
ج�شم الإن�شان النموذجي هو المثال الحقيقي للتنا�شب بين اأجزائه الخارجّية اإل اأّنه يوجد 
اختاف بين �شكل ج�شم بع�س الأ�شخا�س والج�شم النموذج، وبناًء على هذا الختاف 

يتوّجب علينا قبل البدء بر�شم المخّططات والخياطة، درا�شة اأ�شكال الأج�شام وتحليلها.
وقد تعّرفت في الم�شتوى الثاني  قيا�شات الج�شم المثالي )النموذجي( واأو�شافه، وكيف 
تختلف عنه اأ�شكال الأج�شام الأخرى بالن�شبة لمخّطط التّنورة، وفي ما ياأتي تو�شيح لهذه 

الختافات التي توؤّثر في  �شبط مخّطط الجزء العلوي: 
الأكتاف: قد تّتخذ الأكتاف اأحد الأ�شكال الآتية : اأ 

المثالّية: تميل الأكتاف قليًا عن حفرة الرقبة، كما في ال�شكل )2-1/اأ (.    .1
المائلة: تميل الأكتاف ب�شّدة اإلى الأ�شفل عن حفرة الرقبة، كما في ال�شكل )2-1/ب (.   .2

المرّبعة: تكون الأكتاف على م�شتوى حفرة الرقبة، كما في ال�شكل )2-1/ج (.    .3
الع�شليَّة: تكون منحنية  اإلى الأعلى حول منطقة الرقبة، ثّم تميل، كما في ال�شكل )2-1/د (.   .4
العظّميــة: بروز عظمتي الترقوة وراأ�س الكتف من �شّدة النحافة مهما اختلف ميان     .5

الكتف، كما في ال�شكل )2-1/هـ(. 

ال�شكل )2-1( :اأ�شكال الأكتاف.
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وعندما تكون الأكتاف وعر�س الحو�س على م�شتوى واحد ،يكون �شكل الجذع 
مثاليًّا، كما في ال�شكل) 2-2 /اأ(.

ا من الحو�س، كما في ال�شكل )2-2 /ب(  وفي الحالت التي تكون الأكتاف اأكثر عر�شً
ا، كما في ال�شكل)2-2/ج(، يتطّلب الأمر اإجراء بع�س التعديات عند  اأو اأقل عر�شً

ت�شميم قطعة الماب�س و�شوًل للو�شع المثالي. 

جـباأ
ال�شكل )2-2( :العاقة بين عر�س الأكتاف وعر�س الحو�س.

ب �سكل الظهر : قد يتَّخذ ظهر الج�شم الب�شري اأحد الأ�شكال الآتية :
المثالي  :  يكون منحنًيا قليًا اإلى الخارج، كما في ال�شكل )2-3 / اأ (.    .1

ح :  يكون م�شتقيًما ول يوجد اأّي انحناء ،كما في ال�شكل )2-3 / ب (.  الم�شطَّ   .2
الكروي  :  يكون منحنًيا كثيًرا للخارج ،كما في ال�شكل )2-3 / ج (.    .3

ًبا للخارج من ال�شكل الكروي، كما  هر اأكثر انحناء وتحدُّ الأحــدب :  يكون الظَّ   .4
في ال�شكل )2-3 / د (. 

دجـ       ب               اأ  
ال�شكل )2-3(: اأ�شكال الظهر.
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ج� الجذع: يّتخذ الجذع اأ�شكاًل مختلفة كما ياأتي :
المثالــي  : يكــون بروز ال�شدر وا�شًحــا في الأمام    .1
اأكثر مــن ظهور انحناء الظهر فــي الخلف،كما في 

ال�شكل )2-4 / اأ (. 
غير المثالي : ويّتخذ عّدة اأ�شكال، منها:   .2

�شدر بروزه كبير، وظهر انحناوؤه �شغير،كما في ال�شكل )2-4 / ب (.   . اأ 
�شدر بروزه �شغير، وظهر انحناوؤه كبير،كما في ال�شكل )2-4 / ج (.  ب . 

ال�شدر المجّوف: وجود تجويف اأعلى ال�شدر، كما في ال�شكل )2-4 / د (.   . جـ 
�شدر الحمامة: وجود بروز اأعلى ال�شدر، كما في ال�شكل )2-4 / هـ (.   . د 

هـدجـباأ
ال�شكل)2-4(: اأ�شكال ال�شدر والظهرمًعا في الو�شع الجانبي.

د الذراع: يّتخذ الذراع اأ�شكاًل مختلفة كما ياأتي:         
الــذراع المثالــي : يكــون م�شتقيًما من بداية راأ�ــس الكتف حتى الكــوع ،ثّم يبداأ    .1

بالنحافة حتى الر�شغ، كما في ال�شكل  )2-5/اأ(. 
الــذراع النحيف : يكــون عظمه    .2
وا�شًحا من �شّدة النحافة، كما في 

ال�شكل )2-5/ب(.    
الــذراع الممتليء : يكــون منتفًخا    .3
وبارًزا للخارج اأ�شفل راأ�س الكتف، 

كما في ال�شكل )2-5/ج(.

ـــزء من  ـــجـــذع: ج ال
بين  مح�شور  الج�شم 
الرقبة ونهاية الحو�س.

دجـباأ
ال�شكل ) 2-5(: اأ�شكال الذراع.
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الذراع كثير المتاء : يكــون منتفًخا من راأ�س      .4
الكتف حتى الر�شغ ،كما في ال�شكل )2-5/د(. 
مظهر  �شكل  في  القامة  انت�شاب  يوؤّثر  القامة:  ه� 
الج�شم،  على  الماب�س(  )قطعة  الزي  واتزان 
فعندما  الثاني،  الم�شتوى  في  معك  مّر  كما 
تكون القامة غير منت�شبة، مثل: وجود زيادة في 
الرتفاع اأوالنخفا�س في الخ�شر اأو الحو�س، 
فاإّن ذلك يوؤّثر في خّط الذيل مما يجعله مندفًعا 
اإلى الأمام اأو راجًعا اإلى الخلف، كما يظهر في 

الخطوط العر�صّية في ال�شكل)6-2( .        
القامة  �شكل  موا�شفات  ياأتي  ما  وفي   
المعتدلة، كما في ال�شكل  )2-7/اأ( :                        
قيا�س ال�شدر ي�شاوي قيا�س الحو�س اأو     .1

يقاربه.  
بــروز الحو�س من الخلــف في النقطة     .2

)ع( بم�شتوى بــروز عظمتي اللوح 
مــن الخلف فــي النقطة )�ــس(، كما 
يكون م�شتوى ال�شدر في الأمام على 

م�شتوى البطن تقريًبا.
و�شع اليدين عموديًّــا على الأر�س؛     .3
اأّي اأّن خطوط الج�صم الطولّية تكون 
عموديّــة، وهذا يطابق خــّط الن�شيج 

الطولي للقما�س.             
خــّط الخ�شر اأفقيًّــا ويمكن تحديده     .4

ب�صريط رفيع من المطاط.

  ال�شكل )2-6(: اأ�شكال انت�شاب القامة.

¢S
¢U

´ ∫

∑

Ω

ال�شكل)2-7(: بع�س اأ�شكال قوام الأج�شام.

جانب  على  الـــذراع  و�شع  يعّد 
الذي  ــزان  الت خــّط  هــو   الج�شم 
�شكل  تحديد  فــي  عليه  ُيعتمد 

انت�شاب القامة. 
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ت�شــاوي بروز البطــن والحو�س، وينتج عنه ت�شاوي ارتفــاع التّنورة عن م�شتوى �شطح     .5
الأر�س في اأجزائها جميعها.

قيا�س عر�س ال�شدر م�شاٍو لقيا�س عر�س الظهر.               .6
منت�شف خّط الذراع )ك م( عموديًّا ومطابًقا لخّط جنب الج�شم.          .7

 

ن�شاط )1-2(

ا عموديًّا على المراآة بقلم التخطيط )الفلوما�شتر(، ودع اأحد اأفراد اأ�شرتك  ار�شم خطًّ   -1
تنطبق  الج�شم، بحيث  المراآة بحيث تكون ذراعه ممدودة جانب  اأمام  يقف جانبيًّا 
�شحمة اأذنه وذراعه حتى المرفق على الخّط العمودي المر�شوم عند الخ�شر تقريًبا ؛ 
على اأن يراعي ارتداء ماب�س مطابقة للج�شم وخفيفة، وو�شع حزام على خّط الخ�شر.
ار�شم على المراآة حول �شورة الج�شم بقلم التخطيط )الفلوما�شتر(، وقارنه مع �شكل)و�شع(    -2

ل اإليه مع زمائك وباإ�شراف معّلمك. الج�شم النموذج، ثّم ناق�س ما تتو�شّ

مقارنة مدى مطابقة �شكل الج�شم مع �شكل الج�شم النموذج )المثالي(

ن�شاط )2-2(

انظرالأ�شكال )اأ، ب، جـ، د( والتي تمّثل 
ثّم  الظهر،  �شكل  و�شف  الج�شم،  قوام 
دّون اإجابتك في دفترك، وناق�س زماءك 

في ذلك باإ�شراف معّلمك.

�شكل القامة

)د()جـ()ب()اأ(
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2 القيا�سات الالزمة لر�سم المخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي
يتّم ر�شم المخّطط الأ�شا�شي وفًقا لقيا�شات متعّددة لأجزاء الج�شم، وهذه القيا�شات توؤخذ 
ح�شب المخّطط المراد ر�شمه، �شواء كان مخّطط الجزء ال�شفلي ) التّنورة، والبنطلون( اأم 

مخّطط الجزء العلوي )البلوزة(.
 وقد تعّرفت قيا�شات الج�شم ب�شكل عاّم وطريقة اأخذها، وقيا�شات التّنورة ب�شكل خا�ّس، 
وعلى الأنظمة العالمّية للقيا�شات المعياريّة الإنجليزّية، والألمانّية، والإيطالّية، والفرن�شّية، 
والأمريكّية، ويوجد نظام اآخر وهو ا�شتعمال مقا�شات، مثل )S -M -L(، كما مّر معك في 
الّتّنورة في الم�شتوى الثاني. وعند اختيار المقا�س المعياري لر�شم المخّطط الأ�شا�شي للجزء 

العلوي الأقرب لمقا�شك ال�شخ�شي، يكون العتماد اأ�شا�ًشا على مقا�س محيط ال�شدر.
وفي هذه الوحدة، �شيتّم تذكيرك بالمقا�شات الازمة لر�شم المخّططات، وطريقة اأخذها، 

كما في تمرين )2-1(، ويمّثل الجدول )2-1( القيا�شات المعياريّة الن�شائّية.

تذّكر
كاأخذ  الج�شم،  بو�شع  ة  الخا�شّ الأمور  بع�س  مراعاة  من  بّد  ل  القيا�شات  هذه  اأخذ  اأثناء 
القيا�شات في حالة التنّف�س العادي، وفوق الماب�س الداخلّية اأو الماب�س الخارجّية الخفيفة 
المطابقة للج�صم، مع و�صع حزام رفيع اأو ربط �صريط مّطاط رفيع حول الخ�صر لتحديده.
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اأخذ قيا�سات الج�سم الالزمة لر�سم المخّططات
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تحّدد قيا�شات الج�شم الازمة لر�شم المخّططات.
- تاأخذ قيا�شات الج�شم الازمة لر�شم المخّططات.

- ت�شّجل قيا�شات الج�شم في جدول خا�ّس.
المعلومات الأ�سا�سيّة

قيا�شات  الماب�س، وهناك  الأ�شا�شي في ر�شم مخّططات قطع  العن�شر  الج�شم  قيا�شات  ل  ت�شكِّ
طولّية قد تكون عموديّة، وقيا�شات عر�شّية )قد تكون اأفقّية(، وحتى تكون هذه القطعة بمقا�س 
ل اإعادة اأخذ القيا�س مّرة اأخرى للتاأّكد من  الج�شم، ل بّد من اأخذ القيا�شات بدّقة متناهية،ويف�شّ

دّقته، ويجب اأن ُتوؤخذ القيا�شات على ماب�س خفيفة مطابقة للج�شم.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
 - ورق.

- �صريط رفيع )مّطاط(.
- الج�شم النموذج )المانيكان(.

- �شريط القيا�س.   - قلم ر�شا�س.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
محيط الرقبة1

ُلــّف �شريط القيا�س حــول الرقبة، بحيث 
يمّر بعظمــة الرقبة الخلفّيــة، والتجويف 

الأمامي لها، كما في ال�شكل )1(. 
محيط ال�سدر2

ُلّف �شريط القيا�س فوق عظمتي اللوح من 
الخلــف، ثّم فوق اأعلى بــروز في منطقة 
ا تحــت الإبطيــن، كما في  ال�شــدر، مارًّ

ال�شكل )1(، مراعًيا اأن يكون ال�شريط

1 -2
تمرين

محيط الرقبة

محيط الصدر

محيط اخلصر 

محيط احلوض

ال�شكل: )1(
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مطابًقا وغير مرخي بحيث ل ي�شقط عن 
عظمتي اللوح.

محيط الخ�سر3
ارب��ط �صريًطا م��ن المّط��اط الرفيع حول 
الخ�شر لتحديده، ثــّم ُلّف �شريط القيا�س 
حول اأدّق جزء في منطقة الو�شط، بحيث 
يكــون مطابًقا دون �شــّد اأو ارتخاء، كما 

في ال�شكل)1(.
محيط الحو�س4

ُلــّف �شريط القيا�س حــول اأعر�س منطقة 
فــي الجــزء ال�شفلي مــن الج�شــم ) خّط 
الحو�س(، بحيث يكون ال�شريط مطابًقا 

لدوران الج�شم)غير مرخي(. 
الم�سافة بين ال�سدرين5

�شع �شريط القيا�س من راأ�س ال�شدر الأول اإلى 
راأ�س ال�شدر الآخر، كما في ال�شكل )2(.

طول ال�سدر )ارتفاع ال�سدر(6
�شع �شريط القيا�ــس على نقطة التقاء خّط 
الكتــف مع خّط الرقبة  وبخط مائل حتى 
اأعلــى نقطة في بــروز ال�شــدر، كما في 

ال�شكل )2(.
طول الخ�سر من الأمام )طول الأمام(7

�شع �شريط القيا�س على نقطة التقاء الكتف 
مع الرقبة مــروًرا باأعلى بروز لل�شدر، ثّم 
اإلى خــّط الخ�شر بحيث يكــون عموديًّا 

عليه، كما في ال�شكل )2(. 

طول الصدر

طول الظهر 
عرض الظهر 

عرض األكتاف

طول التنورة

طول األمام 

طول الورك

مراقبة
ميالن

الكتف

املسافة بني
الصدرين

ال�شكل: )2(
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الم�سافة بين الكتفين )عر�س الأكتاف(8
�شع �شريط القيا�س من نقطة التقاء عظمة الكتف 
بالذراع اليمنى اإلــى نقطة التقاء الكتف بالذراع 

الي�شرى من الخلف، كما في ال�شكل )3(.
عر�س الظهر9

�شــع �شريط القيا�ــس على منت�شــف خّط حفرة 
الإبط الأيمن، واإلــى منت�شف خّط حفرة الإبط 
الأي�شر من جهة الخلف، مراعًيا اأن يكون �شريط 

القيا�س في و�شع اأُفقي، كما في ال�شكل)3(.
مراقبة ميالن الكتف10

�شع �شريط القيا�س على نقطة التقاء خّط الكتف 
مع الذراع وبخط مائل حتى منت�شف الخلف 

على خّط الخ�شر، كما في ال�شكل)3(.  
طول الظهر 11

�شــع �شريــط القيا�س علــى عظمــة الرقبة في 
منت�شــف الخلــف اإلــى خّط الخ�شــر بحيث 

يكون عموديًّا عليه، كما في ال�شكل )3(.
طول الحو�س )الورك(12

�شــع �شريط القيا�س على اأحــد جانبّي الج�شم 
من خــّط الخ�شر وباتجاه عمــودي اإلى خّط 

الحو�س، كما في ال�شكل )3(.
طول حفرة الإبط13

�شــع م�شطرة تحت الإبــط اإلى اأق�شــى ارتفاع 
ت�شل اإليه، و�شع �شريط القيا�س من نهاية فقرات 
العنق علــى خّط منت�شف الخلــف اإلى م�شتوى 
الم�شطرة )تحت الإبط(، كما في ال�شكل )3(.

طول الصدر

طول الظهر 
عرض الظهر 

عرض األكتاف

طول التنورة

طول األمام 

طول الورك

مراقبة
ميالن

الكتف

املسافة بني
الصدرين

ال�شكل: )3(

طول الصدر

طول الظهر 
عرض الظهر 

عرض االكتاف

طول التنورة

طول االمام 

طول الورك

مراقبة
ميالن

الكتف

طول 
حفرة
اإلبط
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محيط الع�سد )الذراع(14
لّف �شريط القيا�س حــول اأعر�س منطقة في 
الــذراع، مراعًيا و�شع اليــد على الحو�س، 

كما في ال�شكل )4(.
محيط الر�سغ15

ُلــّف �شريط القيا�س حــول الر�شغ كما في 
ال�شــكل )4(، ويمكن اأخــذ القيا�س من 

جدول القيا�شات المعياريّة.
طول  المرفق )الكوع(16

�شع �شريط القيا�س من نقطة راأ�س الكتف 
وحتى المرفق )الكوع(، كما في ال�شكل 

.)4(
طول الكم17

�شــع �شريط القيا�س من نقطــة التقاء راأ�س 
الكتف بالذراع مروًرا بالمرفق )الكوع(، 
وحتى عظمــة الُر�شغ،  مراعًيا اإبقاء و�شع 
اليد فوق الحو�س، لُي�شّكل الذراع زاوية 

منفرجة، كما في ال�شكل )4(.
اأعد اأخذ القيا�شات ال�شخ�شّية للتاأّكد من 18

دّقتها. و�شّجلها في جدول خا�ّس مرّتبة، 
كما في جدول القيا�شات المعياريّة.

محيط العضد

طول املرفق

طول الكم

طول الكم

محيط الرسغ 

ال�شكل: )4(
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الجدول )2-1(: القيا�شات المعيارّية الن�شائّية ) بال�شنتمتر(. 

384042444648505254القيا�سات

343536373839404142محيط  الرقبة
8084889296100104108112محيط ال�شدر
606468727680848892محيط الخ�شر

86909498102106110114118محيط الحو�س )الورك(
25.52626.52727.5282929.530طول ال�شدر
434445464748495051طول الأمام
414243444546474849طول الظهر

ــس  ــو� ــح ــــول ال ط
)الورك(

17.51818.51919.52021.52222.5

3232.53333.53434.53535.536طول المرفق
5757.55858.55959.56060.561طول الكّم

1515.51616.51717.51818.519محيط الر�شغ
252627282930313233محيط الع�شد
343536373839404142عر�س الظهر

363738394041424344عر�س الأكتاف
242526272829303132طول ال�شرج
515355575961636567طول الركبة

9798100102104106108110112الطول الجانبي للبنطلون
5.86.477.68.28.89.41010.8عمق بن�شة ال�شدر

4141.54242.54343.54444.545مراقبة ميان الكتف
2122232323،52424.52525.5عمق )طول( حفرة الإبط
424344454647484950محيط ركبة البنطلون

ملحوظة: هذه القيا�شات تتبع النظام الإيطالي في القيا�شات الن�شائّية.
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3      مقارنة القيا�س المعياري بالقيا�س ال�سخ�سي
تتّم المقارنة بين القيا�شين )المعياري، وال�شخ�شي( 
للمقا�س  ال�شدر  محيط  تحديد  من خال  وذلك 
ال�شخ�شي، ثّم تتّم مقارنته بمقا�س محيط ال�شدر 
في الجدول المعياري الأقرب للقيا�س ال�شخ�شي؛ 

لتحديد الفروقات بين المقا�شات.  

مقارنة القيا�س ال�سخ�سي بالقيا�س المعياري  
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تحّدد القيا�س المعياري المناظر لقيا�شات الج�شم ال�شخ�شّية.
- تقارن بين قيا�شات الج�شم والقيا�س المعياري المناظر له، وتحّدد الختافات بينهما.

المعلومات الأ�سا�سيّة
ُيعّد قيا�س محيط ال�شدر لج�شم ما الموؤ�ّشر اإلى تحديد المقا�س المعياري المناظر لقيا�شات ذلك 
الج�شم في الجزء العلوي منه. كما يكون هو ذاته الموؤ�ّشر عند الرغبة في ر�شم مخّطط ف�شتان 
)قطعة واحدة دون خ�شر(. كما ُيعّد قيا�س محيط الحو�س الموؤ�ّشر عند اختيار المقا�س الأقرب 

للمقا�س ال�شخ�شي للجزء ال�شفلي من الج�شم عند ر�شم مخّطط تّنورة اأو بنطلون. 
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
-  قلم.-   جدول القيا�شات ال�شخ�شّية التي �شجلت �شابقا.

-  جدول القيا�شات المعياريّة.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اقراأ قيا�ــس محيط ال�شدر للج�شــم ال�شخ�شي 1

وليكن )88( �شم.

2 -2
تمرين

في حالة المقا�س الذي يقع بين قيا�شين، 
فنختار المقا�س الن�شب للج�شم، فاإذا 
كان الج�شــم �شميًنا، نختــار المقا�س 

الأكبر، والعك�س �شحيح.



109

ابحث في جــدول القيا�شات المعيارّية عن رقم 2
القيا�س المعيــاري الذي يوجد فيه قيا�س محيط 
ال�شــدر )88( �شم،اأواأقــرب رقم لــه لتحديد 
رقــم القيا�ــس المعياري المناظــر لقيا�س ذلك 
الج�شــم، وفي هذه الحالة ي�شاوي )42( وهو 

يناظر قيا�س محيط ال�شدر )88(.
انقل اإلى الجدول  القيا�شات المعيارّية جميعها 3

التــي تندرج  تحــت رقم المقا�ــس المعياري 
المحّدد.

�شّجــل الختافات والفروقات بين القيا�شات 4
المعياريّــة والقيا�شات ال�شخ�شّيــة في العمود 
�س لذلك، كما في الجدول المجاور. المخ�شّ

احتفــظ بالجــدول في دفترك لاإفــادة منه في 5
تعديــل المخّطط الأ�شا�شــي المعياري ح�شب 

المقا�س ال�شخ�شي. 

      ر�سم المخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي.

القيا�شات 
الازمة

القيا�س 
المعياري

القيا�س
ال�شخ�شي

الختافات 
والفروقات 

بين القيا�شات 
المعيارّية

والقيا�شات 
ال�شخ�شّية

محيط 
-3636الرقبة

محيط 
-88862ال�شدر

محيط 
+68724الخ�شر

محيط 
-94922الحو�س

وهكذا
.
.
.

ن�شاط )3-2(

خذي القيا�شات ال�شخ�شّية لزميلتك اأو لأحد 
اأفراد اأ�شرتك، ثّم ابحثي في جدول القيا�شات 
الذي  المعياري  القيا�س  رقم  عن  المعيارّية 
يناظر المقا�س ال�شخ�شي له، من خال قيا�س 
في  ونّظميها  له.  الأقرب  اأو  ال�شدر  محيط 
الجدول، كما في التمرين )2-2(، لمقارنة 

المقا�س ال�شخ�شي بالمقا�س المعياري.

مقارنة القيا�س ال�شخ�شي بالقيا�س المعياري

القيا�شات 
الازمة

القيا�س 
المعياري 
)الأقرب 

اإلى المقا�س 
ال�شخ�شي(

القيا�س
ال�شخ�شي

الإختافات 
والفروقات 

بين 
القيا�شات 
المعيارية

والقيا�شات 
ال�شخ�شية

محيط 
الرقبة
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4       ر�سم المخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي
التــي  الج�شــم  قيا�شــات  تحويــل  يتــّم 
تــّم اأخذهــا بدّق��ة اإل��ى خط��وط طولّية، 
وعر�شّيــة، ومنحنية والتي تطابق الج�شم 
الب�شري عنــد ر�شم المخّطــط الأ�شا�شي 

للجزء العلوي.
ويتكّون المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي 
من  جزئي بلوزة )الأمام والخلف(، كما 
فــي ال�شــكل)2-8(، والكــّم. ويمكن 
تطــّور هذيــن الجزاأين اإلــى قطع ماب�س 

بت�شاميم متنّوعة.
ويعتمد ر�شم المخّطــط الأ�شا�شي للجزء 
العلوي للج�شم على قيا�س محيط ال�شدر 
والــذي يتّم تق�شيمه علــى)4(، وي�شاف 

اإليــه )1(�شم لاأمام ،ويتّم حــذف )1( �شم من الخلف، وذلك لتعديــل مكان خّط الجنب 
لينحــرف اإلى الخلف قليًا، وتختلف هذه الزيادة اعتماًدا على مرجع طريقة ر�شم المخّطط 

الأ�شا�شي.
 

ف  األمام
ص

منت
اخملطط األساسي 

العلوي األمامي

ف
خلل

ف ا
ص

نت
م

اخملطط األساسي

 العلوي  اخللف

مقاس (٤٢)مقاس (٤٢)

ال�شكل)2-8(:  المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي.
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ر�سم المخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي ) البلوزة ( بالمقا�س المعياري
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

-  تحّدد القيا�شات الازمة لر�شم المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي.
- تر�شم المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي )البلوزة ( بالمقا�س المعياري.

المعلومات الأ�سا�سيّة
يتّم ر�شم المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي )البلوزة( لكّل من الأمام والخلف ؛اذ، تعمل البن�شات 
الموجودة في المخّطط على تحويله من بعدين اإلى ثاثة اأبعاد بعد اإغاقها لياأخذ �شكل الج�شم 

الب�شري. 
كما يتّم اإ�شافة )2( �شم لمحيط الخ�شر، و)4( �شم لمحيط الحو�س، و)4( �شم لمحيط ال�شدر 
لإعطاء البلوزة ات�شاًعا ل�شهولة الحركة عند النحناء اأو الجلو�س، ويتّم اإ�شافة )1(�شم لمخّطط 
الأمام لكّل من: خّط الحو�س، وخّط الخ�شر، وخّط ال�شدر، ويتّم حذف )1( �شم من مخّطط 

الخلف لكّل من: خّط الحو�س، وخّط الخ�شر، وخّط ال�شدر لتعديل موقع خّط الجنب.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- طاولة ر�شم مخّططات.- ورق ر�شم مخّططات.

جدول القيا�شات المعياريّة.   -
اأدوات القيا�س والر�شم.  -

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
انقــل القيا�شات الازمة لر�شــم المخّطط الأ�شا�شي 1

للجــزء العلــوي )البلوزة( مــن جــدول القيا�شات 
المعيارّية، ولتكن على �شبيل المثال كما في المقا�س 

المعياري )42(:

3 -2
تمرين
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محيط الرقبة = 36 �شم
محيط ال�شدر = 88 �شم
محيط الخ�شر = 68 �شم

محيط الحو�س )الورك( = 94 �شم
طول الحو�س  = 18.5 �شم
طول حفرة الإبط = 23 �شم 

طول الظهر = 43 �شم
طول ال�شدر =26.5�شم
عر�س الظهر = 36 �شم 

عر�س الأكتاف = 38 �شم 
مراقبة ميان الكتف = 42�شم

عمق بن�شة ال�شدر = 7�شم

اأوًل : ر�سم مخّطط الجزء العلوي الخلفي  

ار�شــم خّطيــن متعامديــن يلتقيان فــي النقطة )1( 1
بو�شاطــة مثلــث قائــم الزاويــة، مراعًيــا اأن تكون 
النقطــة )1( قريبة من الزاويــة الي�شرى لورق ر�شم 
المخّططــات، بحيُث يمّثل الخــّط العمودي خّط 
منت�شــف الخلف والخّط الأفقي خــّط الرقبة، كما 

في ال�شكل )1(، مراعًيا القت�شاد في الورق.

ق�س مــن النقطــة )1( على خــّط منت�شف الخلف 2
م�شافــة طول حفرة الإبط)23( �شم ،وحّدد النقطة 
ا اأفقيًّا يــوازي خّط الرقبة،  )2(، وار�شــم منها خطًّ

وُي�شّمى خّط حفرة الإبط، كما في ال�شكل )2(.

ف
خلل

ف ا
ص

نت
 م

ط
خ

(١)خط الرقبة

خط طول حفرة اإلبط

خط الرقبة

خط اخلصر   

خط احلوض

ال�شكل  )1(

ال�شكل )2(
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ق�س مــن النقطــة )1( على خــّط منت�شف الخلف 3
مقــدار طول الظهــر وي�شــاوي )43( �شم، وحّدد 
ا اأفقيًّــا يوازي خّط  النقطــة )3( ،وار�شــم منها خطًّ
الرقبة، وُي�شّمى خّط الخ�شر، كما في ال�شكل )2(

ق�س مــن النقطــة )3( على خــّط منت�شف الخلف 4
م�شافة ت�شاوي طول الحو�س )18.5( �شم، وحّدد 
ا اأفقيًّــا يوازي خّط  النقطــة )4(، وار�شــم منها خطًّ
الخ�شــر وُي�شّمــى خّط الحو�س، كمــا في ال�شكل 

.)2(
حــّدد النقطة )5( علــى خّط الرقبــة بحيث يكون 5

طول الخّط)1-5( ي�شاوي ن�شف عر�س الظهر = 
)36÷2=18�شم(، كما في ال�شكل )3(.

ا عموديًّا لاأ�شفل لياقي 6 ار�شم من النقطــة)5( خطًّ
خــّط حفرة الإبط في النقطة )6 ( ،كما في ال�شكل 

.)3(
حــّدد النقطة )7( علــى خّط حفــرة الإبط بحيث 7

يكون طول الخّط )2-7( ي�شاوي
 ])محيط ال�شدر+4( ÷4[ -1 �شم ، وي�شاوي 

= 1-] 4÷ ) 4+88( [          
=1-)4÷92(         

           23 -1=22 �شم ،كما في ال�شكل )3(.
حّدد النقطة )8( على خّط منت�شف الخلف واأ�شفل 8

النقطــة )1(، بحيــث تبعــد عنها م�شافــة ت�شاوي 
)2.5( �شم، كما في ال�شكل )4(.

١

٢

٥

٣

٤

٩

٨

خط طول حفرة اإلبط

ف
خلل

ف ا
ص

نت
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خ

خط الرقبة

خط اخلصر   

خط احلوض

٧٦

١

٢

٥

٣

٤

٩

٨

خط طول حفرة اإلبط

ف
خلل

ف ا
ص

نت
 م

ط
خ

خط الرقبة

خط اخلصر   

خط احلوض

٧٦

ال�شكل  )3(

ال�شكل )4(
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حّدد النقطة )9( على الخّط )1-5(، بحيث تكون 9
الم�شافة )1-9( ت�شاوي )محيط الرقبة ÷6(+1=

=1+ )6÷36(    
   6+1=7�شم ،كما في ال�شكل )4(.

�شل النقطة )9(مع النقطة )8( بخّط منحٍن ي�شّكل 10
دوران حفرة الرقبة الخلفّية، كما في ال�شكل )4(، 

م�شتعيًنا بم�شطرة المنحنيات.  
حّدد النقطــة )10( في منت�شــف الخّط )2-1(، 11

ــا اأفقيًّا ياقي الخــّط )5-6( في  وار�شــم منها خطًّ
النقطة )11(، كما في ال�شكل)5(.

حــّدد النقطــة )12( على امتداد الخــّط )5-1(، 12
بحيث تكــون الم�شافــة )1-12( ت�شاوي عر�س 

الأكتاف ÷2، وت�شاوي
38÷2=19�شم ،كما في ال�شكل)5(.

ار�شم من النقطة )12( الخّطّّّ )12-13(، بحيث 13
يكــون عموديًّا لاأ�شفل ويوازي  الخّطّّّّ )11-5(، 
بحيث يكون طوله )9(�شم تقريًبا، كما في ال�شكل 

.)5(
�شــع  �شريط القيا�ــس اأو الم�شطرة فــي النقطة )3(14

علــى خــّط الخ�شــر لياقــي الخــّطّّّ )13-12( 
 فــي النقطــة )14(، بحيــث يكــون طول الخــّطّّّ

 )3-14( م�شاويًــا )42( �شم، وهــو طول مراقبة 
ميان الكتف، ثّم �شل النقطة )14( مع النقطة)3( 

بخّط متقّطع، كما في ال�شكل )5(.
�شل النقطــة )9( مع النقطــة )14( بخّط م�شتقيم 15

وهو خّط الكتف الخلفي، كما في ال�شكل)6(. 
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م�شافــة16 ا�شتقامــة  علــى   )11-10( الخــّط   مــّد 
 )0.5( �شم ،وحّدد نقطة )15(. 

�ص��ل النق��اط )14،15،7( بخّط منحــٍن لي�شّكل 17
حفرة الإبط الخلفّية،  كما في ال�شكل)6(، بحيث 
يبعد عن النقطــة )6( م�شافة)2-2.5(�شم تقريًبا، 

م�شتعيًنا بم�شطرة المنحنيات. 

حــّدد النقطة )16( على خّط الخ�شر، بحيث تبعد 18
عن النقطة )3( م�شافة ت�شاوي

])محيط الخ�شر+ م�شافة �شهولة الحركة( ÷4[-
1+ عر�س البن�شة

+3 ،وي�شاوي ])محيط الخ�شر +2(÷4[- 1
])68+2(÷4[-1 +3، وي�شاوي

] )70÷4(-1[+3، وي�شاوي
) 17.5-1(+3، وي�شاوي

)16.5 + 3( ، وي�شاوي 19.5�شم، كما في ال�شكل )7(.

 

�شل النقطتين )7،16( بخــّط م�شتقيم متقّطع، ثم 19
عّدل الخّطّّّ )7-16( بخّط مت�شل منحٍن للداخل، 
بحيث يبعد عــن منت�شف الخــّطّّّّ الم�شتقيم م�شافة 

)0.5(�شم، كما في ال�شكل )7(.

حــّدد النقطــة )17( علــى خّط حفــرة الإبط، في 20
ا عموديًّا  منت�شف الخّطّّّ )2-6(، وار�شم منها خطًّ
لاأ�شفل يقطع خّط الخ�شر في النقطة )18( وخّط  
الحو�س في النقطــة )19(، كما في ال�شكل )7(، 
ويمكن ا�شتعمال قيا�س ن�شف م�شافة بين ال�شدرين 

لتحديد النقطة )17(.
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ار�شــم البن�شة من النقطــة )18( على خّط الخ�شر، 21
بحيث يكون عر�شها )3(�شم؛ اأي)1.5(�شم على 
جانبــي النقطة )18(، وطولهــا اأعلى خّط الخ�شر 
ي�شــاوي )15(�شــم، واأ�شفل خّط الخ�شــر م�شافة 

ت�شاوي )12( �شم، كما في ال�شكل )8(.

حــّدد النقطــة )20( علــى امتداد خــّط الحو�س، 22
بحيث يكون قيا�س الخّطّّّّ )4-20( ي�شاوي 

])محيط الحو�س +4(÷4[-1= 
 =1-]4÷)4+94([

=1-)4÷98( 
24.5-1=23.5، كما في ال�شكل )8(.

�شل النقطتين )16 ،20( بخــّط م�شتقيم ثّم بخّط 23
منحٍن للخــارج، بحيث يبعد عن منت�شــف الخّطّّّّ 
الم�شتقيم م�شافة )0.5( �شم، ثّم عّدل خّط الجنب 

عند الخ�شر، كما في ال�شكل)8(. 
حّدد النقطتين )اأ، ب(  واللتين تمّثان عامتي اتزان 24

حفــرة الإبط، بحيث تقع نقطة )اأ( على خّط حفرة 
الإبط واأ�شفل النقطة )15( م�شافة ت�شاوي)3( �شم، 
ثّم حــّدد النقطة )ب(، بحيث تبعــد عنها لاأ�شفل 

م�شافة )1( �شم، كما في ال�شكل)9(.
ح��ّدد الخط��وط الخارجّي��ة للمخّط��ط )خطوط 25

الق�ّس( والتي تمّثلها النقاط الآتية:
)8-4-20-16-7-15-14-9-8(

�شّجل البيانــات الازمة، مثــل )منت�شف الخلف، 26
ورقــم المقا�س)42 مثــا(، والمخّطــط الأ�شا�شي 

العلوي(.  
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ثانيًا : ر�سم مخّطط الجزء العلوي لالأمام
 مّد الخطوط الأفقّية الأ�صا�صّية لمخّطط الخلف حتى    1

ت�شل اإلى الحافــة اليمنى لورق ر�شم المخّططات، 
وار�شم الخّط )5 - 6( كما في مخّطط الخلف.

 ثّمّ اأكم��ل ترقيم النقاط كما ف��ي مخّطط الخلف، 
)1- 4( وي�شمى خــّط منت�شف الأمام، كما  الخّطّّّّ

في ال�شكل)9(.
حــّدد النقطــة )21( على خــّط منت�شــف الأمام، 2

بحيث يكون قيا�س الخّطّّّّ )1 -21(  ي�شاوي قيا�س 
الخــّطّّّ )1-9(؛ اأّي عر�س حفــرة الرقبة الخلفّية، 

كما في ال�شكل )11(.
حــّدد النقطــة )22( علــى خــّط الرقبــة،  بحيث 3

 يكون قيا�س الخــّطّّّ )1-22( ي�شاوي قيا�س الخّطّّّ 
)1-21(، كما في ال�شكل )10(.

�شل النقطــة )21( مع النقطــة )22( بخّط منحٍن 4
ي�شــّكل دوران حفــرة الرقبــة الأمامّيــة، م�شتعيًنــا 

بم�شطرة المنحنيات،  كما في ال�شكل )10(. 
حــّدد النقطــة)23(، بحيث تبعد عــن النقطة )6( 5

م�شافة ت�شاوي الم�شافة )7- 6( في مخّطط الجزء 
الخلفي+2�شم، وت�شــاوي 4+2=6�شم، كما في 

ال�شكل )10(.
حــّدد النقطــة )24( على خّط طول حفــرة الإبط 6

)2-23(، بحيــث تبعــد عن النقطــة )2( مقداًرا 
ي�شاوي  طول الخــط )2-6( اأوت�شاوي ن�شف 
ا عموديًّا  الم�شافة بين ال�شدريــن، وار�شم منها خطًّ
لاأ�شفل يقطع خّط الخ�شر في النقطة )25(، وخّط 
الحو�س في النقطة )26(، كما في ال�شكل )11(.
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ار�شــم الخّط)27-28( موازيًا خــط حفرة الرقبة 7
ويبعــد عنــه م�شافــة ي�شــاوي )1.3( �شــم ح�شب 

القيا�شات العالمّية، كما في ال�شكل )11(.
حّدد النقطة )29( على الخّطّّّّ )27-28(، بحيث 8

نثّبــت �شريط القيا�س في النقطة )22( حتى يام�س 
الخــّطّّّّ  )27-28(، بحيــث يكون طــول الخّطّّّّ 
)22-29( ي�شــاوي )5( �شــم، ثّمّ �شــل النقطتين 
)29،22(بخــّط م�شتقيم ويمّثــل الجزء الأول من 

خّط الكتف، كما في ال�شكل )11(. 
حّدد النقطة )30(على الخّطّّّّ )24- 26(، بحيث 9

يكــون طــول الخــّطّّّّ )29 -30( ي�شــاوي طول 
ال�شدر، كما في ال�شكل )12(.

حّدد النقطة )31( على الخّطّّّ )29-28(، بحيث 10
ت�شــاوي الم�شافــة  )29- 31( عمق بن�شة ال�شدر 

وت�شاوي)7(�شم، كما في ال�شكل )12(.
�شل النقطتين )30، 31( بخّط م�شتقيم. 11
حــّدد النقطة )32( على الخّطّّّ )30-31( بحيث 12

يكــون قيا�ــس )30- 32( ي�شــاوي قيا�ــس الخّطّّّّ 
.)30 -29(

حّدد النقطــة )33( على الخّطّّّّ )5-6(، بحيث 13
تبعد عــن النقطة )5( م�شافة ت�شاوي طول الخّط 
)12-14(  فــي الجزء العلوي الخلفــي م�شاًفا 

اإليــه  )2(.
طــول الخــّط )12-14( +2�شم = طــول الخّط 

)5-33(، كما في ال�شكل )12(.

١

٢
٢٤٢٣

٥

٦

٣

٤

٢٥

٢٢

٣٠

٢٧٢٨
٢٩٣٢

٣٣٣٥
٣٤

٣١

صدر
طول ال

ط 
خ

٣٧

٣٦

٢٦

٢١

ام
ألم

ف ا
ص

نت
م

ال�شكل )12(



119

ا اأفقيًّا ي�شار خّط عر�س 14 ار�شم من النقطة )33( خطًّ
الظهــر طوله مــن)10-15( تقريًبا، وحــّدد عليه 

النقطه)34(، كما في ال�شكل )12(.
حّدد النقطة )35( على الخّطّّّّ )33-34(، بحيث 15

يكــون طــول الخــّطّّّ )32-35( ي�شــاوي طــول 
الكتــف الخلفــي - )5.5( �شم، كمــا في ال�شكل 
)12(، وهو الجزء الثاني للكتف الأمامي، بحيث 
ي�شبح طول كتف الأمام اأقّل من طول كتف الخلف 

بم�شافة )0.5(�شم.

 

الخــّط16 منت�شــف  فــي   )36( النقطــة   حــّدد 
 )33 -6(، كما في ال�شكل )13(.

انــزل مــن النقطــة )36( م�شافة )2( �شــم، وحّدد 17
النقطة )37(، كما في ال�شكل )13(.

ا اأفقيًّــا طوله ي�شاوي 18 ار�شــم من النقطــة )37( خطًّ
)1.5( �شــم، وحــّدد النقطــة )38( والتــي تمّثل 
ا عموديًّا  عامة اتزان حفرة الإبط. واأنزل منها خطًّ
ياقي الخــّطّّّ )6- 23( في النقطة)39(، كما في 

ال�شكل )13(.
19 ،)40-39( الخــّطّّّ   )39( النقطــة  مــن  ار�شــم 

 بحيث يكون مائــًا بزاويــة )45ْ( م�شافة ت�شاوي
 )1.8-2( �شم تقريًبا، كما في ال�شكل)13(.

�صل بي��ن النق��اط )35، 38 ،40 ، 23( م�شتعيًنا 20
بم�شطرة المنحنيات لت�شكيل حفرة الإبط الأمامّية، 

كما في ال�شكل )13( .
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ار�شــم البن�شة من النقطــة )25( على خّط الخ�شر، 21
بحيــث يكون عر�شهــا )3( �شــم؛ اأي)1.5( �شم 
على جانبي النقطة )25(، و�شلها مع النقطة )30( 
اأعلى خــّط الخ�شر واأ�شفله م�شافــة ت�شاوي )10( 

�شم، كما في ال�شكل )13(.
حــّدد النقطة )41( على خّط الخ�شر، بحيث تبعد 22

عن النقطة )3( م�شافة ت�شاوي 
])محيــط الخ�شر +2(÷4 +1 + عر�س البن�شة 

=
= 3+ 1+ 4÷)2+68([

=3+)1+)4÷70([
 )17.5+1(+3= )21.5( �شــم، كمــا فــي 

ال�شكل )13(.
�شــل النقطتين )23، 41( بخــّط منحٍن للداخل، 23

بحيث يبعد عــن منت�شف الخــّطّّّّ الم�شتقيم م�شافة 
)0.5(�شم، كما في ال�شكل)14(.

حّدد النقطة )42( على امتــداد الخّطّّّّ )26-4(، 24
بحيث يكون طول الخّط )4-42( ي�شاوي  

])محيط الحو�س +4(÷4[+1= 
 =1+]4÷)4+94([

=1+)4÷98( 
24.5+1= )25.5( �شم، كما في ال�شكل )14(.

١

٢٢٤

٥

٦

٣

٤

٢٢

٣٠

٢٧٢٨ ٢٩٣٢

٣٣

٣١

٣٧٣٨

٤٠

٢٥

٣٦

٣٥
٣٤

٤١

٢٦٤٢

٢١

٣٩

٢٣

ام
ألم

ف ا
ص

نت
م

ال�شكل )14(



121

�شــل النقطتين )42،41( بخــّط منحٍن للخارج، 25
الم�شتقيــم  الخــّطّّّّ  منت�شــف  عــن  يبعــد  بحيــث 
م�شافــة)0.5( �شــم، ثّم عــّدل خــّط الجنب عند 

الخ�شر، كما في ال�شكل )14(.  
ح��ّدد خط��وط الق���سّ الخارجّية لمخّط��ط الجزء 26

العلوي الأمامي والذي تمّثله النقاط الآتية:
 -32-35-38-40-23-41-42-4-21

.21-22-29
�شّجــل البيانــات الازمــة، مثل )منت�شــف الأمام، 27

ورقم المقا�س، والمخّطط الأ�شا�شي العلوي(.  
اغلق بن�شة ال�شدر موؤّقًتا باتجاه حفرة الإبط، وثّبتها 28

بالدبابي�س.
�شل خّط )22-35( بخّط م�شتقيم. 29
ق�ّس حول الخطوط الخارجّية للمخّطط.30
افتح بن�شة ال�شدر، كما في ال�شكل )15(، واحفظ 31

المخّطط لحين ا�شتعماله. 
ق�ّس حول الخط��وط الخارجّية لمخّطط الخلف، 32

واحتفظ به، كما في ال�شكل )15(. 

ف
خلل

ف ا
ص

نت
م

ام
ألم

ف ا
ص

نت
م

اخملططّ االساسي العلوي 
األمام 

مقاس (٤٢)

اخملططّ االساسي العلوي 
اخللف

مقاس (٤٢)
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 ال�شكل )9-2(:
 المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي )الأمام(.

ال�شكل )10-2(:
 المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي )الخلف(.
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ر�سم المخّطط الأ�سا�سي للكم  
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تر�شم المخّطط الأ�شا�شي للكم بالمقا�س المعياري.
المعلومات الأ�سا�سيّة

يعتمد ر�شم الكم الأ�شا�شي على قيا�س محيط الذراع، حيث يتّم اإ�شافة من )3-6(�شم ل�شهولة 
الحركة عند ثني الذراع اأو تحريِكِه بالتجاهات جميعها، كما يعتمد طول دوران حفرة الكم 
على  طول حفرة الإبط، ويزيد قيا�س دوران حفرة الكم عن قيا�س حفرة الإبط لاأمام والخلف 

بمقدار )3.5- 5( �شم، ليتّم ت�شريبها عند خياطة الكم.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
طاولة ر�شم.- ورق ر�شم مخّططات.  -

جدول القيا�شات المعياريّة.   -
اأدوات القيا�س والر�شم.   -

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
المخّطط 1  لر�شم  الازمة  القيا�شات  انقل 

القيا�شات  جــدول  من  للكم  الأ�شا�شي 
ولتكن  ال�شخ�شّية،  قيا�شاتك  اأو  المعياري 

على �شبيل المثال كما ياأتي:
المقا�س المعياري )42(
محيط الع�شد = 27�شم 

طول حفرة الإبط = 23 �شم
محيط الر�شغ = 16�شم

الم�شافة من الكتف اإلى المرفق = 33�شم
طول الكم =58 �شم 

4 -2
تمرين
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اثِن ورق ر�صم المخّططات، كما في ال�شكل )1(.2 
الم�شتطيل )1، 2، 3، 4(، بحيث 3  ار�شم 

الكم، وعر�شه  ي�شاوي طول  يكون طوله 
ي�شاوي )محيط الذراع +5( ÷2، 

) 27+5 (÷2=16 �شم.
الكم،  راأ�س  خّط   )4-1( الخّطّّّّ  يمّثل  بحيث 
والخّطّّّّ )1-2(خّط منت�شف الكم، والخّطّّّّ )2-
3( خّط نهاية طول الكم، كما في ال�شكل )1(.

حدّد النقطة )5( على خّط منت�شف الكم، 4 
بحيث تبعد عن النقطة )1( م�شافة ت�شاوي 
ن�شف طول حفرة الإبط +3 �شم وت�شاوي  
)11.5+3(=14.5، وار�شم من  النقطة 
في  الخّطّّّّ )4-3(  ياقي  اأفقيًّا  ا  )5(  خطًّ
خّط   )6-5( الــخــّطّّّّ وي�شّمى   )6( النقطة 

طول حفرة الكم، كما في ال�شكل )1(.
الم�شافة 5  منت�شف  في   )7( النقطة  حــّدد 

لياقي  اأفقيًّا  ا  خطًّ منها  وار�شم   ،)5-1(
الخّطّّّّ )4-3( في النقطة )8( وي�شّمى خّط 

منت�شف الحفرة، كما في ال�شكل )2(. 
حّدد النقطة )9( على الخّطّّّّ )1-2(، بحيث 6 

يكون طول الخّطّّّّ )1-9( ي�شاوي الم�شافة 
ا  خطًّ منها  وار�شم  المرفق،  اإلى  الكتف  من 
اأفقيًّا ياقي الخّطّّّّ )4-3( في النقطة )10( 
وي�شّمى خّط المرفق، كما في ال�شكل )1(.  

 7 ،)4-1( الخّطّّّّ  على   )11( النقطة  حّدد 
)2 مقدار)   )1( النقطة  عن  تبعد  بحيث 

�شم،  كما في ال�شكل )2(.
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حّدد النقطة )12( في منت�شف الخّطّّّّ )8-7 
8(، كما في ال�شكل )2(.

حّدد النقطة )13(، بحيث تبعد عن النقطة 9 
)12( م�شافة )1(�شم، كما في ال�شكل )2(. 

�شل النقطة )11( مع )13( بخّطّ متقّطع، 10 
)6(، كما  النقطة  مع  النقطة )13(  و�شل 

في ال�شكل )2(.
الــخــّطّّّّ 11  منت�شف  في   )14( النقطة  حــّدد 

وار�شم  �شم،  منها)1(  وارتفع   ،)13-11(
منحنى راأ�س الكم، كما في ال�شكل )3(.

 12-6( الخّطّّّّ  منت�شف  في   )15( النقطة  حّدد 
13(، وانزل منها )1(�شم، وار�شم حفرة الجزء 
ر�شمنا  قد  نكون  بذلك  و  الكم  من  ال�شفلي 

حفرة الكم الأمامّية، كما في ال�شكل )3(.
عّين النقطة )16( بحيث تبعد عن النقطة  )13( 13 

م�شافة )0.5( �شم، كما في ال�شكل )4(.
ار�شم حفرة الكم الخلفّية، كما في ال�شكل )5(.14 
ــخــّط15ّّ ال على  مثني  وهــو  المخّطط   قــ�ــسّ 

يمّثل  ــذي  وال  ،)2-3-6-16-11-1(
دوران حفرة  الكم الخلفّية، وخّط جنب الكم 

) خّط تحت الإبط(، وخّط نهاية طول الكم.
16-11-1( الخّطّّّ  على  ق�ّس  ثّم  المخّطط،  افتح 

13-6( والذي يمّثل دوران حفرة الكم الأمامّية.
الكم 17 حفرة  دوران  اتزان  عامات  حّدد 

كما ياأتي:
نقطة اتزان دوران حفرة الكم الأماميّةاأ

 ق�س  دوران حفرة الإبط للجزء العلوي الأمامي

ال�شكل )4(ال�شكل )3(



126

على  عمودي  بو�شع  القيا�س  �شريط  )با�شتعمال 
اإلى  الإبط  تحت  نقطة  من  وذلك  الحفرة(،  خطّ 

نقطة اتزان حفرة الإبط.
دوران ب خّط  على  الإبط  تحت  نقطة  من  ق�س 

قيا�س  ت�شاوي   م�شافة  الأمامّية  الكم  حفرة 
دوران حفرة الإبط للجزء العلوي الأمامي. من 
نقطة تحت الإبط اإلى نقطة اتزان حفرة الإبط، 

كما في ال�شكل )5(.

اأ
 نقطتا اتزان دوران حفرة الكم الخلفيّة

 ق�س  دوران حفرة الإبط للجزء العلوي الخلفي، 
اتزان  نقطة  اإلى  الإبط  تحت  نقطة  من  وذلك 

حفرة الإبط ال�شفلّية )الأولى(.
دوران ب خّط  على  الإبط  تحت  نقطة  من  ق�س 

قيا�س  ت�شاوي   م�شافة  الخلفّية  الكم  حفرة 
دوران حفرة الإبط للجزء العلوي الخلفي من 
ال�شفلى؛  التزان  نقطة  اإلى  الإبط  تحت  نقطة 
)الأولى(،  ال�شفلى  الكم  اتزان  نقطة  لتحديد 

كما في ال�شكل )5(.
الكم جـ حفرة  دوران  على  الثانية  التزان  نقطة  حّدد 

الخلفّية، بحيث ترتفع عن النقطة الأولى م�شافة )1( 
�شم، كما في ال�شكل )5(.

الكم 18 منت�شف  خّط  وار�شم  المثنّية،  الورقة  افتح 
والذي يمّثل خّط ثني مخّطط ر�شم الكم، وحدد 

عليه نقطة اتزان راأ�س الكم.
حّدد نقاط اتزان المرفق، كما في ال�صكل )5(.19
احفظ المخّطط في مغلف خا�ّس به.20

(    )

ال�شكل )5(
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ال�شكل)2-11(: مخّطط الكم الأ�شا�شي.

مّ
ك
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ف
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نت

 م
ط

خ

ط األساسي للكمّ اخملطّ

مقاس (٤٢)

ار�شم المخّطط الأ�شا�شي للكم بالمقا�س المعياري )38(.
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تجهيز المخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي للتحوير  5
اإلى ت�شاميم  للبلوزة  التح�شيريّة لتحوير المخّطط الأ�شا�شي   العمليات والإجراءات  تت�شابه 
العمليات  �شابًقا، فما  التّنورة، كما ر�شمت  اأتبعت عند تحوير  التي  متنّوعة مع الإجراءات 
الأ�شا�شّية التي تنّفذ على المخّطط الأ�صا�صي للبلوزة ؟ كيف يتّم تح�شير المخّطط الأ�شا�شي 

العلوي تمهيًدا لتحويره؟
بعد ر�شم المخّطط الأ�شا�شي بالمقا�س المعياري الأقرب للقيا�س ال�شخ�شي بالعتماد على 
مقا�س محيط ال�شدر، قد ياأتي المخّطط الأ�شا�شي للبلوزة مطابًقا لقيا�شات ج�شم معّين تماًما 
تناول هذه  و�شيتّم  نف�شه،  المقا�س  من  اأخرى  لأج�شام  التعديات  بع�س  اإلى  يحتاج  قد  اأو 

التعديات بالتف�شيل في مو�شوع خياطة قطع ماب�س ن�شائّية متنّوعة. 
المخّطط  اأو  العلوي،  المعياري للجزء  المخّطط الأ�شا�شي  يتّم نقل  المخّطط  وبعد �شبط   
ب�شورة  وحفظه  ا�شتعماله  لي�شهل  المقّوى  الورق  اإلى  الر�شم  ورق  من  المعّدل  ال�شخ�شي 

وات الآتية: �شليمة وفق الخّطّّّ
نقل المخّطط الأ�سا�سي من ورق الر�سم اإلى الورق المقّوى وبالعك�س: بعد عملّية ر�شم  اأ 
المخّطط الأ�شا�شي المعياري اأو المخّطط ال�شخ�شي المعّدل للجزء العلوي على الورق 

في �شوء القيا�شات المعياريّة، يتّم نقل 
ر�شم  ورق  ــن  م الــمــخــّطــط   هـــذا 
المخّططات اإلى الورق المقّوى، كما 
در�شت في مخّطط التّنورة، مع مراعاة 
والبيانات  ـــزان  الت عــامــات  نقل 
الازمة عليه جميعها، كما في �شكل 
)2-12(. ولتحوير المخّطط الأ�شا�شي 
نقل  يتّم  المختارة،  للت�شاميم  العلوي 
ر�شم  ورق  اإلى  الأ�شا�شي  المخّطط 
المخّططات،  لر�صم خطوط الت�صميم 

المطلوب. 

ف
خلل

ف ا
ص

نت
م

اخملطط األساسي العلوي 
اخللف

مقاس (٤٢)

ف  األمام
ص

منت

ط األساسي العلوي  اخملطّ
األمام 

مقاس (٤٢)

  ال�شكل )2-12(: نقل المخّطط الأ�شا�شي
من ورق الر�شم اإلى الورق المقّوى.
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نقل المخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي من ورق ر�سم المخّططات
 اإلى الورق المقّوى 

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
- تنقل المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي من ورق ر�شم المخّططات اإلى الورق المقّوى 

)الكرتون( مع بياناته جميعها.
- تق�ّس حول الخطوط الخارجّية للمخّطط الكرتوني.

المعلومات الأ�سا�سيّة
ت�شهل عملية نقل المخّطط الأ�شا�شي من ورق ر�شم المخّططات اإلى الورق المقّوى ا�شتعماله 
اإجراء  بها  يراد  مّرة  كّل  في  ر�شمه  لإعادة  والجهد  الوقت  يوّفر  مما  �شليمة،  ب�شورة  وحفظه 
في  الم�صاعدة  الخطوط  يحوي  ل  المنقول  المخّطط  باأّن  علًما  اأخرى،  لت�شاميم  تحويرات 

الر�شم.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- المخّطط الأ�شا�شي للجزء 

العلوي )الأمام، والخلف(. 
- طبق من الكرتون المقّوى.

- �شريط ل�شق ورقي.

-  مق�ّس ورق. اأدوات الر�شم.    -
-  مكواة. -  مخرز.   

-  ثّقالت.                             -  دبابي�س.
قّراطة.  -

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اكِو المخّطط الورقي با�صتعمال مكواة جاّفة اإذا لزم 1

الأمر.
�شــع المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي على الورق 2

المقــّوى، بحيــث ينطبــق خــّط منت�شــف الأمام 
للمخّطط على الحاّفة اليمنى، وخّط الحو�س على 

الحاّفة ال�شفلى. 

5 -2
تمرين
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ثّبت المخّطــط الورقي با�شتعمال الثّقالت اأو قطع 3
�شغيــرة من ال�شريط الا�شق الورقــي، مراعًيا عدم 
تغطية )نقاط بداية بن�صة ال�صدر، وزوايا المخّطط، 
و عامات التــزان لخّط الخ�شر، وحفرة الإبط(، 

كما في ال�شكل )1(.
ار�شــم حول المخّطــط با�شتعمال قلــم الر�شا�س، 4

مراعًي��ا نق��ل روؤو���س البن�ص��ات ونق��اط عمقه��ا 
)نهايتهــا(، وعامــات التــزان للخ�شــر، وحفرة 
الإبط، كمــا في ال�شــكل)1(، ثّمّ ارفــع المخّطط 

الورقي عن الكرتون. 
ار�شم البن�شات بو�شل )اأ ب، ب جـ، ب د، ب هـ، 5

ود، وهـــ(، ثّمّ ار�شم خّط الخ�شــر )ز ح(، بحيث 
يكون عموديًّا على خّط المنت�شف الأمام.

اكتب البيانات الآتية على مخّطط الورق المقّوى: 6
المخّطــط الأ�شا�شي العلــوي ،الأمــام، ومنت�شف 

الأمام )م.اأ(، ورقم القيا�س )قيا�س 42 مثًا(.
ق�ّس حول الخطوط الخارجّية للمخّطط، ويمكنك 7

الق�ّس قريًبا من خّط الق�ّس المطلوب ب�شكل اأولي؛ 
لت�صهي��ل  ق���سّ الخط��وط بدّقة فيما بعد، ث��ّمّ ق�ّس 

حول خطوط المخّطط  تماًما.
ق�ّس بالقّراطة اأو بالمق�ّس عامتي اتزان خّط الخ�شر 8

)ز، ح(، وعالم��ة اتزان حفرة الإب��ط )ط(، ونقاط 
بن�شة ال�شدر )اأ، جـ(، واثقب بالمخرز البن�شات في 
النقاط )ب، د، ه�، و(، كما في ال�صكل )2(، مراعًيا 
و�شع ممحاة اأو قطعة من الإ�شفنج في اأ�شفل الثقب، 
لت�شهيــل عملية ثقــب البن�شة، اأو اثقــب ثقًبا �شغيًرا

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

ف  األمام
ص
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ط األساسي العلوي  اخملطّ
االمام 

مقاس (٤٢)

ط األساسي العلوي  اخملطّ
اخللف

مقاس (٤٢)
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ــع الثقب قليــًا براأ�س قلم  بالدبو�ــس اأوًل، ثــّمّ و�شِّ
الر�شا�س.

نّفذ الخطوات ال�شابقة في نقل المخّطط الأ�شا�شي 9
الخلفــي للبلــوزة مــن ورق الر�شــم اإلــى الكرتون 
المقــّوى، مع مراعاة و�شع خــّط منت�شف الخلف 
مطابًقا للحاّفــة الي�شرى من الورق المقّوى، وخّط 
الحو�ــس على الحافة ال�شفلى لــه، كما في ال�شكل 

.)1(
ب تحديد م�سافات الخياطة:يتّم تحديد م�شافات الخياطة حول اأجزاء المخّطط ح�شب 

خطوط الت�صميم باإحدى طريقتين : 
الأولى: على ورق ر�شم المخّططات قبل توزيعه على القما�س، وتمتاز هذه الطريقة 
في  كما  القما�س،  كمّية  توفير  في  وت�شاعد  القما�س،  نظافة  على  والمحافظة  بالدّقة 

ال�شكل )13-2(.
الثانية: توؤخذ م�شافات الخياطة حول 
القما�س  على  المخّطط  قطع  خطوط 

بعد توزيعها عليه.
وتعتمــد م�شافة الخياطــة على نوعّية 
الأقم�شــة  فــي  تزيــد  اإذ،  القما�ــس؛ 
التــي تن�شــل م�شافــة )1( �شــم عنها 
في الأقم�شــة العاديّة، وطريقــة اإنهاء 
الخياطــة، ومهارة ال�شخ�ــس المنّفذ 
الماب�ــس،  قطعــة  وت�شميــم  لهــا، 
وكذلك نوع الخياطة توا�شي)منزلّية 
اأوم�شغل( اأم �شناعّية، حيث م�شافات 

الخياطــة �شناعيًّا ت�شاوي )0.7(�شم حول اأجزاء المخّطــط جميعُه با�شتثناء الم�شجل 

ي
ف  األمام  مثن
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ال�شكل )2- 13(: تحديد م�شافات الخياطة.
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عليــه كلمــة )مثنّي(؛ لأّن الإنتــاج للمقا�شــات المعيارّية ولي�شــت ال�شخ�شّية كما في 
خياطة التوا�صي)المنزلّية اأو في الم�صغل(، يتّم تحديد م�صافات الخياطة حول خطوط 

مخّطط البلوزة، كما ياأتي : 
1.  خّط الخ�شر= )3( �شم) للبلوزة حتى خّط الخ�شر(

ات الم�شتقيمة = )1-2( �شم 2.  خّط الق�شّ
3.  خّط حفرة الإبط = )1.5( �شم

4.  خّط الجنب = )3( �شم       
ات المنحنية = )1( �شم    5.  خّط الق�شّ

6.  خّط حفرة الرقبة = )1( �شم
7.  خّط الكتف = )2( �شم..

8.   نهاية الطول = )1-4( �شم
ل تترك م�صافة خياطة حول الخطوط التي ي�صّجل عليها كلمة )مثنّي(، لماذا؟ وكيف 

يكون و�شع هذه الخطوط على القما�س؟
ج� البيانات الالزم و�سعها على المخّطط:لتختلف البيانات الازمة على المخّطط العلوي 

ال�شفلي  المخّطط  بيانات  عــن  )الــبــلــوزة( 
والإ�شارات  البيانات  هذه  وت�شاعد  )التّنورة(، 
في معرفة اأ�شماء قطع المخّطط، وطريقة و�شع 
اأجزاء المخّطط على القما�س ح�شب الت�شميم، 
البيانات  هذه  وتختلف  ها.  ق�شّ مّرات  وعدد 
باختاف نوع المخّطط.  وقد مّر معك اأنواع 
من  منها  كّل  على  ُيكتب  وما  المخّططات، 

بيانات محّددة.

للمخّطط ثاثة اأنواع: 
المخّطط الأ�شا�شي   -  1

المخّطط الثانوي   -  2
المخّطط النهائي  -  3



133

اإعداد المخّطط النهائي للجزء العلوي) للبلوزة( بالمقا�س المعياري
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تحّدد م�شافات الخياطة حول المخّطط الورقي. 
- تر�شم المخّطط الورقي النهائي بالمقا�شات المعيارّية.

- تكتب البيانات الازمة على المخّطط النهائي. 
- تق�ّس على خطوط م�صافات الخياطة للمخّطط النهائي للبلوزة. 

المعلومات الأ�سا�سيّة
يتّم اإعداد المخّطط النهائي للت�شميم المطلوب للتمّكن من و�شعه على القما�س مبا�شرة وقد يتّم 
اأخذ م�شافات الخياطة على القما�س مبا�شرة، اأو حول اأجزاء المخّطط النهائي، وهذا ي�شهم في 
ثني  ه، والمحافظة على نظافته. ويتّم  المخّطط عليه، ودّقة ق�شّ اأثناء توزيع قطع  القما�س  توفير 
م�شافات الخياطة موؤّقًتا للداخل عند الق�ّس حول اأجزاء المخّطط النهائي، كما �شيتّم كي القما�س 
ة اإذا كانت  بعد خياطته وذلك لتافي ال�ّشد الذي قد يح�شل عند انتهاء عملية الخياطة، وخا�شّ

م�شافة الخياطة تزيد على )1(�شم.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- المخّطط الأ�شا�شي  للجزء العلوي من 

الورق المقّوى.        - �شريط ل�شق.
- ورق ر�شم المخّططات.   

- اأدوات الر�شم.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
�شــع مخّطط الــورق المقــّوى الأمامي العلــوي حتى خّط  1

الحو�ــس على ورق ر�شم المخّططــات، بحيث يكون خّط 
منت�شف الأمــام مطابًقا للحاّفة اليمنى لطبــق الورق، واترك 

م�شافة )3( �شم في اأ�شفل خّط الحو�س. 

6 -2
تمرين
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ثّبت المخّطط الكرتوني على الورق بال�شريط الا�شق، 2
ثــّمّ ار�شم حول خطوطــه الخارجّية، كمــا مّر معك في 
تمريــن نقل مخّطط التّنورة من الورق المقّوى اإلى ورق 
ر�شــم المخّططــات في الم�شتــوى الثانــي، مراعًيا نقل 

عالمات التزان ونقاط روؤو�س البن�شات.  
اأزل المخّطــط، واكتب على خّط منت�شــف الأمام )م.اأ 3

مثني(، وار�شــم خّط اتجاه الن�شيج موازيًا لخّط منت�شف 
الأمام. 

ار�شــم م�شافــات الخياطة علــى �شكل خط��وط متقّطعة 4
ت��وازي كاّل من الخط��وط الخارجّية للمخّطط، كما في 

ال�شكل )1(، كما ياأتي:
خّط حفرة الرقبة ويبعد عنه م�شافة )1( �شم.   - اأ 

خّط الكتف ويبعد عنه م�شافة )2( �شم.   - ب 
جـ - خّط حفرة الإبط ويبعد عنه م�شافة )1.5( �شم. 

 د - خّط الجنب ويبعد عنه م�شافة )3( �شم. 
مّد خــّط منت�شف الأمام على ا�شتقامته اإلى الأعلى حتى ياقي 5

خّط م�شافة خياطة حفرة الرقبة في نقطة )اأ(، ومّده اإلى الأ�شفل 
حتى ياقي خّط م�شافة خياطة نهاية الطول في نقطة )ب(. 

�ص��ع النقاط )ج���، د، ه���، و، ز، ي،ح( على الخطوط 6
الخارجّية للمخّطط، ونقطة )ط( عند راأ�س بن�شة ال�شدر، 

كما في ال�شكل )1(. 
ُق�ّس قريبًا من خطوط م�صافات الخياطة، بحيث تبعد عنها 7

م�شافة )2( �شم تقريًبا؛ لت�شهيل عملية الق�ّس الدقيق حولها. 
ُق�ّس مّتبًعا خطوط م�صافة الخياطة لحفرة الرقبة اإلى م�شافة 8

تبعد )3( �شم عند نقطة التقاء حفرة الرقبة  وخّط الكتف. 
اثِن المخّطط على الخّطّّّّ )ج� د( موؤّقًتا اإلى الخلف، واأكمل 9

ق�ّس خّط م�شافة خياطة حفرة الرقبة، ثّمّ افتح الثنية. 
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اأغلــق البن�شــة موؤّقًتا، بحيــث ينطبق الخــّطّّّ )د طـ( على 10
الخ��ّطّّّ )ه� ط(، وثّبتها بال�صريط الا�شــق، ثّمّ ق�ّس خّط 

م�شافة خياطة الكتف لت�شل م�شتوى النقطة )و(. 
افتح البن�صة، واثِن م�صافة الخياطة اإلى الأ�صفل على الخّطّّّّ 11

)هـ و(، وق�ّس علــى خّط م�شافة خياطة حفرة الإبط اإلى 
م�شافة ت�شل اإلى اأعلى نقطة )ز( بمقدار )4( �شم تقريًبا.

اثِن خ��ّط خياطة الجنب )ز ي( موؤّقــًتـا اإلى م�شافة ت�شل 12
اإلــى )5( �شم تقريًبا في اأ�شفل نقطــة )ز(، ثّمّ اأكمل ق�ّس 

خّط م�شافة خياطة حفرة الإبط. 
افتح الثنية، ثــّمّ ق�ّس على خّط م�شافة خياطة الجنب اإلى 13

م�شافة ت�شل اأعلى نقطة )ح( بمقدار )4( �شم تقريًبا. 
اثِن خّط خياطة الجنب قريًبــا من النقطة )ح( وبارتفاع 14

)4( �شم تقريًبا.
ق�ّس على خّط م�شافة خياطة نهاية الطول، واب�شط ثنية خّط الجنب.15
انقــل التعليمات المدّونة علــى مخّطط الورق المقّوى، 16

مثــل: منت�شف الأمــام )م،اأ(، ونقطة اتزان حفرة الإبط، 
ثــم اكتب عليه كلمــة منت�شف الأمام مثنــي، وق�ّس مّرة 

واحدة، ثّم ار�شم خّط اتجاه الن�شيج. 
اأكمل ر�شم خّط الكتف من جهة حفرة الإبط وحفرة الرقبة، 17

وكذلك خّط الجنب من جهة حفرة الإبط، وخط الخ�شر. 
نّفذ الخطوات ال�شابقة نف�شهــا للجزء العلوي الخلفي مع 18

مراعاة ر�شم م�شافة )2( �شم لخياطة ال�شّحاب في منت�شف 
الخلف، كما في ال�شكل )2(.

اط��ِو المخّط��ط الورقي الموج��ود لديك طّي��ات قريبة 19
تتنا�شــب مع طــول المغلف وعر�شه، ثــّمّ احفظه داخل 
المغّلــف، واكتب عليــه من الخارج البيانــات الازمة، 

كما تعّلمتها �شابًقا. 
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د  خياطة المخّطط الأ�سا�سي بالمقا�س المعياري: يتطّلب تجهيز المخّطط الأ�شا�شي قبل   
تحويره لت�شاميم متنّوعة، �شبطه على الج�شم وفق اإجراءات محّددة مت�شل�شلة، بهدف 
الح�شول على قطعة ماب�س متقنة ال�شنع، كاإجراءات اإعداد القما�س للتف�شيل وتح�شير 
اأجزاء المخّطط  اإجراءات تجميع  ثّم  اأجزاء المخّطط قبل تركيبها في مكانها،  بع�س 
يتّم  ؟ كيف  للق�ّس  القما�س  اإعداد  يتّم  فكيف  كاملة،  الماب�س  قطعة  للح�شول على 
اإلى  المخّطط  من  العالمات  نقل  يتّم  كيف  القما�س؟  على  المخّطط  اأجزاء  توزيع 

القما�س؟ كيف تقيّم جودة تف�صيل قطعة المالب�س المحدّدة وخياطتها؟
بالمقا�س  الأ�سا�سي  المخطط  خياطة  خطوات 

المعياري:
النتهاء  بعد  الدرزات والخياطــات:     .1
من ق�ــسّ القما�س ح�شــب المخّطط 
ونقل عامات الخياطــة، تبداأ عملية 

الخياطة  التي ت�شمل الدرزات والخياطات.
الدرزة المدّعمة  )Staystitching( : ُتعّد الدرزة   . اأ 
المدّعمــة اأولى هذه العمليــات التح�شيريّة التي 
تتــّم عن طريق عمــل درزة على طبقة واحدة من 
القما�ــس، وقد تنّفذ  في الجزء   العلوي من قطعة 
الماب�س على كّل من خطوط حفرة الرقبة، وحفرة 
الإبــط، وخــّط الخ�شر، وخــّط الجنب الــذي فيه 
انحنــاء، كما في ال�شكل )2-14(، وفي حالة عدم 
التاأّكد من الحاجة اإلى عمل الدرزة المدّعمة لقطعة 
 الماب�س ح�شب نوع القما�س فمن الأف�شل تنفيذها. 

تذّكر
 اأّن الدرزة تتّم على طبقة واحدة من 
القما�س، والخياطة تتّم على طبقتين 

اأو اأكثر.

ال�شكل :)2-14( : الدرزة 
المدّعمة للجزء العلوي.
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الحالت التي ت�شتدعي تنفيذ الدرزة المدّعمة

الأقم�شة غير متما�شكة الن�شيج )قليلة المتانة(.   -
الن�شيج  اتجاة  ب�شبب  اأو  ال�شوفّية  كالأقم�شة  طبيعّية،  بمّطاطّية  تّت�شف  التي  الأقم�شة    -

لحواف الأقم�شة.            
عند  ة  خا�شّ خياطتها  تنفيذ  لإتمام  طويل  وقت  اإلى  تحتاج  التي  الماب�س  اأقم�شة    -
المتدّربين، في حين اإّن العامل المحترف يمكن اأن ينهي خياطة القطعة دون الحاجة 

اإلى اإجراء الدرزة المدّعمة.

ــات : وتنّفذ كما مّر معــك في تنفيذ  خياطــة البن�شــات والك�شرات والق�شّ ب . 
خياطتها في الم�شتويين )الأول والثاني(.

تجميع الأمام باأجزائة جـ . 
المغلقــات: وت�شمــل ال�شّحابــات باأنواعهــا، والعــراوي، والأزرار، والكّبا�شــات،     .2
والكب�شايات، ويتّم خياطتها وتثبيتها على قطعة الماب�س، كما مّر معك في الم�شتوى 

الثاني. 
3.  �شبــط جودة خياطة الجــزء العلوي)البلوزة(: عملية الخياطة هــي تجميع اأجزاء قطعة 
الماب�س فــي خطوات مت�شل�شلة؛ لذا، يجب فح�س )�شبــط( خطوات الخياطة كّلها 
لتفــادي تدّنــي جودة خياطــة قطعة الماب�س، لذلــك، فاإّن م�شــرف خياطة الماب�س 
الجاهــزة يجب اأن يراقــب جودتها  في مراحلهــا جميعها، وخــال تنفيذها من قبل 

العاملين في الم�شنع اأو الم�شغل، والطاب في الم�شغل.
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خياطة الجزء العلوي )بلوزة دون تركيب الأكمام( بالقيا�س المعياري
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

 -  تق�ّس الجزء العلوي )البلوزة( ح�شب تعليمات الخياطة.
-  تخيط البن�شات في الجزء العلوي)البلوزة(.

-  تخيط الجزء العلوي )البلوزة(. 
-  تكوي الجزء العلوي )البلوزة(. 

 -  تقّيم جودة ق�ّس الجزء العلوي)البلوزة( وخياطته.
المعلومات الأ�سا�سيّة

بعد التدريب على الر�شم، يتّم تف�شيل الجزء العلوي )البلوزة( وخياطته، مع الهتمام بمراقبة 
جودة القما�س الذي �شينّفذ عليه للتاأّكد من خلّوِه من العيوب، ومراعاة البتعاد عن هذه العيوب 
عند توزيع اأجزاء المخّطط، وت�شحيح حواف القما�س التي تظهر ب�شكل غير م�شتٍو ح�شب نوع  
القما�س، وكّيه كّلما تطّلب ذلك في اأثناء التنفيذ؛ اأّي بعد كّل خطوة، ثّم الكي النهائي بعد اإتمام 

خياطة الجزء العلوي )البلوزة(.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
العلوي  للجزء  النهائي  المخّطط    -    

)البلوزة( بقيا�س معياري.
    -   قما�س خام )140×70( �شم. 

    -  �شّحاب طوله )50( �شم.

اآله الدرزة ال�صناعّية مجّهزة بالخيوط.   -
اآلة حبكة  مجّهزة بالخيوط.   -

اأدوات الكي وتجهيزاته.  -
اأدوات الخياطة.  -

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأوًل: تف�سيل الجزء العلوي للبلوزة 

7 -2
تمرين
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ال�شكل )1(

افح�س قطعــة القما�س المختــارة للتاأّكد من جودتها 1
وخّلوها من العيوب، مثــل: الثقوب، اأو ال�شباغة، اأو 

الن�شيج.....اإلخ، ثّم حّدد حول العيوب اإن وجدت
بو�شاطة �شابون العام اأو بغرز ال�شراجة.

هــا ح�شب اأجزاء قطع 2 جّهــز قطعة القما�س تمهيًدا لق�شّ
مخّطط الجزء العلوي )البلوزة( بدون اأكمام، كما ياأتي:
اأ    – �شّحح الحواّف والورب في القما�س اإن وجد.

ب – اكِو القطعة.
جـ – عالج القطعة �شد النكما�س اإّما بغ�شلها اأو كّيها 

بمكوى بخار.
وّزع قطع المخّطط على القما�س ح�شب تعليمات الخياطة، 3

مراعًيا القت�شاد في القما�س، كما في ال�شكل )1(.
ثّبت قطــع المخّطط جميعها علــى القما�س، كما مّر 4

معك في الم�شتوى الثاني، وتاأّكد من وجود م�شافات 
الخياطة المنا�صبة حول خطوط المخّطط.

ق�ّس القما�س مراعًيا ما ياأتي:5
اأ    – ا�شتخدام مق�ّس جّيد.

ب – عدم رفع القما�س اأثناء الق�ّس.
جـ – الق�ّس على خطوط م�صافات الخياطة تماًما.

انقــل عامات الخياطة اإلى الوجــه الخلفي للقما�س، 6
كخّط الجنب، و خّط منت�شف الأمام، وخّط الكتف، 
وخــّط حفــرة الإبــط والبن�شات، وعامــات التزان 
بالطريقة المنا�شبة، وبعد التدّرب يمكن نقل العامات 

بعمل فرزات بالمق�ّس في م�شافة الخياطة.
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ثانيًا: خياطة الجزء العلوي للبلوزة

نّفذ الدرزة المدّعمة على الخطوط المنحنية والمائلة، 1
مراعًيا اتجاه الدرزة، كما في ال�شكل)2(. 

اث��ِن بن�صة الخ�صر على خّط منت�صفها، بحيث يتطابق خّطاها 2
مًعــا ويكون وجــه القما�س اإلــى الداخل، وثّبتهمــا كما في 
ال�شكل )3(، و�شّرج البن�شة ثّمّ ا�شحب الدبابي�س، و�شعها في 

�س. مكانها المخ�شّ
ادرز بن�شــة الخ�شــر مبتدًئا مــن نقطة تبعــد عن خّط 3

الخ�شر م�شافة )1( �شم اإلى نقطة المنت�شف، ثّمّ اأكمل 
الدرزة حتى راأ�ــس البن�شة، مراعًيا اأن يكون مدّبًبا، ثّمّ 
ق�ــسّ الخيط بطول )4( �شــم، واربطه عند نهاية راأ�س 

البن�شة، كما في ال�شكل )4(.

كّرر عمليــة خياطة الن�شــف الثاني مــن البن�شة، كما    4 
فــي الن�شف الأول؛ اأّي اأّن خياطــة البن�شة تكون على 
مرحلتين : الأولى من اأعلى منت�شف البن�شة اإلى راأ�شها 
المدّبب مــروًرا بخّطّّّ الخ�شر، والثانية من اأ�شفل خّط 
الخ�شــر اإلى راأ�شها الآخر؛  لتقويــة الخياطة في نقطة 
منت�شــف البن�شــة اإذ اأ�شبحــت كخياطــة مثّبتة راجعة 
تتحّمــل ال�شــّد وال�شغط في منطقــة الخ�شر، كما في 

ال�شكل)5(.
 

جّهــز مكان الكــي، واأدواتــه، وتجهيزاتــه، وا�شبط 5
درجة حرارة المكواة ح�شب نوع القما�س.

ال�شكل )2(

3 ال�شكل )3( 4

5 3 ال�شكل )4(6 4

5 6
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ال�شكل )5(
 3 4

5 6

 3 4

5 6

ال�شكل )6(

اكِو بن�صة الخ�صر)بعد فّك خيوط ال�صراجة( على الوجه 6
الخلفي للقما�س اأولً ثّم على الوجه ال�شحيح له، م�شتعينًا 
ة اأو بحافة طاولة الكي، مع مراعاة  بو�شادة الكي الخا�شّ
اأن يكــون ثني طّية البن�شة باتجاه خــّط منت�شف الأمام، 

واثن بن�شة الخلف باتجاه منت�شف الخلف.
ملحوظة: من الممكن كــي بن�شة الخ�شر بعد تجميع 

اأجزاء البلوزة.
اثِن بن�صة ال�صدر، بحي��ث يتطابق خّطاها معًا ويكون وجه 7

القما�ــس اإلى الداخل، وثّبتهمــا بالدبابي�س، ثّمّ �شّرجها، ثّم 
ادرزها مبتدئًا مــن الجهة العري�شة اإلى الرفيعة، وثّبت بداية 
الــدرزة ونهايتها كمــا في خياطــة بن�شة التّنــورة، كما في 

ال�شكل )6(، ثّم ُفّك خيوط ال�صراجة.
اك��ِو بن�صة ال�صدر على الوجه الخلف��ي للقما�س اأولً، 8

ثــّم على الوجه ال�شحيــح له، م�شتعينًــا بو�شادة الكي 
ــة اأو بحافة طاولة الكــي، مع مراعاة اأن يكون  الخا�شّ
ثني طّية البن�شــة باتجاه منت�شف الأمام، ثّم ثّبت الّطّية 

بالدبابي�س على خّط خياطة الكتف. 
ــع  قطعتــي الأمام والخلف، بحيــث يكون الوجه 9 �شّ

ال�شحيح للداخل معًا، ومطابقة كّل من خّطي خياطة 
كتفي الأمــام والخلف، وكذلك خّطي خياطة جانبي 

الأمام  والخلف معًا،  وثّبتهما بالدبابي�س.
�شّرج قريبًا من خّط خياطة الأكتاف، ثّم ادرز على خّط 10

الخياطة، مراعيًا تثبيت بداية خّط الخياطة ونهايته . 
ادرزعلــى خــّط خياطــة الجانبيــن، مثّبتًــا بداية خّط 11

الخياطة ونهايته.
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اثِن م�صافة خياطة ال�صّحاب على منت�صف الخلف.12
ادرز ال�شّحــاب بالطريقة المنا�شبة على خّط الخياطة، 13

مثّبتًا بداية  الخياطة ونهايتها بالُم�شّغل العك�شي.
نّظف حافات القما�س لكّل من خّط الأكتاف، وخّط 14

الجنب، ومنت�شــف الخلف اإّما بغرزة الزكزاك اأو باآلة 
الحبكة، وا�صحب خيوط ال�صراجة.

�شع البلوزة على طاولة الكي، م�شتعينًا بالجهة الرفيعة 15
منهــا، مراعيًــا اأن يكــون الوجه الخلفي اإلــى الأعلى 

وعلى اأن يكون الكي دائمًا على طبقة واحدة منها. 
اك��ِو الأكت��اف بو�ص��ع خياط��ة الكتف ف��وق الجزء 16

المدّبــب من طاولــة الكي، اأو با�شتعمــال مخّدة كي 
الأكتاف، ثّمّ اكِو ال�صّحاب.

اثِن الذيل، واكِو، ثّمّ ثّبت ثنية الذيل بالغرزة المنا�صبة. 17
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 مراقبة جودة خياطة الجزء العلوي)البلوزة(
لنعمالموا�شفاتالمو�شوع

نقل عامات 
الخياطة            

 - عدم وجود اأثر لها على وجه القما�س.
 - ا�شتعمال الطريقة المنا�شبة لنقل العامات.

 - مطابقة لخطوط الخياطة.

الغرز
 - طول الغرز مت�شاوية ومنا�شبة للقما�س والغر�س منها.

 - ا�شتواء الغرزة. 
 - ت�شل�شل الغرزة وعدم تقطيعها.

خطوط 
الخياطة                 

 - ماءمة لون الخيط للقما�س. 
 - تطابق عامات التزان في خّط الخ�شر. 

 - تطابق خطوط الخياطة بال�صكل ال�شحيح. 
 - خلو الخياطات من الثنيات.

 - ت�شاوي م�شافة خياطة الأكتاف والجنب. 
 - تثبيت بداية الخياطة ونهايتها.

 - تنفيذ الخياطة على خّط الخياطة تمامًا. 

تركيب 
ال�شّحاب

 - مالءمة لون ال�صّحاب والخيوط للقما�س.
- اختيار الطريقة المنا�شبة لنوع القما�س.

- تركيب ال�شّحاب بالطريقة المنا�شبة.
تنظيف 

حاّفات  
الخياطة       

 - الغرزة �شحيحة من حيث طولها، وعمقها. 
 - الغرزة م�شبوطه بال�شكل ال�شحيح.

 -  التنظيف على الحواف تمامًا.

ثنية الذيل

 - اختيار الطريقة المنا�شبة لثنية الذيل.
 - ت�شاوي عر�س الثنية.
 - دّقة تثبيت ثنية الذيل:

   ت�شاوي طول الغرز.
  لون الخيط مائم للقما�س.

  عدم ظهور الغرز على الوجه ال�شحيح)في حال تنفيذ غرز اللقطة(.
 - عدم ظهور لمعان، اأو حرق، اأو �شلي على وجه القما�س نتيجة الكي.الكي    

 - فتح م�شافات الخياطة بعملية الكي.
 - عدم وجود تجّعدات )ثنيات( بالقما�س.
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الأ�شئلة

اذكر طرق اأخذ م�شافات الخياطة حول اأجزاء المخّطط النهائي للبلوزة.  -  1
حّدد م�شافات الخياطة حول المخّطط النهائي للبلوزة حتى خّط الحو�س مع �شّحاب   -  2

في منت�شف الخلف. 
ما اأهمّية كتابة البيانات على المخّطط؟  -  3

4  -  كيف يتّم اأخذ المقا�س لتحديد نقطة ميان الكتف في الخلف؟
ح كيفّية ر�شم بن�شة ال�شدر في مخّطط الأمام. و�شّ  -  5

ح اأهمّية ثني المخّطط الورقي عند الق�ّس على خطوط م�صافات الخياطة لكّل من  و�شّ  -  6
الكتف، وحفرة الإبط، وفي ما اإذا كانت هذه الطريقة ت�شتعمل في الخياطة ال�شناعّية.

على  الخياطة  م�شافات  اأخــذ  طريقتي  بين  قــارن   -  7
القما�س مبا�شرة و على ورق ر�شم المخّططات من 

حيث:
كمّية الورق الم�شتهلك.  - اأ 

المحافظة على نظافة القما�س.  ب - 
انظر ال�شكل )1( الذي يمّثل مخّطط الجزء العلوي   -  8

الأمامي، ثّم اأجب عن الأ�شئلة الآتية: 
النقاط )42،41،23( بخطوط  اأهّمّية و�صل   - اأ 

منحنية.
حّدد اتجاه اإغاق بن�شة ال�شدر.  ب - 

الر�شم  على  الأ�صا�ّصية  الخطوط  اأ�صماء  حّدد  ج�- 
المجاور.
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يحتوي المخّطط الأ�شا�شي العلوي عددًا من البن�شات الأمامّية والخلفّية الثابتة الطول والعر�س، 
ما الت�شاميم التي يمكن الح�شول عليها بتحوير البن�شات في المخّطط الأ�شا�شي ؟ اأين يتّمّ ت�صريفها 
في المخّطط؟ هل يمكن التنويع في اختيار الت�شاميم وتنفيذها بتحوير البن�شات، كما در�شت في 

التّنورة؟ �صيتّمّ الإجابة عن هذه الت�صاوؤلت في ما ياأتي:

التحوير بالبن�سات  1
يمكن تحوير المخّطط الأ�شا�شي العلوي بال�شتفادة من البن�شات اإلى ت�شاميم متنّوعة بطرائق 

عّدة، منها:
اأ نقل بن�سة ال�سدر اإلى مواقع مختلفة : تعّد بن�شة 
المخّطط؛ فهي  المهّمة في  الأجزاء  ال�شدر من 
التي تعمل على مطابقة المخّطط ومن ثّمّ قطعة 
الماب�س ل�شكل ال�شدر، كما اأّنها تحّول مخّطط 
الجزء العلوي من بعدين اإلى ثاثة اأبعاد لينا�شب 
البن�شة  عمق  ت�شريف  ويمكن  الج�شم،  �شكل 
)الم�شافة بين �شلعي البن�شة( اإلى مواقع مختلفة 

ح�شب الت�شميم.
تتّم عملية تحوير بن�شة ال�شدر اإلى مواقع مختلفة 
نقطة  من  للمخّطط  الخارجّية  الخطوط  على 
ال�شكل )2-15(، ومن هذه  في  ال�شدر، كما 

المواقع ماياأتي :
1. خّط الجنــب،  ي�شل خّط منت�شــف البن�شة من 
نقطة ال�شدر اإلى اأّي موقع على خّط الجنب.

 äÉ°ùæÑdG

م.أ

خط بنسة
 منتصف االمام
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ال�شكل )2-15(:خطوط تحوير  
بن�شة ال�شدر.
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2. خط حفرة الإبط، ي�شل خّط منت�شف البن�شة من نقطة ال�شدر اإلى اأّي نقطة على خّط 
حفرة الإبط.

خــّط حفرة الرقبة،  ي�شل خّط منت�شف البن�شة من نقطة ال�شدر اإلى اأّي موقع على    .3
خّط حفرة الرقبة. 

هــذا بال�شافة اإلى وجود مواقع اأخرى، كمــا في ال�شكل)2-15(، ويختلف طول 
البن�شة المحــّورة وعمقها )الم�شافة بين نهاية �شلعيها( ح�شب ُبعد نهايتها عن نقطة 
ال�شدر الأ�شلّية، كما اأّن تغيير مكان البن�شة المحّورة ليوؤّثر في قيا�س اأطوال الخطوط 
الخارجّيــة للمخّطط عنــد و�شع المخّططات فــوق بع�شها بعد اإغــاق البن�شات. 

وتوجد طريقتان لتحوير بن�شة ال�شدر اإلى مواقع مختلفة:
ا لأولى: تعتمد على ر�شم خّط البن�شة الجديدة والذي ي�شل بين نقطة ال�شدر ونقطة          
نهايــة البن�شة على الموقــع الجديد المحّدد لها على الخــّطّّّّ الخارجي للمخّطط، 
كاأي نقطة على خّط الجنب، ثّمّ ق�ّس خّط البن�شة الجديد واإغاق البن�شة الأ�شلّية 

اأو البن�شة بموقعها ال�شابق، كما في ال�شكل)16-2(.

ف  األمام
ص

منت

ف  األمام
ص

منت

ال�شكل)2-16(: تحوير البن�شة بنقلها اإلى موقع  جديد بطريقة الق�ّس.

الثانية:  تتّم بطريقة تدوير المخّطط حول محور نقطة ال�شدر الأ�شلّية، وذلك بعد     
تحديد مكان البن�شة الجديدة، كخــّط حفرة الرقبة بعد اإغاق البن�شة الأ�شلّية في 
اأثناء تدوير المخّطط؛ اأّي انطباق نقطة بداية عمق البن�شة على نقطة نهاية عمقها. 
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وت�شاعــد طريقــة التدوير على ا�شتعمــال المخّطط الأ�شا�شي مــّرات عّدة دون اأن 
يتلــف. وفي المخّطط الأ�شا�شي العلوي، يمكــن تحوير بن�شة ال�شدر وحدها اإلى 
مواقع مختلفــة مع اإبقاء بن�شة الخ�شر ثابتة في موقعهــا ح�شب الت�شميم، كما في 

ال�شكل)17-2(.

ف  األمام
ص

منت

رأس البنسة

ف  األمام
ص

منت
  ال�شكل )2-17(: تحوير البن�شة بنقلها اإلى خّط حفرة الرقبة بطريقة التدوير.

ب نقل بن�ستي ال�سدر والخ�سرمًعا اإلى الموقع ذاته: 
اإلى   معًا  والخ�شر  ال�شدر  بن�شتي  تحوير  يمكن 
البن�شة  عمق  يكون  وبذلك  ذاتــه،  الموقع 
بن�شتي  لمجموع  م�شاويًا  المت�شّكلة  الجديدة 
واقعًا  خّطها  كان  واإذا  معًا،  والخ�شر  ال�شدر 
الماّر  الأفقي  الخّط  واأ�شفل  الجنب  خّط  على 
البن�شة  هذه  على  يطلق  ال�شدر،  راأ�ــس  بنقطة 
في  كما  الفرن�شّية،  البن�شة  ا�شم  الجديدة 

ال�شكل)18-2(.
خياطتها؛  ال�شدرعند  بن�شة  طول  تق�شير  ويتّم 
راأ�س  نقطة  حول  الت�شاع  من  مزيد  لإعطاء 

ف  األمام
ص

منت

ال�شكل )2-18(: البن�شة الفرن�شّية.
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بن�شة  يتّمّ تق�شير طول  الازمة، لذلك  ال�شدر النحناء وال�شتدارة  ال�شدر، ولإعطاء 
ال�شدر م�شافة )2.5(�شم، كما في ال�شكل)2-18(، في حال تحويل بن�شتي ال�شدر 
اإلى بن�شة واحدة)الفرن�شّية(، وفي حال وجود بن�شة ال�شدر وبن�شة الخ�شر  والخ�شر 
ال�شدر م�شافة )1.5-3( �شم، وبن�شة  بن�شة  تق�شير طول  يتّمّ  فاإّنه  في مخّطط واحد 
بروز  على  الإبط  تحت  بن�شة  طول  تق�شير  ويعتمد  �شم    )5-2.5( الإبط  تحت 
ال�شدروامتائه؛ اإذ، توجد مقا�شات عالمّية متعارف عليها، كما في ال�شكل )19-2( 

الآتي:

م  .أ

ف  األمام
ص

منت

ال�شكل)2-19(: تق�شير طول بن�شة ال�شدر.
- �شدر �شغير )CupA(: يكون مقدار التق�شير )2.5( �شم. 

- �شدر معياري متو�ّشط )CupB(  :يكون مقدار التق�شير )3( �شم. 
- �شدر كبير )CupC(: يكون مقدار التق�شير )4.3( �شم. 

- �شدر كبير وممتلئ )CupD( : يكون مقدار التق�شير )5( �شم.  
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 تحوير بن�سة ال�سدر اإلى تحت الإبط في المخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تحّدد موقع بن�شة ال�شدر الجديدة ح�شب ت�شميم قطعة الماب�س. 
- تنقل بن�شة ال�شدر في المخّطط الأ�شا�شي العلوي الأمامي اإلى 

تحت الإبط. 
- تجّهز المخّطط ب�شورته النهائّية. 

- تحفظ المخّطط النهائي للت�شميم. 
المعلومات الأ�سا�سيّة

يمكن تحوير بن�شة ال�شدر بنقلها اإلى مواقع مختلفة على الخطوط الخارجّية للمخّطط من نقطة 
ر طول  ال�شدر، وتعتمد الم�شافة بين �شلعي البن�شة على بعد راأ�س البن�شة عن نقطة ال�شدر، ويق�شّ
البن�شة اإذا تطّلب الت�شميم اإغاقها بالخياطة؛ وذلك باإبعاد راأ�س البن�شة الجديدة عن نقطة ال�شدر 

م�شافة )2.5- 5( �شم )ح�شب قيا�س ال�شدر(. 
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي )الكرتوني اأو الورقي(.

-  ورق ر�شم المخّططات.    - �شريط ل�شق.
- طبق كرتون مقّوى.          

- اأدوات القيا�س والر�شم. 
- مق�ّس. 

- دّبو�س طبعة.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأوًل : نقل بن�سة ال�سدر اإلى تحت الإبط بطريقة التدوير. 

والنقطتين 1 البن�شة،  على  ج�(  ب،  )اأ،  النقاط  �صع 
والنقطتين  الأمـــام،  منت�شف  خــّط  على  هـــ(   )د، 
)و، ز( على خّط الكتف، والنقطتين )ح، ط( على 
خّط الجنب، والنقطة )ى( على خّط الجنب، بحيث

8 -2
تمرين
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تبعد عن نقطة )ح( م�شافة )8( �شم تقريبا، كما في 
ال�شكل )1(. 

ثّبت المخّطط على ورقة ر�شم المخّططات، مراعيًا 2
اأ�شفل  في  المقّوى  الكرتون  من  طبق  ا�شتعمال 
و�شع  لت�شهيل  الر�شم؛  طاولة  �شطح  على  المخّطط 
الأ�شا�شي   المخّطط  حول  ار�شم  ثّمّ  الطبعة،  دّبو�س 
البن�شة  بداية  )اأ(  النقطة  فقط  من  الخ�شر  حتى خّط 
اإلى النقاط )و، د، ه�، ط( ثّم النقطة اإلى )ى( )مكان 
البن�شة الجديدة(، وانقل عامة نهايتي بن�شة الخ�شر 

كما في ال�شكل)2(.
ثّبت دّبو�س الطبعة في نقطة )ب( )راأ�س البن�شة(، ولّف 3

النقطة  النقطة )جـ( على  تنطبق  المخّطط حتى  )دّور( 
النقطة )ى(  ال�شكل )2(، وبذلك ترتفع  )اأ(، كما في 

اإلى النقطة )ى1(  م�شافة عمق البن�شة الجديدة.
اإلى 4 )ى1(  النقطة  من  المخّطط  حول  الر�شم  اأكمل 

اتزان حفرة  عامة  النقاط )ح، ز، ج�(، مراعيًا نقل 
الإبط ثّم ارفع المخّطط. 

)ب(، 5 ال�شدر  نقطة  مع  ى1(  )ى،  النقطتين  �شل 
لر�شم بن�شة ال�شدر الجديدة) بن�شة تحت الإبط(. 

ار�صم بن�صة الخ�صربو�صل نقاط نهايتها مع راأ�صها.6
�شم عن 7 تبعد م�شافة )3(  نقطة )ب1( بحيث  حّدد 

نقطه )ب( لكّل من بن�شتي ال�شدر والخ�شر، وتكون 
في منت�شف الم�شافة بين �شلعي البن�شة وذلك لتق�شير 
ال�شدر  ال�شكل)3(، وذلك لإعطاء  في  طولها، كما 

ات�شاعًا وا�شتدارة.
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مع 8 )ب1(  الجديدة  الخ�شر  بن�شة  راأ�س  نقطة  �شل 
نقطتي نهاية البن�شة، كما في ال�شكل )3(. 

الإبط 9 تحت  بن�شة  لر�شم  ــم)8(  رق وة  الخّطّّّ كــّرر 
الجديدة، كما في ال�شكل)3(.

مثنّي 10 المخّطط)م.اأ  على  الازمة  البيانات  اكتب 
لخّط  موازيًا  الن�شيج  اتجاه  خّط  وار�شم  مغلق(، 

منت�شف الأمام، كما في ال�شكل )4(. 
الخارجّية  11 الخطوط  حول  الخياطة  م�صافات  ار�صم 

للمخّطط. 
الخياطة، 12 م�شافات  خّط  على  المخّطط  حول  ُق�ّس 

مراعيًا اإغاق بن�شة ال�شدر موؤّقتًا، بحيث تتجه البن�شة 
باتجاه خّط الخ�شر، واأي�شًا اإغاق بن�شة الخ�شر موؤّقتًا 
ويمكنك  الأمام.  منت�شف  اإلى  البن�شة  تتجه  بحيث 
في  ل�شتعماله  خياطات؛  دون  بالمخّطط  الحتفاظ 

تنفيذ ت�شاميم لحقة. 
قّدر كمّية القما�س الازمة.13
والمغّلف 14 تتنا�صب  مرّتبة  طّيات  المخّطط  اط��ِو 

على  الازمة  البيانات  واكتب  لديك،  المتوافر 
المغّلف من الخارج،)ال�شم، ورّقم المقا�س، وعدد 

قطع المخّطط، وطول القما�س وعر�شه الازمان(.
ثانيًا : نقل بن�سة ال�سدر اإلى تحت الإبط بطريقة الق�ّس. 

)الأمام( حتى خّط 1 للبلوزة  الأ�شا�شي  المخّطط  انقل 
الخ�شر فقط اإلى ورق ر�شم المخّططات. 

ق�ّس حول المخّطط على خطوطه الخارجّية. 2
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تبعد عن 3 الجنب، بحيث  نقطة )ى( على خّط  �شع 
نقطة )ح( )نقطة الإبط( م�شافة )8( �شم تقريبًا.

�شل نقطة )ى( مع نقطة )ب( )نقطة ال�شدر( وذلك 4
لر�شم خّط البن�شة الجديدة، كما في ال�شكل )5(. 

ق�ّس الخّطّّّّ )ى ب( اإلى نقطة ال�شدر تمامًا.5
ج 6 ب،  )اأ  خّطاها  ينطبق  بحيث  ال�شدر  بن�شة  اغلق 

ب( على بع�شهما تمامًا، وثّبتهما بقطع من ال�شريط 
الا�شق.

ر�شم 7 ورق  على  مغلقة  والبن�شة  المخّطط  ثّبت 
مخّططات جديد با�شتعمال قطع من ال�شريط الا�شق، 

ثّمّ ار�شم حول الخطوط الخارجّية للمخّطط.
ثّمّ 8 الجديد،  المخّطط  عن  الورقي  المخّطط  ارفع 

الخطوط  حول  للق�ّس  موؤّقتًا  الجديدة  البن�صة  اغلق 
الخارجّية للمخّطط مع  م�شافات الخياطة اأو دونها. 
كّرر الخطوات )6-14( كما في البند اأّولً من هذا 

التمرين.
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 تحوير بن�سة ال�سدر والخ�سر مًعا اإلى الموقع ذاته في مخّطط الجزء العلوي
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تنقل بن�شتي ال�شدر والخ�شر معًا اإلى مواقع مختلفة.
المعلومات الأ�سا�سيّة

ال�شدر  بن�شتي  لتحويل  كنتيجة  واحدة  بن�شة  تت�شّكل 
عمقها  مقدار  ويكون  واحد،  موقع  اإلى  معًا  والخ�شر 

م�شاويًا لمجموع عمقي بن�شتي ال�شدر والخ�شر معًا.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
 -  المخّطط الأ�شا�شي العلوي )الكرتوني اأو الورقي(.

 -  ورق ر�شم المخّططات.
 -  طبق من الورق المقّوى.        -  �شريط ل�شق. 

 -  اأدوات القيا�س والر�شم.
 -  مق�ّس.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأولً: نقل بن�سة ال�سدر اإلى خّط الخ�سر بطريقة الق�ّس.

انقل المخّطط الأ�شا�شي العلوي الأمامي اإلى ورق 1
ر�شم المخّططات حتى خّط الخ�شر فقط. 

والنقطة )ب( 2 ال�شدر،  بن�شة  راأ�س  )اأ( على  النقطة  �شع 
في منت�شف بن�شة الخ�شر وعلى خّط الخ�شر، والنقطتين 
)جـ د( على جانبي بن�شة الخ�شر، كما في ال�شكل )1(. 

انقل بن�شة ال�شدر اإلى بن�شة الخ�شر بطريقة الق�ّس، 3
مخّطط  على  تح�شل  حتى  الخطوات  اأكمل  ثّمّ 
نهائي لنقل بن�شة ال�شدر اإلى بن�شة الخ�شر، كما في 

ال�شكل )2(، ثّمّ احفظه في مغّلف خا�ّس. 

9 -2
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منت�سف  اإلى خّط  ال�سدر والخ�سر  بن�ستي  نقل   : ثانيًا 
الأمام بطريقة التدوير.

في 1 ــام  الأم منت�شف  خــّط  على  )�ــس(  نقطة  �شع 
المكان الذي �شتنقل اإليه البن�شات.

البن�شات، 2 على  و(  هـ،  د،  جـ،  )ب،  النقاط  �صع 
كما في ال�شكل )3(. 

الورقي 3 اأو  الكرتوني  الأ�شا�شي  المخّطط  �شع 
في  القت�شاد  المخّططات،مراعيًا  ر�شم  ورق  على 
الورق، وابداأ بالر�شم من نقطة )�س( اإلى نقطة )ب( 

مرورًا بخّطّّّ حفرة الرقبة. 
�شع دبّو�س الطبعة في نقطة )جـ(، ثّمّ لّف المخّطط، 4

بحيث تنطبق نقطة )د( فوق نقطة )ب( وذلك لنقل 
بن�شة ال�شدر اإلى خّط منت�شف الأمام. 

وخّط 5 الإبط،  حفرة  ثّمّ  الكتف،  خّط  ر�شم  اأكمل 
الجنب ،وخّط الخ�شر حتى نقطة )و(.

لّف المخّطط مّرة اأخرى حول نقطة )جـ(، بحيث 6
تنطبق نقطة )هـ( فوق نقطة )و( وذلك لنقل بن�شة 

الخ�شر اإلى خّط منت�شف الأمام.
نقطة 7 حتى  )هـ(  نقطة  من  المخّطط  ر�شم  اأكمل 

الأمام  منت�شف  وخّط  الخ�شر،  بخّطّّّ  مرورًا  )�س( 
حتى تح�شل على المخّطط، كما في ال�شكل )4(.

عّدل ر�شم خّط الخ�شر، كما في ال�شكل )4(، ثّمّ 8
اأكمل ر�شم المخّطط النهائي مع م�شافات الخياطة 
حوله، ثّمّ احفظه مطويًّا مرّتبًا في مغّلف خا�ّس به.
منت�سف  خّط  اإلى  والخ�سر  ال�سدر  بن�ستي  نقل  ثالثًا: 

الأمام بطريقة الق�ّس.
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ر�شم 1 ورق  على  الأ�شا�شي  المخّطط  حول  ار�شم 
المخّططات.

في 2 ــام  الأم منت�شف  خــّط  على  )�ــس(  نقطة  �شع 
المكان الذي �شتنقل اإليه البن�شة، و�شع نقطة )جـ( 

على راأ�س بن�شة ال�شدر، كما في ال�شكل )3(.
ق�ّس حول الخطوط الخارجّية للمخّطط. 3
�شل نقطة )�س( مع )جـ( بخّطّّّ م�شتقيم. 4
ق�ّس الخّطّّّ )�س جـ(.5
وثّبتهما 6 وال�شدر،  الخ�شر  بن�شتي  من  كاً  اغلق 

بقطع من ال�شريط الا�شق. 
وار�شم 7 المخّططات،  ر�شم  ورق  على  المخّطط  �شع 

حوله، ثّمّ عّدل ر�شم خّط الخ�شر، كما في ال�شكل )4(. 

س
جـ

ال�شكل )4(

انقل بن�شة ال�شدر اإلى خّط حفرة الإبط، كما في 
ال�شكل المجاور، بطريقة الق�ّس. 
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ج� تحوير بن�سة ال�سدر اإلى اأ�سكال مختلفة، كالك�سرة، والغبنة، والتو�سيع: تعّد البن�شة من 
ا�شتعمال  يمكن  اإذ،  المخّطط؛  في  المرنة  الأجــزاء 
جّذابة  لأ�شكال  وتحويرها  �شلعيها  بين  الم�شافة 
اأو  غبنات،  اإلى  كتحويلها  الت�شميم،  متنّوعة ح�شب 

زّم، اأو ك�شرات وبقيمة البن�شة المحّولة ذاتها.  
وتختلف الأ�شكال الأخرى المحّولة من البن�شة، عن 

البن�شة العادية في طريقة خياطتها، كما ياأتي :
تحوير البن�شة اإلى غبنــة: ويتّمّ في الغبنة اإغاق    .1
البن�شــة حتى طــول معّين ولي�ــس لراأ�شها، كما 
في ال�شــكل )2-20(. وعند ق�ــسّ المخّطط 
النهائي من جهة خّط الخ�شر اأو عند كي البن�شة 
اأو الغبنة، يتّم ثنــي البن�شة باتجاه خّط منت�شف 

الأمام، كما يمكن تحوير البن�شة الفرن�شّية اأو 
البن�شة الواحدة اإلى بن�شة اأو بن�شات عّدة.

تحويــر البن�شة اإلى ك�شــرة: وتعّد الك�شرة في    .2
هذه الحالة بن�شة مثنية غير مثّبتة؛ اإذ، يتّم كّيها 
ها  على خط��وط خياطة البن�صة ،كم��ا يتّم ق�صّ
وكّيها كالبن�شة العاديّة، بحيث يّتجه منت�شفها 
نحو خــّط منت�شف الأمام، كمــا في ال�شكل 

.)21-2(
تحويــر البن�شة اإلــى تو�شيع )كلو�ــس(: تمّثل    .3
البن�شــة المحّولة اإلى كلو�ــس بن�شة غير مثّبتة، 
بحيث يتّمّ تعديل خّط الخ�شر بو�شل الم�شافة 
بيــن جزاأي المخّطط ) م�شافــة عمق البن�شة( 
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بخّطّّّ منحن؛ لت�شكيل خــّط الخ�شر الجديد، 
كمــا فــي ال�شــكل )2-22(. ويمكن تحوير 
البن�شــة الكلو�ــس اإلــى زّم مع مراعــاة تحديد 

مكانه.  
تحويــر البن�شة اإلى زّم: مــن الممكن ا�شتخدام    .4
المخّطط كما فــي بن�شة الكلو�س، على اأن يتّمّ 
تحديــد مكان الزّم ح�شب موقعها، مع مراعاة 
اأن يبتعد الزّم عــن كّل من حفرة الإبط وحفرة 
الرقبة اإذا كان الزّم في منطقة الكتف م�شافة ل 
تقّل عن )2( �شم ،كما في ال�شكل )23-2(.
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 تحوير بن�سة ال�سدر للجزء العلوي اإلى اأ�سكال مختلفة
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

 -  تحّور البن�شة اإلى غبنة.
 -  تحوّر البن�شة اإلى ك�شرة.

-  تحّدد نقطة نهاية خياطة كّل منهما.
المعلومات الأ�سا�سيّة

يمكن تحويل عمق البن�شة )الم�شافة بين �شلعي البن�شة( اإلى اأ�شكال مختلفة، كبن�شة، اأو ك�شرة، 
اأوغبنة، اأوتو�صيع، وفي اأّي موقع على الخطوط الخارجّية للمخّطط ح�شب الت�شميم المطلوب، 
والفرق بين هذه الأ�شكال يكون بطريقة الخياطة لذلك يتم تحديد نقطة نهاية خياطتها با�شتثناء 

البن�شة المحّولة اإلى تو�شيع )كلو�س(. 
م�ستلزّمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
 -  المخّطط الأ�شا�شي العلوي )الكرتوني اأو الورقي(. 

 -  ورق ر�شم المخّططات.        -  �شريط ل�شق.
 -  اأدوات القيا�س والر�شم.

 -  مق�س.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأولً : تحوير البن�سة اإلى غبنة. 

انقــل بن�شــة ال�شدر اإلــى بن�شــة الخ�شر مــن المخّطط 1
الأ�شا�شي العلوي )الكرتوني اأو الورقي( اإلى ورق ر�شم 
المخّططــات بالطريقــة المنا�شبة؛ وبذلــك يزداد عمق 

بن�شة الخ�شر كما �شبق، كما في ال�شكل )1(. 
حــّدد نقطــة )ب( على نقطــة نهاية البن�شــة، كما في 2

ال�شكل )1(. 
حّدد نقطة )جـ( على �شلع البن�شة، بحيث تمّثل الم�شافة 3

)ج ب( خّط درزة الغبنة، كما في ال�شكل )2(. 
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ار�شــم م�شافــات الخياطة حول المخّطــط كما �شبق، 4
مراعيًا ثني البن�شة باتجاه خّط المنت�شف عند ق�ّس خّط 

الخ�شر. 

احتفظ بالمخّطط النهائي مطويًّا في مغّلف خا�ّس به. 5
ثانيًا : تحوير البن�سة اإلى ك�سرة.

انقــل المخّطــط الأ�شا�شي العلــوي الأمامــي حتى خّط 1
الخ�شــر اإلى ورق ر�شم المخّططــات،  نقل بن�شة 
ال�شدر اإلى خّط الخ�شر عند بن�شة الخ�شر وبخّطّّّ متقّطع. 

حّدد نقاط تثبي��ت خياطة الك�صرة على �صلعي البن�صة، 2
كما في ال�شكل )3(. 

ار�شــم م�شافــات الخياطة حول المخّطــط كما �شبق، 3
 ثني البن�شة بالتجاه المطلوب ح�شب الت�شميم 

عند ق�ّس خّط الخ�شر على خّط م�شافة الخياطة. 

احتفظ بالمخّطط النهائي مطويًّا في مغّلف خا�ّس به. 4

           

 مسافة
 اخلياطة

نهاية درزة
 الغبنة

ف  األمام
ص

منت
ي

مثن

أ

ج

ب

2

1

نهاية درزة
 الكسرة

ف  األمام
ص

منت
ي

مثن

ال�شكل )3(

ال�شكل )2(

انقل المخّطط الأ�شا�شي العلوي الأمامي حتى خّط الخ�شر   -  1 
مراعيًا نقل بن�شة ال�شدر اإلى بن�شة الخ�شر. 

�شع نقطة )اأ، ب( على نهاية �شلعي البن�شة، ثّم �شل بينهما بخّط   -  2 
منحٍن يظهر عند التف�شيل والخياطة كتو�شيع في خّط ذيل البلوزة، 

كما في ال�شكل المجاور، ويمكن ا�شتعماله في حال الزّم. 
ار�شم م�شافات الخياطة الازمة حول المخّطط.   -  3 

ق�ّس المخّطط النهائي، واحفظه في مغّلف خا�ّس به.  -  4 

ف  األمام
ص

منت
ي

مثن

أ
ب

تحوير البن�سة اإلى تو�سيع
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خياطة البن�سات، والغبنات، والك�سرات، والزّمّ، وفي ما ياأتي تو�سيح لخياطة كّل منها: 2
البن�سات: ت�شهم البن�شات بتحويل المخّطط الم�شّطح اإلى مخّطط بثاثة اأبعاد لينا�شب  اأ 
ة  �شكل الج�شم وانحناءته، فهي تعمل على �شبط قطعة الماب�س على الج�شم وبخا�شّ
البن�شات، وتّتجه عملية خياطة  المك�ّشمة ونادرًا ماتخلو قطعة ماب�س من  الماب�س 
البن�شة واإغاقها من الجهة الأعر�س للبن�شة اإلى الجهة الأ�شيق)راأ�س البن�شة(، ويكون 
يكون  اإذ،  الج�شم؛  في  الأعر�س  للمنطقة  المخّططات  في  البن�شة  راأ�س  اتجاه  عادة 
اتجاه راأ�س بن�شة ال�شدر باتجاه بروز ال�شدر مع تقليل م�شافة 3�شم من طولها من جهة 
باتجاه  التّنورة  وفي  ال�شدر،  باتجاه  البلوزة  في  الخ�شر  بن�شة  راأ�س  كذلك  راأ�شها، 

الحو�س، واتجاه راأ�س بن�شة المرفق في الكم نحو المرفق.
ويتّمّ نقل عامات خياطة البن�شة قبل اإزالة المخّطط عن القما�س ،وبطرائق عّدة در�شتها 
نوعّية  وعلى  بالخياطة،  القائم  ال�شخ�س  مهارة  على  الطريقة  اختيار  ويعتمد  �شابقًا، 
فرز في  بعمل  البن�شة  بداية  بنقل عامة  الكتفاء  اإذ، يمكن  البن�شة؛  القما�س، ومكان 
ة. اأما بن�شة  قما�س م�شافة الخياطة وتحديد نقطة نهايتها بقلم التاأ�شير اأو الغرزة البا�شّ
با�شتعمال غرزة  القما�س  اإلى  فيتّمّ نقل عاماتها  الواحدة  القطعة  الف�شتان ذي  خ�شر 
ة، اأو الم�شطرة وقلم التـاأ�شير، اأو الدّراجة وورق الكربون الخا�ّس بالخياطة،كما  البا�شّ

في ال�شكل)2-24/اأ(، وهي بن�شة طويلة 
لتائم  متعاك�شين  باتجاهين  ومــفــردة 
الأمام،  في  والبطن  ال�شدر  بروز  كاً من 
وبروز الظهر والأرداف في الخلف؛ اأّي 
باتجاه  لاأعلى  اإحداهما  بن�شتان  اأّنهما 
لاأ�شفل  والأخـــرى  اأوالظهر،  ال�شدر 
باتجاه الحو�س اأوالبطن، كما في ال�شكل 
بخطوتين   خياطتها  وتتّم  )2-24/ب(، 
اأبعد  نقطة  من  الأولــى  تبداأ  منف�شلتين؛ 
اأحد  في  راأ�شها  اإلى  البن�شة  منت�شف  من 

(ب)(أ)

ال�شكل )2-24(: بن�شة الخ�شر لف�شتان ذي 
قطعة واحدة.
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ال�شكل )2-25(: خياطة البن�شة الفرن�شّية المائلة.

التجاهين، ثّمّ الثانية لاتجاه الآخر، 
ثّمّ ق�ّس م�شافة الخياطة في منت�شف 
م�شتوية  بن�شة  على  للح�شول  البن�شة 
الفرن�شّية  البن�شة  اأّما  م�شدودة،  غير 
الخياطة  قبل  تفريغ  ــى  اإل فتحتاج 
ال�شميكة،   الأقم�شة  فــي  ة  خا�شّ
اإلى  تحتاج  المنحنية  والبن�شات 
في  كما  الق�شق�شة،  واإجــراء  تفريغ 

ال�شكل )25-2(.
من  للتاأّكد  البن�شات  ت�شريج  المهّم  ومن 
خياطتها  قبل  واتجاهها  مقا�شها  �شبط 
بداية  خياطة  تثبيت  عــادة  ،ويتّمّ  وتثبيتها 
البن�شة بالغرزة الراجعة،ونقطة نهايتها )راأ�س 
البن�شة( بربط طرفي خيطي الخياطة، كما في 

ال�شكل)26-2(. 
وثنيها  منحن  �شطح  على  البن�شات  كي  ويتّمّ 
بالتجاه ال�شحيح؛ اإذ، يتّمّ ثني البن�شات الطولّية 
باتجاه خّط منت�شف الأمام اأو الخلف، والبن�شات 
العر�شّية كبن�شة ال�شدر المحّورة، فتثنى باتجاه 

خّط الخ�شر، كما في ال�شكل )27-2(.
بطرائق  الح�سوات  في  البن�سات  خياطة  وتتّم 

عّدة، منها:
الخياطــة المتقابلة با�شتعمــال �شريط من    .1
القما�س: وت�شتعمــل في خياطة البن�شات 
كح�شــوة  ال�شميكــة،  الح�شــوات  فــي 
الجاكيت اأو المعطف، ويتّمّ تفريغ البن�شة 

ال�شكل )2-26(:تثبيت نهاية خياطة البن�شة.

 ال�شكل)2-27(: ثني بن�شات الجزء العلوي.
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على خّطي ر�شمها لإزالة ال�شمك في طبقات الح�شوة ثّمّ خياطتها بعد تثبيتها على 
�شريط من قما�س رقيق، كما في ال�شكل)2-28/اأ(.

الخياطــة المتراكبــة : وت�شتعمل فــي خياطة البن�شــات في الح�شــوات ال�شميكة    .2
والمتو�ّشطة؛ اإذ، يتّمّ ق�ّس البن�شة من منت�شفها ثّم خياطتها بحيث يتطابق �شلعاها، 

كما في ال�شكل)2-28/ب(
الخياطــة المتقابلــة المثّبتة على خــّط خياطــة البن�شة: وت�شتعمل فــي الح�شوات    .3
ال�شميكــة؛ اإذ، تفّرغ البن�شة فــي قما�س الح�شوة، ويتّمّ تثبيتهــا بغرزة اللقطة على 

خّط خياطة البن�شة في قما�س قطعة الماب�س، كما في ال�شكل)2-28/ج(.

(جـ)(ب)( أ )  
ال�شكل)2-28(: طرائق خياطة البن�شات في الح�شوات.

اأما بالن�شبة لخياطة البن�شة في قما�س البطانة فهناك طريقتان :
الأولى: خياطة البن�شة في كّل من البطانة وقما�س قطعة الماب�س كبن�شة واحدة، وت�شتعمل 

هذه لاأقم�شة ال�شّفافة والمخّرمة حتى لتظهر البن�شة والخياطات من خالها.
الثانية: خياطة بن�شة قطعة الماب�س وحدها، ثّمّ خياطة بن�شة البطانة وحدها، وت�شتعمل 

هذه لاأقم�شة ال�شميكة وغير ال�شّفافة.
ب خياطة الغبنات: تعّد الغبنات ثنيات مدروزة في القما�س بهدف تجميلي؛ اأي ل تعطي 
ات�شاعًا في القطعة، ويت�شّكل عر�س الغبنة من الم�شافة بين خّطي الثني و الخياطة، وقد 
ة، اأو متباعدة، اأو رفيعة، وذلك ح�شب الم�شافة بين خّطي الثني  تكون الغبنات مترا�شّ
والخياطــة لكّل منها، كما در�ص��ت �صابقًا. وتتّم خياطة معظ��م الغبنات على خطوط 
م�شتقيمــة موازية لخّط الثنية؛ اأّي مت�شاوية العر�س، كما توجد الغبنات غير المت�شاوية 
العر�س، كالغبنات المنحنية التي تتّم خياطتها دون اتباع خطوط الن�صيج في القما�س. 
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ال�شكل)2-29(: ا�شتعمال 
م�شطرة الم�شافات لتحديد 

عر�س الغبنات.

ال�شكل)2-30(: تنفيذ الغبنات 
قبل و�شع المخّطط.

ويمكن تحديد عر�ــس الغبنات بال�شتعانة  بم�شطرة 
الم�شافات، كما في ال�شكل )2-29(، عند �شراجتها، 
اأو با�شتعمال القدم ال�شاغطة لآلة الخياطة، اأو باتباع 
عامــات لوحة المغــّذي لاآلة، اأو غيــر ذلك، كما 

در�شت �شابقا.
المطلوب  بالتجاه  ثنيها  يتّمّ  الغبنات،  كي  وعند 
ح�شب الت�شميم ،كما يمكن تثبيت اتجاهها باإجراء 

درزة في م�شافة الخياطة. 
قبل  الماب�س  قطعة  قما�س  على  الغبنات  تنفيذ  ويمكن 
واإذا  ال�شكل )30-2(،  في  عليه، كما  المخّطط  و�شع 
يتّمّ و�شل  الغبنات،  لتنفيذ  كافية  القما�س  قطعة  تكن  لم 
في  كما  الغبنات،  لإكمال  اأخرى  بقطعة  القما�س  قطعة 
القما�س على  اأن تختفي و�شلة  ال�شكل )2-31(، على 
الخّطّّّّ الداخلي للغبنة لتظهر على الوجه الخلفي للقما�س.  
تظهر  غبنات  �شكل  على  البن�شات  خياطة  ويمكن 

على وجه قطعة الماب�س كما �شبق. 
القما�س وكما  في  ثنية  الك�شرة  تعّد  الك�سرات:  ج� خياطة 
خّط  عند  تثبيتها  يتّمّ  �شائبة  الك�شرات  تكون  مر�شابقًا 
الت�شميم،  ح�شب  محّددة  لم�شافة  مثّبتة  اأو  فقط  تركيبها 

وقد تكون مفردة اأو ح�شب الت�شميم، وتوجد الك�شرات 
باتجاه واحد، اأو باتجاهين متقابلين )فق�شة(، اأو ك�شرات 
على  التجميلّية  ـــدرزات  ال توجد  كما  اأوكــورديــون، 
الحافة  اأو  الك�شرات  خياطة  خّط  من  قريبة  الك�شرات 
اأ�شرطة  با�شتعمال  فيتّمّ  لكّيها  بالن�شبة  اأّما  للك�شرة،  المثنية 
من الكرتون على اأن تتّم عملية ثني الذيل قبل عملية الكي. 

ال�شكل )2-31(: و�شل الغبنات.
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: ينّفذ الزّم في عّدة اأجزاء من قطعة الماب�س، كراأ�س الكم اأو نهاية طوله  د خياطة الزّمّ  
يكون  وقد  الت�شميم،  ات ح�شب  الق�شّ بع�س  وفي  الخ�شر،  وفي  الإ�شورة،  لتركيب 
على �شكل ت�شريب ب�شيط، اأو متو�ّشط، اأو كثيف، ففي الت�شريب الب�شيط، يتّمّ توزيع 
في  اأّما  بالدبابي�س،  التزان  عامتي  بين  الجهتين  من  وتثبيتها  للزّمّ  الزائدة  الم�شافة 
الت�شريب المتو�ّشط فيتّمّ عمل درزة زّمّ بين عامتي التزان، واأّما في الت�شريب الكثيف 
( فيتّمّ فيه عمل خّطي درزة زّمّ في م�شافة الخياطة، ليكون الزّمّ م�شّطحًا وموّزعًا  )الزّمّ

بالت�شاوي، كما در�شت �شابقًا.

الأ�شئلة

اذكر اأهمّية بن�شة ال�شدر في مخّطط الجزء العلوي الأمامي.  -  1
2  -  عّدد ثاثة من اأ�شكال تحوير البن�شة.

ح المق�شود بالبن�شة الفرن�شّية.  و�شّ  -  3
قارن بين خياطة الغبنة، والك�شرة، والزّم من حيث: تحديد طول م�شافة الخياطة على   -  4

خّط البن�شة.  
ما الأداة الم�شتعملة في �شبط قيا�س عر�س الغبنات في قطعة المالب�س؟  -  5

عّلل ما ياأتي:   -  6
ربط طرفي الخيط براأ�س البن�شة بعد خياطتها.             - اأ 

اإغاق بن�شة ال�شدر بمطابقة خّطيها معًا.   - ب 
اإلى  المحّولة  البن�شة  اأطول من  الكتف  المر�شومة من خّط  ال�شدر  بن�شة  طول   - جـ 

خّط منت�شف الأمام والعمودّية عليه. 
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ات خطوطًا داخلّية في المخّطط وتظهر على �صكل خياطة، وقد تكون هذه الخطوط  تعّد الق�شّ
عموديّة، اأو اأفقّية، اأو مائلة، اأو اأّي �شكل اآخر من اأ�شكال الخطوط ح�صب الت�صميم. 

ات التحوير بالق�سّ 1
ات في الت�شاميم المتنّوعة اإلى عّدة اأ�شكال، منها :  ويمكن تق�شيم الق�شّ

نقطة  اأّي  تبداأ من  وط طولّية  بخّطّّ ات  الق�صّ تر�شم هذه  البرن�س�س(:   ( الطوليّة  ات  الق�سّ اأ 
على خّط الكتف، كما في ال�شكل)2-32(، بحيث تمّر بنقطة ال�شدر، ثّمّ تر�شم على خّط 
بن�شة الخ�شر في الأمام، كذلك في الخلف من اأي نقطة على خّط الكتف اإلى بن�شة الخ�شر، 

ال�شدر  بن�شة  من  كّل  تق�شير طول  مراعاة  مع 
�شم؛   )3-2( م�شافة  الأمــام  في  والخ�شر 

لإعطاء ال�شدر ال�شتدارة المطلوبة. 
ة بعيدة عن نقطة ال�شدر؛ ليتّمّ  وقد تر�شم الق�شّ
بن�شة �شغيرة  اإلى  البن�شة  بقية  بعد ذلك تحوير 

باتجاه بن�شة تحت الإبط اأو ت�شريبها. 
ب ق�سة البرن�س�س المنحنية: تر�شم بخّطّّّ منحن 

بنقطة  مرورًا  الإبــط  حفرة  من 
ال�شــكل  في  كــمـا  ال�شدر، 
)2-33/اأ(، اأو بعيدًا عنها، كما 
اإذ،  )2-33/ب(؛  ال�شكل  في 
ات البرن�ش�س  تر�شم كما في ق�شّ

الطولّية.

ات الطولّية.  ال�شكل)2-32(: الق�شّ

( CG )(Ü)

ة البرن�ش�س المنحنية.  ال�شكل )2-33(: ق�شّ
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ات طوليّة تحوير المخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي )البلوزة( اإلى ق�سّ
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
- ت�شف الت�شميم المطلوب ح�شب الر�شم.

ات الطولّية الم�صتقيمة مروراً بنقطة  راأ�س بن�شة ال�شدر.  - تر�صم خطوط الق�صّ
ات الطولّية المنحنية بعيداً عن نقطة راأ�س بن�شة ال�شدر.   - تر�صم خطوط الق�صّ

- تجّهز المخّطط النهائي للت�شميم.
- تقّدر كمّية القما�س الازمة لتنفيذ الت�شميم. 

المعلومات الأ�سا�سيّة
اأو من خّط حفرة الإبط، وقد يمّر  اأّي نقطة في خّط الكتف  ات الطولّية من  يمكن ر�شم الق�شّ
ة بنقطة ال�شدر اأو بعيداً عنها، وتق�شم الق�شات الطولّية الجزاأين )الأمامي، والخلفي(  خّط الق�شّ
اإلى )7( قطع، وعند تنفيذ الت�شميم، يتّمّ ر�شم خطوطه على المخّطط المنقول اإلى ورق ر�شم 
الن�شيج، وكتابة  ة، ور�صم خطوط  الق�شّ المخّططات، مع و�صع عالمات التزان على خطوط 

البيانات، اإ�شافةً لترقيم القطع قبل ف�شلها. 
م�ستلزّمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- المخّطط الأ�شا�شي )العلوي الأمامي، والخلفي(. 

- ورق ر�شم المخّططات.
- اأدوات الر�شم والقيا�س.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
ة طوليّة )برن�س�س( مرورا بنقطة راأ�س  اأولً : ر�سم ق�سّ

بن�سة ال�سدر، كما في ال�سكل )1(.

)الأمــامــي 1 العلوي  الأ�شا�شي  المخّطط  انقل 
والخلفي( من الكرتون اإلى ورق ر�شم المخّططات 
حتى خّط الخ�شر، مراعيًا نقل عامات التزان. 

11 -2
تمرين

خلفأمام

ال�شكل )1(
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الــكتف 2 عــلى  نقطة  اأّي  من  ة  الق�شّ خّط  ار�شم 
اإلى نقطة راأ�س بن�شة ال�شدر  )خّط البن�شة الأ�شلّية 
مثاً(؛ اأّي من خّط بن�شة ال�شدر، وفي هذه الحالة 

ة.  فاإّن البن�شة تحّول مبا�شرة اإلى خّط الق�شّ

ة، بحيث تمّر عامة 3 �شع عامات اتزان خّط الق�شّ
التزان الأولى بنقطة راأ�س بن�شة ال�شدر وفي و�شع 
اأفقي وممّثلة بالنقطة )اأ(، اأّما عامة التزان الثانية 
فاإّنها تبعد عن نقطة راأ�س ال�شدر واإلى اأعلى م�شافة 
وتحّدد  )ب(،  بالنقطة  وممّثلة  تقريبًا  �شم   )5(
تبعد  بحيث  البن�شة،  �شلعي  على  نقطتين  بو�شع 
كّل منهما عن نقطة راأ�س ال�شدر م�شافة )5( �شم، 
وتكون عامات التزان عمودّية عن كّل من �شلعي 
البن�شة، كما تو�شع عامة اتزان اأخرى اأ�شفل نقطة 
�شم   )5( م�شافة  عنها  وتبعد  ال�شدر،  بن�شة  راأ�س 

ممّثلة في النقطة )جـ(، كما في ال�شكل )2(. 

الن�صيج لكا قطعتي الأمام، 4 اتجاه  ار�صم خطوط 
بحيث يكون كّل خّط موازيًا لخّط منت�شف الأمام، 
واكتب البيانات الازمة على المخّطط قطعة )1( 

وقطعة )2(، م.اأ )مثني( كما في ال�شكل )3(.

وبذلك 5  )2( القطعة  في  ة  الق�شّ خّط  ر�شم  عّدل 
بر�شم الم�شافة بين نقطتي التزان )ب، جـ( بخّطّّّ 

منحٍن، كما في ال�شكل )3(. 

ق�ّس حول الخطوط الخارجّية للمخّطط. 6

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(
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ق�ّس على خطوط البن�صات لف�صل القطعتين، كما 7
في ال�شكل )4(. 

مراعيًا 8 المخّطط،  حول  الخياطة  م�شافات  ار�شم 
2(�شم،   -1.5( ة  الق�شّ خياطة  م�شافة  تكون  اأن 

واحفظه في مغّلف خا�ّس به.

ة الطولّية في الخلف، 9 كّرر الخطوات لر�شم الق�شّ
في  كما  الرقبة  حفرة  عن  بعدها  ت�شاوي  مراعيًا 

مخّطط الأمام، كما في ال�شكل )5(.

المخّطط 10 ــزاء  لأج الازمة  القما�س  كمّية  قــّدر 
جميعها )الأمام، والخلف(.

مغّلف 11 داخل  واحفظه  النهائي،  المخّطط  اطِو 
منا�شب، واكتب البيانات الازمة عليه.

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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ة منحنية مرورًا بنقطة راأ�س بن�سة  ثانيً��ا: ر�سم خّط ق�سّ
ال�سدر، كما في ال�سكل )6(. 

انقل بن�شة ال�شدر اإلى بن�شة الخ�شر من المخّطط 1
الأ�شا�شي العلوي)الكرتوني اأو الورقي( اإلى ورق 
في  كما  المنا�شبة،  بالطريقة  المخّططات  ر�شم 

ال�شكل )7(. 

حفرة 2 منت�شف  من  المنحنية  الق�شة  خّط  ار�شم 
مرورًا  الخ�شر  بن�شة  نهاية  وحتى  تقريبًا  الإبــط 

بنقطة راأ�س البن�شة، كما في ال�شكل )7(. 

ار�شم عامات اتزان خّط الق�شة كما �شبق، وخّط 3
موازيًا  يكون  بحيث  للقطعتين،  الن�شيج  اتجاه 

لخّط منت�شف الأمام، كما في ال�شكل )7(. 

ال�شكل )7(

خلفأمام

ال�شكل )6(
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ق�ّس حول الخطوط الخارجّية للمخّطط وعلى خط 4
ة مع تفريغ البن�شات، كما في ال�شكل )8(. الق�شّ

م�شافات 5 باإ�شافة  النهائي  المخّطط  ر�شم  اأكمل 
ة  الق�شّ خياطة  م�شافة  تكون  اأن  مراعيًا  الخياطة، 

المنحنية )1-1.5( �شم.

ثانيًا لر�شم 6 البند  كّرر الخطوات )2-5( كما في 
في  كما  الخلف،  مخّطط  على  المنحنية  الق�شة 

ال�شكل )9(.

احفظ المخّطط في مغّلف خا�ّس به. 7

ال�شكل )9(

ال�شكل )8(
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ة الطوليّة المنحنية دون المرور بنقطة راأ�س بن�سة ال�سدر. ر�سم الق�سّ
الأ�شا�شي  المخّطط  من  الخ�شر  بن�شة  اإلى  ال�شدر  بن�شة  انقل   -  1
المخّططات  ر�شم  ورق  اإلى  الورقي(  اأو  )الكرتوني  العلوي 

بالطريقة المنا�شبة، كما في ال�شكل المجاور.
ة المنحنية )اأ، ب( من حفرة الإبط اإلى خّط  ار�شم خّط الق�شّ  -  2
في  كما  ال�شدر،  بن�شة  راأ�س  بنقطة  تمّر  ل  بحيث  الخ�شر، 

ال�شكل المجاور.
ة،  ار�شم خّط )جـ د( من نقطة راأ�س بن�شة ال�شدر اإلى خّط الق�شّ  -  3

بحيث يكون عموديًّا على خّط منت�شف الأمام. 
يكون  بحيث  الجانبّية،  للقطعة  الن�شيج  اتجاه  خّط  ار�شم   -  4

ة. موازيًا لخّط منت�شف الأمام، وار�شم عامات اتزان الق�شّ
ة  الق�شّ خّط  وعلى  للمخّطط  الخارجّية  الخطوط  على  ق�ّس   -  5
في  كما  بع�شهما،  عن  القطعتين  لف�شل  البرن�ش�س(؛  )خّط 

ال�شكل )2(. 
ق�ّس الخّطّّّّ )د جـ(.  -  6

اأغلق بن�شة الخ�شر لتظهر بن�شة ال�شدر ال�شغيرة، التي يمكن   -  7
بو�شل  وذلك  التــزان،  عامات  بين  ت�شريب  اإلى  تحويلها 
خياطتها  يمكن  كما  منحٍن.  ب�صكل  التزان  نقاط  بين  الخّطّّّّ 

كبن�شة مع �شرورة تق�شير طولها كما �شبق. 

ال�شكل )2( 

ال�شكل )1( 
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ات )الروبة(، وتظهر  ات العر�شّية وت�شّمى هذه الق�شّ ات العر�سيّة )الأفقيّة(: الق�شّ ج� الق�سّ
ات اإذا  كثيرًا في مالب�س الَحمل، والنوم، والأطفال، وغيرها، ولتظهر البن�صة في الق�شّ
ة اأعلى راأ�س البن�شة اأو اأ�شفلها فقد يتّمّ  اإذا مّرت الق�شّ اأما  ة في راأ�س البن�شة،  مّرت الق�شّ
ة فيتّمّ  ة، واأما باقي البن�شة في الجزء الآخر من الق�شّ اإغاق البن�شة في اأحد جزئي الق�شّ
اأ�شكال  ات  الق�شّ ولهذه  الت�شميم،  ح�شب  الق�شة  خّط  على  ك�شر  اأو  زّمّ  اإلى  تحويلها 

مختلفة، فمنها:    الم�شتقيمة اأو المنحنية، كما في ال�شكل)34-2(.
                                           

ات العر�شّية.  ال�شكل )2-34(: الق�شّ
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ات تحوير المخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي )البلوزة( اإلى ق�سّ
 عر�سيّة مع تو�سيع في اأ�سفلها

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
- ت�شف الت�شميم المطلوب ح�شب الر�شم.
ات العر�شّية وعامات  - تر�صم خطوط الق�شّ

اتزانها.
- تحــّور الم�شافة المتبقّية مــن البن�شة اأ�شفل 

. ة اإلى زّمّ الق�شّ
- تر�شم تو�شيعًا. 

- تجّهز المخّطط النهائي للت�شميم.
لتنفيــذ  الازمــة  القما�ــس  تقــّدر كمّيــة   -

الت�شميم. 
المعلومات الأ�سا�سيّة

ات مطابقة للج�شم مع تو�شيعات  يمكــن تحوير بن�شة ال�شدر في مخّطط الجزء العلوي اإلــى ق�شّ
ة العر�شّية )الروبــة( اأحد اأ�شكال هذه  اأ�شفلهــا، كالــزّمّ اأو غيرها في ت�شميم واحد، وتعــّد الق�شّ

ة العر�شّية والزّم اأ�شفلها. التحويرات. و�شيتّم في هذا التمرين التركيز على الق�شّ
م�ستلزّمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- المخّطط الأ�شا�شي العلوي )الأمام، والخلف(.

- ورق ر�شم المخّططات.
- اأدوات الر�شم والقيا�س. 

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
انقل المخّطط الأ�شا�شي العلوي حتى خّط الخ�شر 1

من الكرتون اإلى ورق ر�شم المخّططات. 

12 -2
تمرين
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ة الكتف المطلوبة بعد اإغاق بن�شة 2 ار�شم خّط ق�شّ
ال�شدر موؤّقتًــا، وتحويلها تحــت الإبط، كما في 

ال�شكل )1(.

�شــع عامات التــزان لتحديد بداية الــزّمّ ونهايته 3
بحيــث تبعد عن كّل من خّط حفــرة الرقبة وحفرة 
الإبــط، ح�شب الت�شميم علــى اأّل تقّل الم�شافة عن 
)2( �شــم؛ لئا يظهر �شّد في حفرتي الرقبة والإبط، 

و�شع اأرقام القطع، كما في ال�شكل )1(. 

ق�ّس حول الخط��وط الخارجّية للمخطط، وق�ّس 4
ة والبن�شة مغلقة.  على خّط الق�شّ

افتح البن�شة المغلقة موؤّقتًا للجزء ال�شفلي من الق�شة 5
)القطعة 2(.

�شل النقطتين )اأ، ب( فــي القطعة رقم )2( بخّطّّّ 6
منحٍن، بحيث يكون اأعلى نقطة )�س( على ال�شلع 
الأول للبن�شة، وفي اأ�شفل نقطة )�س( على ال�شلع 

الآخر للبن�شة، كما في ال�شكل )2(. 

لزيــادة مقــدار الزّمّ فــي اأ�شفل القطعــة رقم )1(، 7
ق�ّس حول الخطوط الخارجّية للمخّطط، و�صّجل 
رقمي القطعتين )6،5(، كما في ال�شكل )2(، ثّم 

ق�ّس على خطوط البن�صات لف�صل القطعتين.
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ثّبت القطعة رقم )5( على ورق ر�شم مخّططات، 8
وحــّدد النقطــة )ك( على نقطة راأ�ــس ال�شدر، ثّم 
ار�شــم منها الخــّطّّّ )ك ل(بحيث يكــون عموديًّا 
ا يوازي الخّطّّّّ )ك  على خّط الخ�شر، ثّم ار�شم خطًّ
ل( ويبعد م�شافة ت�شاوي مقدار التو�شيع المطلوب 

)6( �شم تقريبًا اأو ح�شب الت�شميم. 
ُمــّد خّط الخ�شــر على ا�شتقامته، وثّبــت القطعة رقم 9

)6( على الخّطّّّ المر�شوم، وعلى امتداد خّط الخ�شر.
 �شــل النقطتيــن )اأ، ب( بخــّطّّّ منحــٍن، كما في 10

ال�شكل )3(، وبذلك تكون الم�شافة بين القطعتين 
، كما في الت�شميم المرفق. )5، 6( هي م�شافة الزّمّ

11

12

13

انقــل مخّطط الجزء العلوي للخلف، وار�شم خّط 
ة. الق�شّ

حــّدد عامــة التزان على خــّط الق�شــة لتحديد 
م�شافــة الزّم، بحيــث تبعد عن خــّط حفرة الإبط 
م�شافة ل تقّل عــن )2-3( �شم، واكتب البيانات 

الازمة على المخّطط، كما في ال�شكل )4(.
ق���سّ على الخط��وط الخارجّي��ة للمخّطط وعلى 

خّط الق�شة.
اأ�شــف م�شافة للزّمّ على الجــزء الخلفي للمخّطط 14

بحيــث تكــون الم�شافــة ت�شــاوي )6-10( �شم 
اأوح�شب الرغبة، كما في ال�شكل )5(. 

احفــظ المخّطــط فــي مغّلــف خا�ّس بــه لحين 15
ا�شتعماله.
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ات خياطة الق�سّ 2
خياطات  تنفيذ  الماب�س  قطعة  خياطة  تتطّلب 
الجوانب،  كخياطة  الت�شميم،  ح�شب  عــّدة 
ات  الق�شّ تكون  وقد  ات،  والق�شّ والبن�شات، 
ب�شكل خطوط م�صتقيمة، اأو منحنية، اأو زوايا، 
ماالختاف بين خياطة كّل من الأ�شكال الثاثة 
ات ؟  ال�صابقة للخطوط؟ كيف تتّم خياطة الق�صّ
فقد  الماب�س،  قطعة  في  ات  الق�شّ تتنّوع 

ات الطولّية )البرن�ش�س(، كما في الف�شتان اأو  ات عر�شّية اأو طولّية، وت�شمى الق�شّ تكون ق�شّ
البلوزة، كما في ال�شكل )2-35(، التي ت�شاعد في ت�شكيل قطعة الماب�س على الج�شم، 
ات من الكتف اأو من حفرة الإبط لكّل من الأمام والخلف، وقد ت�شل  وقد تبداأ هذه الق�شّ
اإلى خّط الخ�شر اأو تمتّد اإلى نهاية الطول.                                                                          

ات في انحنائها على طول قطعة الماب�س؛ اإذ، يكون النحناء  وتتفاوت خطوط هذه الق�صّ
منطقة  في  )مقّعرًا(  للداخل  منحنيًا  ثّمّ  والظهر(،  )ال�شدر،  منطقتي  في  )محّدبًا(  للخارج 
ات، يجب تنفيذ  الخ�شر، ثّمّ محدبًا مّرة اأخرى في منطقة الحو�س، وعند خياطة هذه الق�شّ
ا�صتواء  على  للمحافظة  المنحنية؛  الخطوط  خياطة  م�صافة  في  والتثليم  الق�شق�شة  عمليتي 
منحن  خّط  يتاقى  البرن�ش�س،  ق�شة  ففي  الماب�س،  قطعة  ارتداء  عند  �شّده  وعدم  القما�س 
مقّعر مع اآخر محّدب ،وفي هذه الق�شة، يلزم اإجراء الق�شق�شة في م�شافة الخياطة المحّدبة، 

والتثليم في م�شافة الخياطة المقّعرة بعد فتح الخياطات 
ال�شكل  في  كما  الماب�س،  لقطعة  النهائي  ب�شكلها 
قيا�شات  من  تمامًا  التاأّكد  يجب  لذلك،   ،)36-2(
تتّم  ثّمّ  وتحويرها،  المخّططات  ر�شم  عند  الج�شم 
�صطح  على  المنحنية  ات  الق�صّ خطوط  كي  عملية 
ة.                                                                                                                               منحن با�شتعمال و�شادة الكي الخا�شّ
اأو  ة عر�شّية،  اأو ق�شّ ات �شكل زاوية،  وقد تاأخذ الق�شّ

ة مائلة كما في الروبات وغيرها. ق�شّ

ة البرن�شي�س. ال�شكل)2-35(: ق�شّ

تثليم
قصقصة

 ال�شكل)2-36(: الق�شق�شة و التثليم.
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ات الطوليّة )البرن�س�س( خياطة الق�سّ
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تق�ّس اأجزاء المخّطط ح�شب تعليمات الخياطة.
ات الطولّية )البرن�ش�س( الماّرة بنقطة ال�شدر. - تخيط الق�شّ

المعلومات الأ�سا�سيّة
من  وتبداأ  الج�شم،  انحناءات  لتائم  ّممت  �شُ خياطات  البرن�ش�س  ات  ق�شّ ُتعّد 
الكتف اأو حفرة الإبط اإلى خّط خياطة الخ�شر، اأو اإلى نهاية الطول، وفيها تتاقى 
والتثليم؛  الق�شق�شة  تنفيذ  فيها  ويتّمّ  مقّعرة،  اأخرى  مع  محّدبة  خياطة  خطوط 
لتائم خطوط منحنيات الج�صم، ول بّد من فتح الخياطات وكّيها ب�شكل جّيد.

م�ستلزّمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
ة طولّية منحنية  - اأجزاء المخّطط الأمامي للبلوزة بق�شّ

المجّهز في التمرين )2-11( البند ثانيًا.
- قما�س )140×60( �شم.

- اآلة درزة مجّهزة بالخيوط.
- اآلة الحبكة ال�شناعّية.

- اأدوات الكي وتجهيزاته. 
- اأدوات الخياطة.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
الخياطة 1 تعليمات  القما�س ح�شب  على  المخّطط  قطع  وّزع 

)مع التاأّكد من ر�شم م�شافات الخياطة حول اأجزاء المخّطط(، 
وانقل  الخياطة،  م�صافات  خطوط  على  القما�س  ق�ّس  ثّم 

عامات الخياطة والتزان.
نفّذ درزة مدّعمة على حافتي القطعة الو�شطى من الأعلى 2

عامةالتزان  اأو  ة  الق�شّ انحناء  نهاية  حتى  الأ�شفل  اإلى 
ال�شفلّية، مراعيًا تنفيذ الدرزة في م�شافة الخياطة وعلى 
ال�شكل)1(.  في  كما  الخياطة،  خّط  عن  مم   )2( بعد 

13 -2
تمرين

ال�شكل )1(
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) ويمكن تنفيذ الدرزة المدّعمة على خّط حفرة الرقبة 
وخط حفرة الإبط(

نّفذ الق�شق�شة في م�شافة خياطة القطعة الو�شطى بين عامتي 3 
في  كما  المدّعمة،  الدرزة  خيوط  ق�ّس  عدم  مراعيًا  التزان، 

ال�شكل )1(.
يكون 4 بحيث  الو�شطى؛  القطعة  فوق  الجانبّية  القطعة  �شع 

الوجهان ال�شحيحان معًا واإلى الداخل، مراعيًا تطابق عامات 
الدبابي�س  با�شتعمال  ثّبتهما  ثّمّ  معًا،  الخياطة  وخّطي  التزان 
ا من خّط  ب�شكل عمودي على خّط الخياطة؛ و�شّرج قريبًا جدًّ
في  كما  �شابقًا،  تعّلمتها  التي  ال�شراجة  غرز  باإحدى  الدرزة 

ال�شكل )2(. 
ادرز على خّط الخياطة، مثّبتًا بداية خّط الخياطة ونهايته بالُم�شّغل 5

العك�شي لاآلة، كما في ال�شكل )3(. 
م�شافة 6 في  ة  الق�شّ خّط  ول�شتواء  ال�شراجة،  خيط  ا�شحب 

الخياطة للقطعة الجانبّية عند فتح م�شافة الخياطة بين عامتي 
وة رقم  التزان، اعمل الق�شق�شة )اإذا لم تنّفذ �شابقًا في الخّطّّّ
بالإ�شبع،كما  بال�شغط عليها  الخياطة  افتح  ثّمّ  والتثليم،   )3(

في ال�شكل )4(. 
على 7 وم�شافتها  الخياطة  خّط  و�شع  الخياطة،  م�شافة  اأغلق 

في  كما  المكواة،  براأ�س  واكِو  الكّي،  كو�شادة  منحٍن  �شطٍح 
ال�شكل )5(.

�صطح 8 فوق  الخياطة  خّط  على  واكِو  الخياطة،  م�صافة  افتح 
منحٍن )و�شادة الكّي(، كما في ال�شكل )6(. 

نّظف حاّفة م�شافة الخياطة بالطريقة المنا�شبة.9

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

تثليم
قصقصة

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(
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ات الطوليّة �سبط جودة خياطة الق�سّ
لنعمالموا�شفاتالمو�شوع

ات - تطابق خطوط الخياطة بال�شكل ال�شحيح.الق�شّ
- خلوالدرزات من الثنيات.

- تثبيت بداية الخياطة ونهايتها.
- تنفيذ الخياطة على خّط الخياطة تمامًا.

- انتظام خّط الخياطة.
- تنظيف حافات الخياطة.

ات منا�شبة لقما�س الجزء العلوي)البلوزة( والت�شميم.  - الق�شّ

الأ�شئلة

ات الطولّية ؟ ما اأهمّية و�شع عامة اتزان على خطوط الق�صّ  -  1
ِلَم ي�صّجل على القطعة الجانبّية الأمامّية مثني مفتوح، بينما ي�شّجل على القطعة التي   -  2

بها خّط منت�شف الأمام مثني مغلق ؟
ات الطولّية ؟ كيف ُير�شم خّط اتجاه الن�شيج للقطعتين في الق�صّ  -  3
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بناءً على ما تعّلمته ونّفذته من مهارات في هذه الوحدة، قّيم نف�شك ذاتيًّا باختيار التقدير المنا�شب 
ح�شب الجدول الآتي:

التقديرالمهارةالمجال
الج�شــم  قيا�شــات  تحديــد    

الازمة
اأحّدد قيا�شات الج�شم الازمة لر�شم المخّطط الأ�شا�شي 

العلوي بدّقة. 
5   4   3   2   1

1   2   3   4   5اآخذ القيا�شات للج�شم بكّل دّقة واإتقان. اأخذ قيا�شات الج�شم بطريقة �شحيحة
الأ�شا�شــي  المخّطــط  ر�شــم 

للجزء العلوي )البلوزة(
الجــزء  لمخّطــط  الأ�شا�شّيــة  الخط��وط  اأر�ص��م 

العلوي)البلوزة( الأ�شا�شّية ب�شكل دقيق.
5   4   3   2   1

البيانــات وعامــات  التزان 
على المخّطط

اأكتب البيانات الازمة على المخّطط الأ�شا�شي، واأ�شع 
عامات التزان.

5   4   3   2   1

اأُقــّدر كمّيــة القما�ــس المنا�شبــة لتنفيذ الجــزء العلوي تقدير كمّية القما�س
)البلوزة(ح�شب عر�س القما�س.

5   4   3   2   1

اإلى  الأ�شا�شي  تحويرالمخّطط 
ت�شاميم متنّوعة

1   2   3   4   5اأحّور المخّطط الأ�شا�شي بنقل بن�شة ال�شدر اإلى مواقع مختلفة.
اأحــّور المخّطــط الأ�شا�شــي بتحوير بن�شــة ال�شدر اإلى 

اأ�شكال مختلفة.
5   4   3   2   1

ات طولّية. 1   2   3   4   5اأحّور المخّطط الأ�شا�شي اإلى  ق�شّ
ة عر�شّية مع  اأحّور المخّطط الأ�شا�شي اإلى مخّطط بق�شّ

تو�شيع في اأ�شفلها.
5   4   3   2   1

1   2   3   4   5اأكتب البيانات الازمة لكّل مغّلف حفظ قطع مخّطط الت�شميم.
1   2   3   4   5اأخيط البن�شات، واأكويها ب�شكل �شحيح.البن�شات
ات ات، واأكويها ب�شكل �شحيح.الق�شّ 1   2   3   4   5اأخيط الق�شّ

1   2   3   4   5اأر�ّشد ال�شتهاك في ا�شتخدام المواّد والأدوات والأجهزة.تر�شيد ال�شتهاك

ّحة ب�شكل كامل.اللتزام بتعليمات ال�شامة  1   2   3   4   5األتزم بتعليمات ال�شامة وال�شّ
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ح المق�شود بكّل مما ياأتي: -  و�شّ  1
ة العر�شّية.               جـ- التثليم. المخّطط الأ�شا�شي.         ب- الق�شّ اأ   -   

د  -   البن�شة الفرن�شّية.     هـ- ت�شريف البن�شة.
-  ما اأهمّية بن�شة ال�شدر الأ�شا�شّية في مخّطط الجزء العلوي؟   2

-  اذكر اأربعة اأ�شكال ت�شتعمل في تحوير بن�شة ال�شدر.  3
-   قارن بين نقل بن�شة ال�شدر بطريقة التدوير وطريقة الق�ّس من حيث:  4

�شامة المخّطط الأ�شا�شي )الكرتوني اأو الورقي(، والحتفاظ به.  - اأ 
توفير الورق.  - ب 

-   حّدد الفرق بين الغبنة، والك�شرة، والبن�شة من حيث:  5
ب - ال�شكل النهائي. طريقة الخياطة.    - اأ 

-   انظر ال�شكل المجاور)الجزء الأمامي من المخّطط العلوي للبلوزة(، ثّم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:  6
كيف يمكن الح�شول على الم�شافة )5-33(؟  - اأ 

)عر�س   )31-29( الم�شافة  ُتح�شب  كيف   - ب 
البن�صة(؟

ماذا تمّثل الم�شافة )3- 41(؟  - جـ 
اذكر اأ�صماء الخطوط الآتية :  - د 

الخّط )29- 30(   .1
الخّط )32- 35(   .2

اأكمل ر�شم خّط الجنب.  - هـ 

١
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-  انقل ال�شكل الآتي) الجزء الخلفي لُمخّطط الجزء العلوي( اإلى دفترك، ثّم اكتب اأ�شماء   7
الخطوط  الم�صار اإليها بالأ�صهم ذوات الأرقام )1، 2، 3، 4، 5(:   

-   عّلل ما ياأتي:  8
اإغاق بن�شة ال�شدر بمطابقة خّطيها معًا.   - اأ 

اإلى اآخر على الخطوط  اختاف الم�شافة بين �شلعي البن�شة عند نقلها من موقع   - ب 
الخارجّية للمخّطط. 

ات البرن�ش�س.  تنفيذ الق�شق�شة والتثليم في خياطة ق�شّ  - جـ 
ات البرن�ش�س المنحنية على �شطٍح منحٍن )و�شادات الكّي(.  كّي ق�شّ  - د 

تحديد م�شافات الخياطة على المخّطط الورقي.  - هـ 

٢

١

٣

٤

٥
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قطعة  لت�صميم  الخارجّية  الخطوط  �صكل  في  والمرّدات  والياقات  والحفرات  الأكمام   توؤّثر 
الماب�س، ولكّلّ منها ت�شاميم واأ�شكال متنّوعة؛ و يمكن اأن تحّور المخّطط الأ�شا�شي للكم اإلى 
كم بتو�شيعات، وكم جابونيز اأوالركان؛ للح�شول على ت�شاميم جديدة ومختلفة، لتعطي قطعة 
الماب�س �شكًا جمياً ورونقًا، و تنّوعًا في ت�شاميم القطعة الملب�شّية، فما اأنواع الكمام والحفر 
والياقات والمرّدات واأ�صكالها؟ كيف يتّم تجهيزكّل منها ؟ ما مراحل تثبيتها على قطعة المالب�س؟

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

 تبّين اأ�شكال حفرات الرقبة، والفتحات، والمرداّت.
 تر�شم حفرة الرقبة، والفتحات، والمرداّت، وتنّفذها.

 تجّهز ال�شجافات باأ�شكالها المختلفة، وترّكبها.
 تبّين اأنواع الياقات المّت�شلة والمنف�شلة.

 تر�شم مخّطط الياقات المنف�شلة والمّت�شلة.
 تنّفذ خياطة الياقات المنف�شلة والمّت�شلة.

ح اأنواع الأكمام واأ�شكالها المختلفة.  تو�شّ
 تحّور المخّطط الأ�شا�شي للكم بت�شاميم محّددة. 

 تر�شم المخّطط الأ�شا�شي لإ�شورة الكم باأ�شكال مختلفة.
 تنّفذ خياطة فتحة الكم باأ�شكالها المختلفة.

 تنّفذ خياطة اإ�شورة الكم باأ�شكالها المختلفة، وتثّبتها عليه.
ا منف�شاً، وترّكبه مع زّم اأوبدون زّم في الأعلى.   تجّهز كمًّ

 تر�شم اأكمامًا مّت�شلة )جابونيز، وركان(.
 تخيط الأكمام المّت�شلة. 

 تر�ّشد ال�شتهاك في ا�شتعمال المواّد والأدوات في اأثناء العمل.
 تطّبق تعليمات الأمن وال�شامة في اأثناء العمل داخل الم�شغل.
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يمكن  الرقبة، فكيف  لقيا�س دوران  م�شاويًا  الأ�شا�شي  المخّطط  في  الرقبة  قيا�س حفرة  يكون 
ارتداء قطعة المالب�س وخلعها؟ ما اأ�صكال الفتحات التي يمكن اأن تظهر على خّط حفرة الرقبة؟ 
ماالمثّبتات التي يمكن ا�شتعمالها على فتحة حفرة الرقبة ؟ ماالجزء الذي ي�صاف للمخّطط الأ�صا�صي 

لتثبيت المثّبتات عليه؟

         حفرة الرقبة
تّعد حفرة الرقبة من العنا�شر الأ�شا�شّية في ت�شاميم الجزء 
العلوي؛ اإذ، يمكن ر�شم ت�شاميم عّدة ل�شكل حفرة الرقبة 
على  ي�شاعد  بع�شها  اإّن  حيث  وظيفي(،  اأو  )تجميلي، 
ة المغلقة  �شهولة ارتداء قطعة الماب�س وخلعها، وبخا�شّ

من الأمام والخلف.
وفي حال ات�شاع حفرة الرقبة حيُث تكون اأقرب اإلى ال�شدر 
تظهر مترّهلة )ات�شاع في خّطها(، كما في ال�شكل)1-3(، 
ولتفادي ذلك تعمل بن�شة قيا�شها)0.6-1(�شم في خّطها 

الخارجي وتحّول هذه البن�شة اإلى بن�شة ال�شدر. 
وقد يختلف �شكل حفرة الرقبة في الأمام عنه في الخلف ولكن ب�صرط ت�صاوي مقدار تو�صيع 

الحفرة على خّط الكتف لكّلّ من الأمام والخلف. 
ولحفرة الرقبة اأ�شكال عّدة، منها :

الجزء  لماب�س  ووظيفّية  تجميلّية  اأهمّية   )7( �شكل  على  الرقبة  لحفرة   :)7( �سكل  اأ 
منت�شف  نهايتها على خّط  نقطة  ات�شاعها )عمقها( ح�شب طول  العلوي، ويختلف 
ُبعد  وفي حال  ال�شكل)2-3(،  في  كما  الكتف،  خّط  على  عر�شها  واأي�شًا  الأمام، 
حفرة الرقبة الوا�شعة عن الج�شم؛ اأي عدم انطباقها على الج�شم، تر�شم بن�شة �شغيرة 

ال�شكل)3-1( : عدم انطباق 
حفرةالرقبة على الج�شم.
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الق�ّس  عند  اإغاقها  ليتّم  الحفرة،  خّط  على 
ت�شريب  يتّم  وقد  ال�شدر،  بن�شة  اإلى  وتحويلها 
الرقبة  حفرة  �شجاف  تركيب  عند  الم�شافة  هذه 
ارتداء  عند  الج�شم  عن  بعدها  لتجّنب  وذلك 

الماب�س.   قطعة 
وتتنّوع ت�شاميم هذه الحفرة في منت�شف الأمام 
عراٍو  نهايتها  في  بفتحة  فمنها:  الخلف،  اأو 

واأزرار، كما قد ت�شّمم لتركيب ياقة عليها.  
المغلقة  الت�شاميم  ذوات  الماب�س  حال  وفي   

�شهولة  من  التاأّكد  يجب  الأعلى،  من 
ارتداء  قطعة الماب�س وخلعها.

طول  ح�شب  ات�شاعها  يختلف   : المربّعة  ب 
نقطة نهايتها )عمقها( على خّط منت�شف 
الأمام، كذلك عر�شها على خّط الكتف، كما 
يجب  ر�شمها،  وعند  ال�شكل)3-3(،  في 
مراعاة اأن يكون خّطها العر�شي عموديًّا على 
خّط منت�شف الأمام، اأو خّط منت�شف الخلف.
ج� الدائريّة اأو البي�سويّة: قد تكون الحفرة بقيا�س 

بزيادة  الرقبة  حفرة  خّط  عن  انخفا�شًا  اأكثر  اأو  الأ�شا�شي،  المخّطط  في  كما  الرقبة،  حفرة 
عمقها اأوعر�شها، وقد تاأخذ ال�شكل الدائري اأو البي�شوي، كما في ال�شكل)4-3(.

 

ال�شكل )3-3(: حفرة الرقبة على �شكل مرّبع.

ال�شكل )3-4(: حفرة الرقبة الدائريّة اأو البي�شوية.

  ال�شكل)3-2(: حفرة الرقبة
.)V( على �شكل
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ولبّد عند ر�شمها من مراعاة البدء في ر�شم الخط المنحني، بحيث يكون عموديًّا على خّط 
منت�شف الأمام  لم�شافة ق�شيرة )1( �شم تقريبًا؛ لإعطاء ال�شتدارة المطلوبة عند منت�شف الأمام.

وتبّطن حفرة الرقبة بقطعة قما�س ت�شّمى ال�شجاف.
              

         ال�سجافات
ال�شجاف: قطعة من القما�س ي�شتعمل لتنظيف الفتحات والحفرات، والذي يعطي قطعة الماب�س  
المظهر الخارجي الأنيق، والداخلي النظيف، ويعمل على تقوية الفتحات،، ويتّم ر�شمه بعد ر�شم 
ها، ويختلف �شكل ال�شجاف ح�شب طريقة اإنهاء خياطة حفرة الرقبة، فقد  حفرة الرقبة وق�شّ
،اأو ظاهرًا؛  �شم  تمامًا وبعر�س)6-3(  الرقبة  ت�شميم حفرة  ير�شم ح�شب  اإذ،  يكون مخفيًّا؛ 

وعندها يق�ّس باتجاه خّط الورب في القما�س.                                                            
 وفي حال وجود تو�شيع اأو مطاطّية في القما�س، فاإّنه يتّم التقليل في قيا�س ال�شجاف بحذف 
)1 ( �شم من خّط المنت�شف، ويمكن كذلك حذف )1( �شم من خّط الكتف. وفي الماب�س 

دون اأكمام، يتّم ر�شم ال�شجاف لكّلّ من حفرتي )الرقبة والإبط( معًا.
 ويوجد ثاثة اأنواع من ال�شجافات، كما ياأتي:

ال�سجاف المماثل )المطابق( ل�سكل الحفرة: ياأخذ  اأ 
منف�صالً  ه  ق�صّ ويتّم  الحفرات،  خطوط  �صكل 
با�شتعمال مخّطط الجزء المحّدد في قطعة الماب�س 
وقد  ال�شكل)5-3(،  في  كما  عليه،  �شيثّبت  الذي 
يكون من قما�س قطعة الماب�س  ذاتها اأو من قما�س 
المرغوب  غير  ال�شمك  لتخفيف  كالبطانة؛  اأخّف 

فيه في القما�س. 
قطعة  قما�س  من  ممتدً ا  يكون  الممتّد:  ال�سجاف  ب 
الرقبة  حفرة  ك�شجاف  منها،  كجزء  ذاتها  الماب�س 
ال�شكل)6-3(،  في  كما  وبطانته،  المرّد  مع  الأمامّية 
وفي بع�س الحالت، يتّم ق�ّس �شجاف حفرة الرقبة مع 

ال�شكل)3-5(:ال�شجاف المماثل.

ال�شكل)3-6(:ال�شجاف الممتّد.
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المرّد المنف�شل من قما�س قطعة الماب�س ذاتها اأو 
غيره؛ ليتّم تثبيته مع قطعة الماب�س بالخياطة، كما 

في ال�شكل)7-3(.
على  بالورب  ه  ق�شّ يتّم  الموروب:  ج� ال�سجاف 
�شكل �شريط وهذا ي�شاعد في اإمكانّية ت�شكيله؛ 
�شيثّبت  التي  للحفرة  المنحني  الخّط  ليائم 
الماب�س  قطعة  قما�س  من  يكون  وقد  عليها، 
غير  ال�شمك  لتقليل  منه؛  ــّف  اأخ اأو  ذاتها 
المرغوب فيه في الخياطات وقطعة الماب�س، 

كما في ال�شكل)8-3(.

الح�سوات 3
الح�شوات  وتتوّفر  ا�شتخدامه،  من  والغر�س  القما�س  نوع  على  الح�شوات  اختيار  يعتمد 
اأوعلى  �شم،  يتراوح عر�شها من )140-90(  اأقم�شة  باأ�شكال مختلفة، منها: على �شكل 

�شكل اأ�شرطة، اأو على  �شكل رقاع، اأو قطع �شغيرة ل�شقة.
في  كما  لتقويته  محّددة   مواقع  في  ذاته  الماب�س  قطعة  قما�س  على  الح�شوات  تو�شع   

في  ،وذلك  عليه  ال�شجاف  تثبيت  قبل  الحفرات 
حال الأقم�شة الرخوة المّطاطة؛ لإعطائها ال�شكل 
النهائي المطلوب، اأو تو�شع الح�شوة على قما�س 
الح�شوة  مخّطط  وير�شم  له،   كبطانة  ال�شجاف 
با�شتخدام مخّطط ال�شجاف بعد حذف )1( �شم 
ال�شكل)9-3(،  في  كما  الخارجّية،  حافته  من 
حتى لتظهر الح�شوة اأعر�س منه.                                                                                                                       

وعند ا�شتخدام مخّطط ال�شجاف الممتّد، فاإّن الحاّفة الداخلّية للح�شوة تنطبق على خّط ثني 
ال�شجاف وعندها تثّبت الح�شوة بغرزة اللقطة، ويمكن اأن تمتّد حاّفة الح�شوة م�شافة )1( 

ال�شكل)3-8(:ال�شجاف الموروب.

ال�شكل )3-9(: اإعداد مخّطط ح�شوة 
ال�شجاف.

ال�شكل)3-7(:ال�شجاف المف�شول.
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�شم خلف خّط ثني ال�شجاف باتجاه ال�شجاف، كما 
في ال�شكل )3-10(، وعندها يمكن تثبيت الح�شوة 

بالغرزة الآلّية.
منطقة  في  الح�شوة  ق�ّس  يتّم  ال�شّحاب،  تركيب  عند 
)3-11(،وذلك  ال�شكل  في  كما  خياطتها،  م�شافة 
ال�شّحاب،  تركيب  قبل  القما�س  في  ال�شمك  لتقليل 
ال�شّحاب  تركيب  خياطة  من خّط  بالقرب  ها  ق�شّ اأو 
في حال تثبيت الح�شوة بعد تركيبه، ويتّم عادة تثبيت 

اأّي  اإجراء  ال�شجاف،وعند  تثبيت  قبل  الح�شوة 
من  لبّد  فاإّنه  الرقبة،  حفرة  �شكل  على  تعديل 
اإجراء التعديل ذاته على مخّطط كّل من ال�شجاف 

والح�شوة معًا. 

ال�شكل )3-10(: ح�شوة ال�شجاف 
الممتّد.

  ال�شكل )3-11(: تثبيت الح�شوة قبل 
تركيب ال�شحاب.
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ال�شكل )1(

ر�سم ت�ساميم متنّوعة لحفرة الرقبة و�سجافها 
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

-  تر�شم  �شجاف حفرة الرقبة الم�شتديرة للمخّطط الأ�شا�شي.
- تر�شم حفرة الرقبة على �شكل )7( و�شجافها.

- تر�شم حفرة الرقبة المرّبعة و�شجافها المّت�شل مع �شجاف حفرة الإبط. 
المعلومات الأ�سا�سيّة

يمكن تحوير حفرة الرقبة في المخّطط الأ�شا�شي اإلى اأ�شكاٍل مختلفة ح�شب الت�شميم المرغوب فيه، 
ول بّد من ت�شاوي مقدار تو�شيع حفرة الرقبة عند خّطي الكتفين )الأمامي، والخلفي( في كّل �شكل، 
ولتجّنب ابتعاد حفرة الرقبة المحّورة الوا�شعة عن الج�شم، يمكن ر�شم بن�شة �شغيرة ت�شل بين خّط 
ل عند تحوير خّط حفرة الرقبة وتو�شيعها ر�شم �شجاف  الحفرة الوا�شعة وراأ�س بن�شة ال�شدر، ويف�شّ

خا�ّس بها كجزء من المخّطط في حال الرغبة في عدم ظهور ال�شجاف على قطعة الماب�س. 
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- المخّطط الأ�شا�شي العلوي )الأمام، والخلف( اإلى خّط الخ�شر.

- ورق ر�شم المخّططات.
- �شريط ل�شق.

- مق�ّس.
- اأدوات القيا�س والر�شم.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأولً : ر�سم  �سجاف حفرة الرقبة الم�ستديرة الأ�سا�سيّة، كما 

في ال�سكل )1(

انقــل المخّطط الأ�شا�شي العلوي حتــى خّط الخ�شر من 1
الكرتون اإلى ورق ر�شــم المخّططات، مراعيًا نقل بن�شة 

ال�شدر اإلى تحت الإبط بالطريقة المنا�شبة.

1 -3
تمرين
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ار�شم خّط ال�شجاف الأمامي، بحيث يوازي خّط حفرة 2
الرقبة ويبعد عنه م�شافة عر�س ال�شجاف )5( �شم تقريبًا، 

كما في ال�شكل )2(. 

ار�شم خــّط اتجاه الن�شيــج موازيًا لخــّط منت�شف الأمام 3
لكّلّ من ال�شجاف ومخّطط الأمام. 

�شــّف مخّطــط ال�شجــاف على ورقــة منف�شلــة، وانقل 4
البيانات الازمة )م. اأ مثني( وخط اتجاه الن�شيج، كما في 
ال�شكل )3(،  وار�شــم حوله م�شافات الخياطة، ويمكن 

ر�شم م�شافة خياطة للخّط الخارجي لل�شجاف.

ار�شــم �شجاف حفرة الرقبة الخلفّية بحيث يكون عر�شه 5
عند خّط الكتف م�شاويًا عر�ــس ال�شجاف الأمامي عند 
خــطّ الكتف، اأمّــا عند منت�شف الخلــف فيكون عر�شه 
م�شاويًــا )5( �شـــــم كما في الأمــام، وقــد يــ�شــل اإلى 

)10-12( �شم تقريبًا، كما في ال�شكل )4(.

ي
م .أ مثن

ي
م .أ مثن

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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�شّف مخّطط ال�شجاف على ورقة منف�شلة، واكتب عليه 6
البيانــات الازمــة، كما في ال�شــكل )5(، ويمكن ر�شم 

م�شافة خياطة حوله.

احفظ المخّطط النهائي في مغّلف خا�ّس به. 7

ثاني��اً: ر�س��م حف��رة الرقبة على �س��كل الرق��م )7(، كما في 
ال�سكل )6(.

كّرر الخطوة )1( من البند الأول من هذا التمرين.1

�شع نقطتي )2،1( على خــّط حفرة الرقبة، ونقطة )3( 2
على خّط منت�شف الأمام، بحيث ت�شاوي الم�شافة  )1- 

3( عمق حفرة الرقبة المطلوبة، كما في ال�شكل )7(.

�شل النقطتيــن )2، 3( بخّط م�شتقيــم، كما في ال�شكل 3
 .)6(

�شــع نقطة )4( علــى الخــّط )2، 3(، ونقطة )5( على 4
نقطة راأ�س بن�شة ال�شدر.

�شل نقطة )4( مع نقطة )5( بخّط م�شتقيم. 5

�شع نقطة )6( على خّط حفــرة الرقبة الجديدة، بحيث 6
تكون الم�شافــة )4- 6( ت�شــاوي )0.6( �شم، كما في 

ال�شكل )7(. 

�شل نقطة )5( مع نقطة )6( بخّط م�شتقيم. 7

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(



193

ق�ّس حول الخطوط الخارجّية للمخّطط. 8

ق�ــسّ خّط منت�شــف بن�شة ال�شــدر المنقولــة اإلى تحت 9
الإبط. 

 اأغلــق البن�شــة )4، 6، 5( لتحويلهــا اإلــى بن�شة تحت 10
الإبط. 

 عّدل ر�شم خــّط حفرة الرقبة )2، 3( لي�شبح م�شتقيمًا 11
بعد اإغاق البن�شة، كما في ال�شكل )8(، ثّم ق�ّس الخط 

)2، 3( المعّدل. 

 ار�شــم خطّ ال�شجاف، بحيث يوازي خّط حفرة الرقبة 12
ويبعد عنــه م�شافة عر�ــس ال�شجاف )5( �شــم تقريبًا، 

وار�شم نهايته بخّط منحٍن، كما في ال�شكل )9(. 

كّرر الخطوة 4 من البند اأولً ل�شّف مخّطط ال�شجاف، 13
كما في ال�شكل )10(. 

كــرّر الخطــوات مــن)5-7( فــي البنــد اأولً من هذا 14
التمرين، لر�شم �شجاف الخلف

ثانيًا : ر�سم حف��رة الرقبة المربّع��ة )اأو الم�ستديرة( لبلوزة 
دون اأكمام.

ار�شم الخّط الأفقي لحفرة الرقبة، بحيث يكون عموديًا 1
علــى خــّط منت�شف الأمــام ح�شب العمــق المطلوب 

للحفرة، كما في الت�شميم.

ال�شكل )9(

ال�شكل )8(

ال�شكل )10(
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اأكمل ر�شم حفرة الرقبــة بالتو�شيع المطلوب على خّط 2
الكتف، كما في ال�شكل )11(.

ار�شم بن�شة في خّط الرقبة المرّبعة مقدارها )0.6( �شم؛ 3
لتقليــل ات�شاعها وبعدها عن الج�شــم، كما في ال�شكل 

.)11(

كــّرر الخطوات من )8-11(، كما في البند الثاني من 4
هذا التمرين لنقل البن�شة وتعديل حفرة الرقبة. 

ار�شم �شجاف حفرتي الرقبة والإبط، كما في ال�شكل )12(.5

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(
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ار�شــم حفــرة الرقبــة الجديــدة 6
المرّبعــة علــى الجــزء الخلفــي 
كما �شبــق، ثّم ار�شــم ال�شجاف 
الرقبة والإبط  لحفرتــي  الخلفي 
معًــا، كما فــي ال�شــكل )13(، 
مراعيًا ت�شاوي عر�س ال�شجاف 
للكتف من الأمام، واأي�شًا عر�س 
�شجاف تحــت الإبط مت�شاويان 

لاأمام والخلف.

�شــّف مخّطــط ال�شجــاف لكّلّ 7
مــن الأمــام والخلــف، كما في 

ال�شكلين )14( و )15(.

ار�شم المخّطط النهائي لكّلّ من 8
الأمــام والخلــف وال�شجافات، 
واحفظهــا جميعًــا فــي مغّلــف 

خا�س.

ال�شكل )13(

ال�شكل )15( ال�شكل )14(

ن�شاط )1-3(

ار�شم حفرة الرقبة الدائرّية الوا�شعة ال�شكل من الأمام،
 كما في ال�شكل المجاور، ثّم اعر�س عملك على 

زمائك وباإ�شراف معّلمك.

ر�شم حفرة الرقبة 
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خياطة ال�سجافات 4
للمحافظة على �شكل �شجاف الحفرة، تنّفذ درزة مدّعمة على بعد )2( مم عن خّط الخياطة 
في م�شافة الخياطة، ثّم يتّم التاأّكد من اأن  الدرزة المدّعمة لم تغّير من �شكل ال�شجاف بو�شع 
المخّطط عليه، فاإذا كان ال�شجاف اأكبر فاإّنه يتّم �شّد خيط الدرزة المدّعمة لتقليل الت�شاع 

اأو ق�ّس بع�س خيوط الدرزة على اأبعاد محّددة اإذا كان ال�شجاف اأ�شغر.
 ولتنظيف حاّفة ال�شجاف، يتّم ثني الحاّفة وخياطتها لاأقمـ�شة الرقيقة، كـمـا في ال�شـكل 
)3-12/اأ(، بالإ�شافة اإلى اإمكانّية تنظيفها بالمق�ّس المتعّرج وخّط الدرزة لاأقم�شة ال�شميكة 
والمتو�ّشطة،كما في ال�شكل )3-12/ب(، كما يمكن تنظيفها بال�شريط الموروب لاأقم�شة 

الرقيقة الكثيرة التن�شيل، كما في ال�شكل)3-12/ج(، ويمكن تنظيفها بغرزة الحبكة الآلّية.

ال�شكل )3-12(: اأ�شكال تنظيف الحافات.
وفي حال وجود العراوي لإغاق قطعة الماب�س فاإّن عراوي القما�س تنّفذ اأولً قبل اإتمام 
اأو ثني ال�شجاف المّت�شل، بينما  تركيب ال�شجاف المنف�شل، كما في ال�شكل )13-3(، 

تنّفذ عراوي الخيط يدويًّا واآليًّا بعد اإتمام تركيب ال�شجاف.
ال�شميكة  الأقم�شة  لأنواع  المّت�شل  ال�شجاف  ي�شتعمل 
جميعها، كاأقم�شة المعاطف، والجاكيتات؛ لأّن وجود 
خياطة لتركيب ال�شجاف توؤدي اإلى زيادة �شمك القما�س. 
وفي حال ال�شجاف المنف�شل، فاإّنه يتّم ق�ّس م�شافة الخياطة 
اإجراء  ثّم  المنحنية،  الخطوط  في  بالق�شق�شة  ثّم  بالتدريج 
خياطة طائرة يدويّة اأو اآلّية  لتثبيت ال�شجاف، كما مّر معك 
الرقبة  حفرة  �شجاف  يّت�شل  الت�شاميم،  بع�س  وفي   ال�شكل)3-13(: تنفيذ عراوي �شابقًا. 

القما�س قبل اإتمام خياطة ال�شجاف.
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اأكمام؛  دون  البلوزة  مثل:   ،)14-3( ال�شكل  في  كما  واحد،  �شجاف  �شكل  على  معًا  والإبط 
ال�شجاف على  يكون  الإبط.  وقد  �شجاف حفرة  ثّم  اأول  الرقبة  �شجاف حفرة  تتّم خياطة  اإذ، 

�شكل �شريط رفيع يق�ّس باتجاه الن�شيج الطولي للقما�س اإذا 
كان �شيتّم تركيبه على خطوط الت�صميم الم�صتقيمة، كخط 
المنحنية  الخطوط  ليائم  الورب  باتجاه  يق�ّس  اأو  الذيل، 
وت�شاعد  عليهما،  �شيثّبت  اللتين  والإبط  الرقبة  كحفرتي 
عملية كي ال�شريط الموروب بمكواة البخار في تثبيته على 
بدلً  الموروب  ال�صجاف  وي�صتعمل  المنحنية.  الخطوط 
الأقم�شة  في  الماب�س  قطعة  لحفرة  المماثل  ال�شجاف  من 

الرقيقة اأو ال�شميكة عند الرغبة في ظهور جزء من ال�شجاف على وجه قطعة الماب�س، وقد يتراوح 
عر�شه  �شعف  ه  ق�شّ عند  عر�شه  ويكون  �شم.   )2.5-1( بين  الموروب  لل�شجاف  النهائي  العر�س 
النهائي الذي �شيظهر، م�شافًا اإليه )2( �شم للخياطة بعد ثنيه طوليًّا من المنت�شف، اأّما الطول النهائي 
له في�شاوي طول خّط خياطة الحفرة التي �شيثّبت عليها، م�شافًا اإليه 5�شم لت�شريب القما�س ولم�شافة 
الخياطة،كما يجب تركيب ال�شّحاب على قطعة الماب�س قبل تركيب ال�شريط الموروب على الحفرة.

وتختلف اأ�شكال �شجاف حفرة الرقبة فيما بينها من حيث موقع الحاّفة العليا لل�شجاف بالن�شبة 
لخّط حفرة الرقبة، ويعتمد ذلك على كيفّية ات�شال كّل �شكل منها مع خّط الحفرة؛ وفي ال�شجاف 
العادي الداخلي، كما في ال�شكل)3-15/اأ(، يتّم تركيبه على خّط خياطة حفرة الرقبة لي�شبح 
هذا الخّط هو خّط الحاّفة النهائّية العليا لل�شجاف عند قلبه للداخل؛ اأّي حافته العليا تكون 

على خّط خياطة حفرةالرقبة.
فاإّن  ال�شكل)3-15/ب(،  في  كما  الرقبة،  في حفرة  قلياً  الظاهر  التجميلي  ال�شجاف  اأّما 
اأ�شفل خّط  البلوزة يكون  اأّن تركيبه على  الرقبة تمامًا ،اإل  العليا تقع على خّط حفرة  حافته 
حفرة الرقبة بقليل، حيث ياأخذ جزءًا �شغيرًا من البلوزة؛  ويتّم الق�ّس على خّط حفرة الرقبة 
بم�شافة ت�شاوي عر�س ال�شجاف، ثّم يرّكب ال�شجاف من قطعة الماب�س ذاته اأو مخالفًا له، 
وفي بع�س الأحيان، ت�شتخدم اأ�شرطة جاهزة يتّم ثنيها طوليًّا من المنت�شف وت�شكيلها بالمكواة 

ال�شكل)3-14(:ال�شجاف المّت�شل 
لحفرتي الرقبة والإبط.
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البخاريّة؛ ل�شد الحاّفة المفتوحة، وت�شريب الحاّفة المثنّية لتائم �شكل دوران الحفرة. 
اأّما ال�شجاف التجميلي الظاهر الذي ياأخذ جزءًا من البلوزة ح�شب �شكل خّط حفرة الرقبة، 
كما في ال�شكل)3-15/ج(، الذي ي�شّمى ال�شجاف المماثل اأو المطابق، فاإّن حافته العليا 
تكون على خّط حفرة الرقبة الأ�شلي، ويرّكب اأ�شفل خّط الحفرة بم�شافة محّددة بحيث 
هما:  جزاأين،  من  ال�شجاف  هذا  ويتكّون  ارتدائها،  عند  الماب�س  قطعة  وجه  على  يظهر 

ال�شجاف، وبطانته. 
اأّما ال�شجاف على �شكل طوق، كما في ال�شكل )3-15/د(، فاإّنه يرّكب على خّط حفرة الرقبة 
الأ�شلي، اإل اأّن حافته العليا تكون اأعلى من خّط الحفرة بكثير؛ لي�شّكل الياقة المرتفعة ويكون 

على �شكل �شريط من القما�س، وينا�شب هذا اأقم�شة التريكو، والأقم�شة المطاطّية. 

ال�شكل )3-15(:اأ�شكال ال�شجاف على حفرة الرقبة.
وتعتمد طريقة تركيب ال�شريط على �شكل طوق على درجة مّطاطّية القما�س الم�شتعمل، وعلى 
قيا�س حفرة الرقبة، وتوجد منه اأ�شرطة جاهزة تباع في الأ�شواق ت�شنع من اأقم�شة قليلة المّطاطّية اأو 
كثيرة المطاطّية، بحيث تائم القما�س الذي �شتثّبت عليه، وفي كثير من الأحيان، ل يلزم تركيب 
ارتفاعات  وتوجد  وا�شعة،  الرقبة  حفرة  اأم  رفيعًا  ال�شريط  كان  �شواء  الرقبة  حفرة  على  �شّحاب 
اأو  )10(�شم،  بعر�س  العري�شة  فمنها:  تركيبها،  عند  الياقة  �شكل  تعطي  الأ�شرطة   لهذه  متعّددة 
ها على  ن�شف العري�شة )5( �شم، اأو العاديّة بعر�س)2.5(�شم، ويعتمد طول هذه الأ�شرطة عند ق�شّ

درجة مّطاطّية القما�س، ومقا�س حفرة الرقبة وت�شميمها. 
وفي حال وجود الفتحات في قطعة الماب�س، فاإّنه يتّم ق�ّس ال�شجاف ح�شب الت�شميم، كما 
مر�شابقًا في ال�شكل )3-6( بحيث يكون مّت�شاً مع البلوزة ال�شجاف، وفي ال�شكل )3-7(، فاإّن 

�شجاف الفتحة يق�ّس منف�شاً عن البلوزة. 
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خياطة ال�سجافات
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

-  تجّهز ال�شجاف.
-  ترّكب ال�شجاف باأ�شكاله المتنّوعة على حفرة الرقبة.

المعلومات الأ�سا�سيّة
ُيق�ّس ال�شجاف على �شكل حفرة الرقبة المطلوب تثبيته عليها وكجزء من المخّطط، اأو ب�شكل 
الأقم�شة  حال  في  الورب  وباتجاه  المحبوكة،  الأقم�شة  حال  في  الن�شيج  عر�س  باتجاه  �شريط 
المن�شوجة، ويتّم و�شع الفازلين )الح�شوة الا�شقة( على قما�س ال�شجاف ح�شب نوع القما�س 
والت�شميم. اإّن الح�شوة يمكن تثبيتها في مكانها على قطعة الماب�س، اأو على ال�شجاف، اأوعلى 
البطانة ح�شب نوع القما�س والت�شميم، ويمكن تثبيت الح�شوة غير الا�شقة بال�شراجة المائلة اأو 
بالكّي،وعليك مراعاة الأمور التي مّرت معك في الم�شتوى الثاني في خياطات الزوايا عند تنفيذ 

خياطة حفرة الرقبة على �شكل )V(، والمربّعة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- قطعتا قما�س خاّم مق�شو�شة لكّلّ من الأمام والخلف، 

لكّلّ منهما ) نموذج لاأمام، والخلف(.
 - ح�شوة ل�شقة متو�ّشطة ال�شمك )فازلين(.

 - مخّطط ال�شجاف.      - قما�س لق�س ال�شجاف

 - اأدوات الخياطة.

 - اآلة درزة مجّهزة بالخيوط. 

 - اآلة الحبكة ال�شناعّية. 

 - اأدوات الكي وتجهيزاته. 

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأولً : تجهيز ال�سجاف. 

مخّطــط 1 با�شتخــدام  الا�شقــة  الح�شــوة  ق�ــسّ 
ال�شجــاف لاأمــام والخلف، وانقــل عامة خّط 
خياطــة منت�شف الخلف، ثّم ق�ــسّ م�شافة خياطة 

منت�شف الخلف. 

2 -3
تمرين

ال�شكل )1(



200

ثّبــت الح�شــوة الا�شقــة بو�شاطة المكــواة على 2
الوجه الخلفي من حفرة رقبــة )البلوزة( لكّلّ من 
الأمام والخلف، كما في ال�شكل )1(، وفي بع�س 
ــة ال�شّفافة تثّبــت الح�شوة على  الأقم�شــة وخا�شّ
ال�شجــاف اأو البطانــة حتى ل يظهــر على الوجه 
ال�شحيــح للقما�ــس، ولإعطاء حفــرة الرقبة القّوة 

والمتانة، وال�شكل المطلوب. 
نّفذ الدرزة المدّعمة على قطع ال�شجاف من جهة 3

خّط تركيبها، كما في ال�شكل )2(.
�شــع قطــع ال�شجــاف على اأجــزاء قطعــة الماب�س 4

المق�شو�شــة بمواقعهــا المحــّددة لحفــرة الرقبــة، 
للتاأّكــد مــن مطابقة ال�شجــاف والقما�س معًــا، فاإذا 
كان قيا�ــس اأجــزاء قطعة الماب�س اأ�شغــر بعد اإجراء 
الدرزة المدّعمة، قّم بق���سّ خيوط الدرزة المدعمة 
على م�شافات متباعدة، اأما اإذا كان القيا�س اأكبر ف�شّد 

خيط الدرزة.
ثّبــت قطــع ال�شجاف معًــا، بحيث يكــون وجه 5

القما�س اإلى الداخل، على اأن يتطابق خّطا خياطة 
الأكتاف )الأمامي، والخلفي(.

ادرز خّطي الأكتاف، ثّم ق�ّس م�شافة الخياطة لبعد 6
)1( �شــم عن خّط الــدرزة، كما في ال�شكل )3(، 

ثّم افتح م�صافة الخياطة، واكِوها. 
نّظــف الحاّفة الخارجّية لل�شجاف )اإذا لزم الأمر( 7

باإحــدى الطرائــق التي تعّلمتها، كمــا في ال�شكل 
)4/اأ، ب، جـ(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

( CG )

(Ü)
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ثانيًا : تثبيّت ال�سجاف على خّط حفرة الرقبة. 

ادرز الأكتاف لقطعة النموذج كما في خياطة الأكتاف 1
لل�شجاف، ثّم افتح م�شافة الخياطة، واكوها.

ثّبت قطعة ال�شجاف فوق قطعة النموذج المجّهزة 2
�شابقًا، بحيــث تتطابق عامات التــزان ووجها 
القما�ــس للداخل، وفي حال وجــود �شّحاب في 
منت�شــف الخلف، افتــح ال�شّحاب وُلــّف م�شافة 
خياطة ال�شجاف اإلى الوجه الخلفي للقطعة، كما 

في ال�شكل )5(. 
اأّمــا في حــال عدم وجــود �شّحــاب، فثّبت قطعة 
ال�شجــاف فوق قطعة النموذج، مــع مراعاة عدم 
ثني م�شافــة خياطة ال�شجاف على منت�شف خلف 
النمــوذج، كما في ال�شــكل )6(، وقد تبقى حاّفة 

ال�شجاف على الحاّفة المثنّية لمنت�شف الخلف.
�شّرج قريبًا من خّط خياطة حفرة الرقبة، وادرز على 3

خّط الخياطة مع تثبيت بداية الخياطة ونهايتها. 
ق�ــسّ م�شافة الخياطة بالتدريــج، مراعيًا اأن تكون 4

م�شافــة الخياطة الكبرى لقطعــة البلوزة؛ لتجّنب 
ظهــور اللمعان اأو خطوط طبق��ات قما�س م�صافة 
الخياطــة على وجــه البلوزة عنــد كّيها، ثــّم نّفذ 
عمليــة الق�شق�شة في م�شافة الخياطة، مراعيًا عدم 
ق�ــسّ خّط الخياطة، ثّم ُق�ّس بخّط مائل في م�شافة 
الخياطة عند خّط منت�شف الخلف، وكذلك عند 
الخياطــة العر�شّية في م�شافة خياطة خّط الكتف، 

كما في ال�شكل )7(. 

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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�شع القطعــة فوق الحاّفــة المدّببــة لطاولة الكي 5
اأو فوق �شطــح كّي منحٍن، بحيــث تكون م�شافة 
الخياطــة اإلــى الأعلى، ثــّم افتح م�شافــة الخياطة 
با�شتعمــال راأ�س المكواة، كمــا في ال�شكل )8(، 
ثّم اثِن م�صافة الخياطة باتجاه ال�صجاف، واكوها، 
كما في ال�شكل )9(، مراعيًا عدم ظهور ثنيات في 

كّل من النموذج )البلوزة(، وال�شجاف.

نّفذ الخياطــة الطائرة على وجــه ال�شجاف، كما 6
فــي ال�شــكل )10(، وعلى ُبعــد )1-2( مم من 
خــّط الخياطة؛ لتثبيت ال�شجــاف وطبقتي م�شافة  
الخياطــة لل�شجــاف والبلــوزة معًــا؛ لمنعــه من 
اللتفاف على وجه قطعة الماب�س عند ارتدائها. 

اقلب ال�شجاف اإلى الوجه الخلفي للبلوزة، بحيث 7
يختفي خّط الخياطة اإلى الداخل م�شافة )1-2( مم 
لتجّنب ظهــور خّط خياطة ال�شجــاف على وجه 
قطعة الماب�س، ثّم ثّبت ال�شجاف، بحيث تتطابق 
عامات اتزان خّط المنت�شف وخط الأكتاف، ثّم 
اك��ِو م�صافة خياطة حف��رة الرقبة، كما في ال�صكل 

.)11(

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(
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ثّبت ال�شجاف مع النموذج )البلوزة( على م�شافة 8
خياطة الكتف باإحدى الغرز اليدوّية، مثل) اللّفقة  
اأو اللقطــة(، كما في ال�شــكل )12(، مراعيًا عدم 
ظهــور هــذه الغرز علــى الوجه ال�شحيــح لقطعة 

الماب�س.
ثبّت م�شافة خياطة ال�شجــاف المثنّية اإلى الداخل 9

من الأعلى، مع �شريط ال�شّحاب بغرزة اللقطة، ثّم 
ثّبت الكب�شاة ذات الحلقة المنحنية لإغاقه بداية 

فتحة ال�شحاب، كما في ال�شكل )13(.
ثالثًا : تركيب �سجاف على �سكل �سريط ورب.

ق�ــسّ م�شافــة خياطة حفــرة الرقبــة، وار�شم خّط 1
الخياطــة على بعد )1( �شم عــن الحاّفة اإذا كانت 
حفرة الرقبة بقيا�س حفرة الرقبة نف�شه في المخّطط 

الأ�شا�شي.

ق�ــسّ دوران حفــرة الرقبــة الجديــدة علــى خّط 2
خياطتها.

ُق�ــسّ �شريطًا من القما�س على �شــكل ورب عر�شه 3
ي�شــاوي اأربعة اأ�شعاف العر�ــس النهائي المطلوب 
ظهــوره، اإذا كان العر�س المطلوب )1( �شم؛ ) اأّي 
�شعف عر�س ال�شريط الظاهر +2�شم م�شافة خياطة( 
ح�شب الت�شميم، وطوله ي�شاوي قيا�س خّط خياطة 
حفرة الرقبة ح�شب الت�شميــم المحّدد، م�شافًا اإليه 

)5( �شم م�شافة خياطة، كما في ال�شكل )14(.

ال�شكل )12(

ال�شكل )13(

ال�شكل )14(
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افتح ال�شّحــاب )اإن وجد(، و�شــع ال�شريط فوق 4
خّط خياطــة حفرة الرقبة، بحيث يكون الوجهان 
ال�شحيحان اإلى الداخل، مراعيًا اأن يكون منت�شف 
طول ال�شريط على منت�شف الأمام، وحاّفة ال�شريط 
مطابقة لحاّفة النمــوذج، وم�شافة خياطة ال�شريط 
في منت�شف الخلف ت�شاوي )2.5( �شم. ويمكن

ت�شريب ال�شريط قليــاً ليائم �شكل دوران حفرة 
الرقبة، وثّبتــه بالدبابي�س، كما في ال�شكل )15(، 

ثّم �شّرجه. 

ادرز على خّط الخياطة، مراعيًا اأن يكون ال�شريط 5
اإلى الأعلى، كما فــي ال�شكل )16(، وثّبت بداية 
الخياطــة ونهايتها مــع اإزالــة الدبابي�س فــي اأثناء 
�س،  الدزرة اأولً باأول، و�شعها في مكانها المخ�شّ
ثّم ُق�ــسّ نهايتي ال�شريط على م�شافة )1( �شم لثني 

طرفيه.

اث��ِن حاّفت��ي ال�صري��ط للوجه الخلف��ي للنموذج، 6
بحيــث تكون الحاّفــة المثنّية لل�شريــط بم�شتوى 
حاّفة فتحة قطعة الماب�س )ثنية فتحة ال�شّحاب(، 
وق�ــسّ الزاوية على �شــكل ورب، وكذلك �شّذب 
م�شافة الخياطــة العر�شّية، ثّم اث��ِن ال�صريط )على 
خّط الثني في منت�شف عر�شه( اإلى الوجه الخلفي 

للبلوزة، كما في ال�شكل )17(.

ال�شكل )15(

ال�شكل )16(

ال�شكل )17(
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اثِن الحاّفة ال�صائب��ة ل�صريط ال�صجاف اإلى الداخل 7
على خــّط الخياطة، وا�شغط علــى الحاّفة المثنّية 
بالإ�شبــع لتائم �شكل دوران حفرة الرقبة، وثّبت 
ال�شريط بالدبابي�ــس في اأثناء ذلك ب�شكل عمودي 
على خّط الخياطة، كما في ال�شكل )18(، وذلك 
عند ا�شتعمــال القما�س المن�شوج، اأّما في القما�س 
المحبوك؛ فيتــّم تثبيت ال�شريــط دون ثني الحاّفة 

ال�شائبة، كما في ال�شكل )19(.

ثّبت ثنية ال�شريط بغرزة اللقطة لاأقم�شة المن�شوجة، 8
وتكون غرزة اللقطة في م�شافة الخياطة وقريبًا من 
خّط الخياطة، مراعيًا عدم ظهور الغرز على الوجه 
ال�شحيــح للقما�س)البلــوزة(، كمــا فــي ال�شكل 
)20(. اأّمــا في الأقم�شــة المحبوكــة، فادرز في 
اأ�شفــل خّط الخياطة على اأقرب م�شافة منه، وعلى 
وجــه القما�س، كما في ال�شــكل )21(، مع اإزالة 
الدبابي�س في اأثناء الدرزة، ثّم ُق�ّس م�شافة الخياطة 
الزائــدة من ال�شريط، وعلى بعــد ) 0.5-1( �شم 

عند خّط الخياطة. 

اكِو حاّف��ة نهاي��ة ال�صجاف على الوج��ه الخلفي 9
للقطعــة، ثّم اأغلــق ال�شّحاب )اإن وجــد(، وثّبت 
الكب�شــاة ذات الحلقــة الم�شتديــرة، مراعيًــا اأن 
تتاقى حاّفتا ال�شريط عند اإغاق الكوب�شاة تمامًا، 

كما في ال�شكل )22(.

ال�شكل )18(

ال�شكل )19(

ال�شكل )20(

ال�شكل )21(

ال�شكل )22(
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الفتحات 5
ا بالقما�س، في اأجزاء متعّددة في قطعة الماب�س ح�شب الت�شميم لفتحات  تمّثل الفتحات �شقًّ
حفرة الرقبة من الأمام والخلف، وفتحات الأكمام؛ اإذ، توجد بطول وعر�س و�شكل مختلف 
ح�شب الت�شميم، فمنها: الفتحات  المنحنية، اأو المدّببة، اأو الم�شتقيمة، وقد يرافقها اأزرار 

وعراٍو ح�شب الت�شميم، وتوجد اأ�شكال متنّوعة، منها:
توجد  �سّكين:  �سكل  على  �سجاف  مع  الفتحة  اأ 
في منت�شف الأمام ويثّبت عليها مرّد �شّكين وقد 
ال�شكل)16-3(،  في  كما  الياقة،  به  تّت�شل 
لرتداء  الفتحة  طول  كفاية  من  التاأّكد  ويجب 
خطوط  وك��ذل��ك  وخلعها،  المالب�س  قطعة 

الت�شميم المطلوب. 
ب فتحة مع �سجاف مخفي:توجد في اأّي جزء على 
وتوجد  الخلف،  اأو  الأمــام  في  الرقبة  حفرة 

المائلة،  اأو  العموديّة،  منها:  متنّوعة،  باأ�شكال 
الظاهرة، كما في  الحلقة  اإغاقها بعراٍو  ويمكن 

ال�شكل)17-3(.
منت�شف  في  توجد  بقاّلب:  �سجاف  مع  الفتحة  ج� 
المرّد  عليها  ويثّبت  الماب�س،  قطعة  في  الأمام 

وقد  ــام(،  الأم )منت�شف  منت�شفه  في  بخياطة 
ـــرّد ،كــمــا في  ـــم ــى ال ــل يــوجــد قــــّاب ع

ال�شكل)18-3(. 

 
ال�شكل)3-16(: الفتحة مع �شجاف

ب�شكل �شّكين.

 
ال�شكل)3-18(: الفتحة مع �شجاف 

بقاب.

 
ال�شكل)3-17(: فتحة مع 

�شجاف مخفي.



207

ر�سم الفتحات
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

-  تر�شم �شجافًا ب�شكل �شّكين على فتحة الرقبة ب�شكل طولي.
-  تر�شم �شجاف فتحة الرقبة مع قّاب. 

المعلومات الأ�سا�سيّة
ت�شتخدم الفتحات ب�شكل طولي في قطع الماب�س المتنّوعة، ويمكن تنفيذها باأطوال واأ�شكال 

مختلفة؛ مع مراعاة �شهولة ارتداء قطعة الماب�س وخلعها، فقد تكون جزءًا من الياقة عند ر�شمها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- المخّطط الأ�شا�شي العلوي )الأمام(.

- ورق ر�شم المخّططات.
- �شريط ل�شق.

- مق�ّس. 
- اأدوات القيا�س والر�شم.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأولً : ر�سم �سج��اف ب�سكل �سّكين وبطانته، كما في 
ال�سكل )1(. 

انقــل بن�شة ال�شدر اإلى تحــت الإبط من المخّطط 1
ال�شا�شــي )الكرتوني اأو الورقــي( اإلى ورق ر�شم 

المخّططات، مراعيًا نقل عامات التزان.

�شع النقطة )اأ( على حفرة الرقبة.2

3-3
تمرين

ال�شكل )1(



208

�شع نقطة )جـ( على خّط منت�شف الأمام، بحيث 3
يكون طول  )اأ جـ(م�شاويًا طول الفتحة المطلوبة 

)20( �شم تقريبًا، كما في ال�شكل )2(.

ار�شــم من )جـــ( الخط )جـــ د(، بحيث يكون 4
عموديًّا على خــّط منت�شف الأمام، وطوله )2( 
�شــم؛ اأّي ن�شف عر�س المرّد النهائي، ثّم ار�شم 
ا يوازي خّط منت�شف الأمام  من النقطة )د( خطًّ

وياقي خّط حفرة الرقبة في النقطة )هـ(.
ُمّد الخّط )د جـ( علــى ا�شتقامته م�شافة )2( �شم اإلى 5

ا عموديًّا لاأعلى ياقي  النقطة )د 1(، وار�شم منها خطًّ
الخــّط الأفقي المر�شــوم من النقطــة )اأ(، في النقطة 
)هـ 1(، وار�شم بطانة المــرّد كما في ر�شم المرّدات 
بحيث ت�شل الى خّط الكتف، كما في ال�شكل )3(.

 اكتب البيانات الازمة على المخّطط، مثل: 6
قما�ــس مثنّي على الخط )هـ1 د1( ، ومنت�شف 
اأمــام مثني، وار�شم خّط اتجــاه الن�شيج، كما 

في ال�شكل )3(.
انقــل بطانــة المرّد اإلــى ورق ر�شــم المخّططات 7

والممّثلــة بال�شــكل )هـــ1، د1، و، ز، ب، هـ1(، 
واثِن ورق��ة ر�صم المخّططات عل��ى الخّط )ه�1، 
د1(، ثــّم ار�شم )�شّف (ال�شــكل )د1، د ،هـ،هـ1(. 
وانقــل عامات اتــزان منت�شف الأمــام، ثّم افتح 
الورقة، وق�ّس حول الخطوط الخارجّية لل�صكل، 

كما في ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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 انقل بطانة المرّد الم�شتقيمة )اأي ل ت�شل اإلى خّط 8
الكتف(، كما في ال�شكل )5(.

ق���سّ حول الخط��وط الخارجّي��ة لل�صكل ثّم 9
ق���سّ على الخط��وط )ه���، د، د1، هـ1، هـ(، 
وحــّدد عامات التزان على خــّط منت�شف 

الأمام، كما في ال�شكل)6(.

ار�ص��م م�صاف��ات الخياط��ة ح��ول خط��وط قط��ع 10
المخّطط، ثّم احفظه  في مغّلف خا�ّس به.

ثانيً��ا : ر�س��م فتحة �س��ّق مع �سجاف بق��اّلب، كما في 
ال�سكل )7(.

انقل بن�شــة ال�شدر اإلى تحت الإبــط من المخّطط 1
الأ�شا�شــي )الكرتوني، اأو الورقــي( اإلى ورق ر�شم 

المخّططات، مراعيًا نقل عامات التزان.

ال�شكل )5(

ال�شكل )7(

ال�شكل )6(
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�صع النقاط )اأ، ب، ج�، د( على المخّطط الأمامي، 2
كمــا في ال�شكل )8(، بحيث ي�شاوي طول الخّط 
)ب د( طول ال�شّق )25( �شم تقريبًا، والخّط )ب 

جـ( ي�شاوي طول الفتحة )15( �شم تقريبًا. 

ار�شم مــن النقطة )د( الخّط )د هـــ( عموديًّا على 3
خّط منت�شف الأمام، وطولــه )4( �شم تقريبًا؛ اأّي 

ي�شاوي عر�س المرّد. 

�شــع نقطة )و( يمين نقطة )ب( بحيث تبعد عنها 4
اأفقيًّا م�شافة )4( �شم تقريبًا وت�شاوي عر�س قّاب 

الرقبة.

�شــل )جـ و(، و)و اأ( بخطوط منحنية تمّثل �صكل 5
القّاب، ثّم �شل )اأ هـ( بخّط م�شتقيم اأو منحٍن .

ار�شــم خــّط اتجــاه الن�شيج، بحيث يــوازي خّط 6
منت�شف الأمام، ثّم انقــل ال�شجاف والقاب اإلى 

ورق ر�شم المخّططات، كما في ال�شكل )9(. 

ار�شم حــول مخّطط الجزء العلــوي، مراعيًا ق�ّس 7
الجــزء )و، جـــ، د، هـــ، اأ، و(، كما فــي ال�شكل 

 .)10(

ار�شــم م�شافات الخياطة حول خطوط المخّطط، 8
ثّم احفظــه ومخّطط ال�شجاف وبطانته في مغّلف 

خا�ّس به. 

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(
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خياطة الفتحات

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
- تركّب �شجافًا على فتحة �شقّ على حفرة رقبة.

- ترّكب �شجافًا ظاهرًا على �شكل �شّكين على فتحة.
المعلومات الأ�سا�سيّة

تجّه��ز ال�صجافات وتخ��اط على الفتحات في خّط حفرة الرقبة كما في تجهيز ال�صجافات، وقد 
تكون ال�شجافات مخفّية اأو ظاهرة، ويتّم تنفيذ درزة مدّعمة لتقوية الفتحات.

 م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
الأمام  من  لكّلّ  مق�شو�شة  خاّم  قما�س  قطعتا   -
خّط  في  خياطة  وجود  عدم  مع  والخلف، 

المنت�شف. 
-  ح�شوة ل�شقة )فازلين(.

-  �شجاف مق�شو�س ح�شب الت�شميم.

- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط.
- اأدوات الكّي وتجهيزاته.

- اآلة الحبكة مجّهزة بالخيوط. 
- اأدوات الخياطة.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأولً : تركيب �سج��اف على فتحة �سّق على حفرة 

الرقبة.
انقل عامة ال�شق على خّط منت�شف الأمام، ونّفذ 1

الخياطــة المدّعمة لتقويــة فتحة ال�شــّق، كما في 
ال�شكل )1(، و كذلك نّفذ خياطة خّطي الكتفين. 

جّهز ال�شجاف وذلك بتنفيــذ الخياطة المدعمة، 2
وخياطــة خّطــي الكتفيــن لل�شجــاف، وتنطيف 

حاّفاته. 

4 -3
تمرين

ال�شكل )1(
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ثّبت ال�شجاف على الجــزء العلوي للبلوزة، بحيث 3
يتقابل الوجهان ال�شحيحان معًا من الداخل، مراعيًا 

تطابق عامات التزان، كما في ال�شكل )2(. 
ادرز علــى خــّط خياطــة حفــرة الرقبــة؛ لتثبيت 4

ال�شجــاف مــع البلــوزة، مبتدئًا من حفــرة الرقبة 
فــي الخلف اإلى م�شافة تبعــد)0.5( �شم عن خّط 
منت�شــف الأمام )خّط ال�شّق(، ثّم ادرز فتحة ال�شّق 
علــى �شكل بن�شــة تنتهي بغــرزة واحــدة عر�شّية 
)حيــث يعتمد عدد الغــرز العر�شّيــة على �شمك 
القما�ــس(؛ وذلــك لت�شهيل قلــب ال�شجاف على 
الوجه الخلفي للبلوزة، ثّم اأكمل الدرز اإلى اأعلى، 

كما في ال�شكل )2(.
نّفذ عمليــة التدريج والق�شق�شة لم�شافة الخياطة، 5

كما في خياطة ال�شجافات العادّية، كما في ال�شكل 
)3(، ثّم ُق�ّس على خّط ال�شّق، ثّم اقلب ال�شجاف 
اإلى الوجه الخلفي للبلوزة، كما في ال�شكل )4(.

ادرز الدرزة الطائرة على ال�شجاف وقريبًا من خّط 6
خياطة حفرة الرقبة؛ لثبيت طبقات م�شافة خياطة 

ال�شجاف، وقطعة النموذج.
ُق�ــسّ قطعة قما�س طولهــا )4( �شم وعر�شها )2( 7

�شم. 
اث��ِن القطع��ة طوليًّ��ا، وثّبتها على الوجــه الخلفي 8

ا مــن نهاية  لل�شجــاف، بحيــث تكــون قريبة جدًّ
ال�شّق لتقويتــه، و ادرزها على ال�شجاف، كما في 

ال�شكل )5(، ثّم اكو القطعة، واحتفط بها. 

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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ثانيً��ا : خياطة �سجاف ب�سكل �سكّين على فتحة، كما 
في ال�سكل )6(. 

�شّف �شجاف ال�شّكين.1

ق�ــسّ الح�شوة الا�شقــة بطول ال�شجــاف نف�شه 2
وم�شاويًا ن�شف عر�شه.

�شــع القطعتيــن مقابل بع�شهمــا علــى الطاولة؛ 3
لتحديد المرّد الأيمن والمرّد الأي�شر)مكان تثبيت 
الفازلين(،و�شــع عامة لتحديد الحاّفة العليا لكّل 

منهما.

ثّبت الح�شوة الا�شقة علــى قطعتي ال�شجاف من 4
خّط الثني اإلى خّط الخياطة، كما في ال�شكل )7(. 

جّهــز الجزء العلوي مــن البلوزة مــع تنفيذ درزة 5
تقويــة حــول الفتحة فــي م�شافة الخياطــة وقريبًا 
من خّط الــدرزة، ثّم ق�ّس الزاوية على �شكل �شّق، 
مراعيًــا عــدم ق�ــسّ درزة تقوية الزاويــة، كما في 

ال�شكل )8(.

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(

ال�شكل )6(
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ال�شكل )9(

اثِن كالًّ من قطعتي ال�صجاف طوليًّا؛ بحيث يكون 6
وجــه القما�س اإلى الداخل، و�شع القطعتين مقابل 
بع�شهمــا على الطاولة؛ لتحديد الحاّفة العليا لكّلّ 
منهمــا، ثــّم ادرزهما عر�شيًّا مــن الجهةالعليا من 
خــّط الّثنية اإلى خّط التركيب فقط، ثّم ُق�ّس م�شافة 
الخياطــة على ُبعد )0.5(�شم مــن خّط الخياطة، 
وُق�ّس الزاوية من الجهة المثنّية ب�شكل مائل، كما 
فــي ال�شــكل )9(؛ لتخفيــف ال�شمــك الزائد في 

م�شافات الخياطة، ولت�شهيل قلب الزاوية.

اقلــب ال�شجاف علــى الوجه ال�شحيــح، ورّتب 7
الزاوية ب�شكل جّيد، كما في ال�شكل )10(. 

�شع اإحدى قطعتي ال�شجاف على الوجه ال�شحيح 8
للبلــوزة، بحيث تكــون طبقة ال�شجــاف المثّبت 
عليها الفازلين اإلى جهة النمــوذج، مراعيًا تطابق 
عامــات التــزان واأن تكــون الجهــة المدروزة 
لاأعلــى، كمــا فــي ال�شــكل )11(، ثــّم ثّبــت 
بالدبابي�س، و�شّرج قريبًا من خّط الخياطة، ثّم ادرز 
علــى خّط الخياطة اإلى الزاوية ال�شفلّية للفتحة، ثّم 
كّرر ذلــك لتثبيت قطعة ال�شجــاف الأخرى على 

البلوزة، كما في ال�شكل)11(.

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(
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ن�شاط )2-3(

اجمع عددًا من قطع ماب�شك وماب�س اأفراد اأ�شرتك ذوات الفتحات وال�شجافات في 
الجزء العلوي منها،ثّم تفّح�شها جّيدًا من حيث: 

3 - كيفّية اإغاقها. 1 -  �شكل الفتحة.    
ه، واتجاه خطوط الن�صيج فيه. 4 - طريقة ق�صّ 2 -  �شكل ال�شجاف المثّبت عليها. 

 5 - طريقة تنظيف حاّفته،وكيفّية ظهوره على وجه قطعة الماب�س.
اً حول هذه الفتحات وال�شجافات، واعر�شها على زمائك،  ثّم اأعّد تقريرًا مف�شّ

مدّعمًا التقرير بال�شور باإ�شراف معّلمك.

 �شجافات قطع المالب�س المتنّوعة وفتحاتها

اقلب )نموذج البلوزة( اإلى الوجه الخلفي، ثّم اثِن 9
م�شافــة خياطة ال�شجاف اإلــى الداخل، وثّبتها مع 
خــّط الخياطة على الوجــه الخلفي بغرزة اللقطة، 
كمــا فــي ال�شــكل )12(، ثــّم كّرر ذلــك لقطعة 

ال�شجاف الأخرى.

اقلب قطعة النموذج واإلى الوجه ال�شحيح للقما�س، 10
ثّم طابــق قطعتي ال�شجاف فوق بع�شهما، بحيث 
تكــون القطعــة اليمنى فــوق الي�شــرى للماب�س 
الن�شائّية، وثّبتهما بالدبابي�س، ثّم اقلب البلوزة اإلى 
الوجه الخلفي، وثّبــت قطعتي ال�شجاف مع خّط 
الخياطــة على الحاّفة ال�شفلــى لل�شّق بعمل درزة، 

كما في ال�شكل )13(. 

اكِو القطعة، واحتفظ بها.11

 

ال�شكل )12(

ال�شكل )13(
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المرّدات 6
ي�شّكل المرّد الجزء الم�شاف للمخّطط الأ�شا�شي لقطعة الماب�س، للم�شاعدة على انطباق 
خّطي المنت�شف لجهتي )اليمين، والي�شار( معًا عند اإغاق العراوي والأزرار، اأو الأنواع 
الأخرى من المغلقات لقطعة الماب�س، عر�س المرّد يعتمد على قيا�س قطر الزّر، ول بّد قبل 

ر�شم المرّد من تحديد مواقع العراوي وقيا�س قطر الزّر.
وتوجد عّدة اأنواع من المرّدات، كما ياأتي :

المرّد العادي: يتمّيز هذا المرّد بوجود �شّف واحد من الأزرار، وي�شتعمل في اأنواع  اأ 
الماب�س جميعها، كالبلوزة، والتّنورة، والمعاطف، وغيرها، وفي الفتحات الأمامّية 

اأو الخلفّية لقطعة الماب�س، كما في ال�شكل )19-3(.
قطر  على  المرّد  عر�س  ويعتمد 
قطر  ]ن�شف  ي�شاوي  اإذ،  ــزّر؛  ال

الزّر + )1( �شم تقريبًا[. 
نهاية  عند  المرّد  بطانة  عر�س  اأّما 
كافيًا  يكون  اأن  فيجب  الطول، 
تقّل  فا  العراوي،  خياطة  لعملية 

عن )6( �شم تقريبًا للعراوي الأفقّية، و)3( �شم للعراوي العموديّة، اأّما بالن�شبة لعر�شها 
ي�شل  المفتوحة،  الياقة  ففي  الماب�س؛  قطعة  ت�شميم  فيعتمد على  الرقبة،  عند حفرة 
عر�س بطانة المرّد اإلى خّط  الكتف، اأّما في ت�شاميم قطع الماب�س ذوات الفتحات 
المغلقة اإلى خّط حفرة الرقبة، فاإّن عر�شه عند حفرة الرقبة يكون م�شاويًا لعر�شه في 

نهاية طول قطعة الماب�س.
ب المرّد ذو ال�سّفين من الأزرار: ير�شم المرّد ح�شب الت�شميم بحيث يتراوح عر�شه، بين 
)5-10( �شم، ثّم يحّدد الخّط الأول للعراوي والأزرار، بحيث يبعد عن خّط حاّفة المرّد 
ف الثاني من الأزرار والعراوي فير�شم بحيث يقع  م�شافة ) قطر الّزر + 1�شم(، اأّما ال�شّ

خّط منت�شف الأمام لقطعة الماب�س في منت�شف الم�شافة بين خّطي الأزرار والعراوي.

    
ال�شكل )3-19(: المرّد العادي.
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اأّما بالن�شبة لر�شم بطانة المرّد، فقد تكون مّت�شلة اأو منف�شلة عنه، مع �شرورة التاأّكد من 
تغطيتها للخّط الثاني لاأزرار والعراوي، كما في ال�شكل )20-3(. 

من  ب�شّفين  المرّد  وي�شتخدم 
الماب�س  قطع  فــي  الأزرار 
ــوزة،  ــل ــب ــال ــفــة، ك ــل ــمــخــت ال
ــان، والــمــعــطــف،  ــت ــش ــ� ــف وال

والتنّورة، وغيرها. 
ج� مرّد الأمام غير المتماثل: يوجد 
الماب�س  قطع  ت�شاميم  فــي 

البلوزات  وبخا�شة  الن�شائّية 
المتماثل  بغير  و�شّمي  وغيرها، 
عن  اليمنى  الجهة  لخــتــاف 
الماب�س،  قطعة  في  الي�شرى 
ــرّد ح�شب  ــم ال خــّط  ويــر�ــشــم 
من  عــادة  يكون  و  الت�شميم، 
قطعة  ــي  ف الــيــ�ــشــرى  الــجــهــة 
الماب�س لذلك يتّم ر�شمه على 
والذي  كاماً  ــام  الأم مخّطط 
كما  مفتوحًا،  مخّططًا  ي�شّمى 
وبعد   ،)21-3( ال�شكل  في 
خّط  تحديد  يتّم  المرّد،  ر�شم 

العراوي والأزرار. 
اليمنى،  القطعة  عن  مختلفة  الي�شرى  القطعة  تكون  المتماثلة،  غير  الت�شاميم  وفي 

لذلك يتّم  ق�ّس المخّطط على طبقة واحدة من القما�س وعلى وجهها ال�شحيح.  

ال�شكل)3-20(: المرّد ذو ال�شّفين من الأزرار.

المر�شوم  المخّطط   : المفتوح  المخّطط 
مخّطط  من  لكّل  والأي�شر  الأيمن  بجزاأيه 
لر�شم  وي�شتعمل  وال�شفلي،  العلوي  الجزء 

الت�شاميم غير المتماثلة.

ال�شكل)3-21(: مرّد الأمام غير المتماثل.
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ة  د المرّد المنف�سل: يوجد المرّد المنف�شل في الكثير من ت�شاميم قطع الماب�س، وبخا�شّ  
القمي�س، حيث ير�شم المرّد وبطانته )�شجافه( منف�شاً في الجهة اليمنى في القمي�س 
اأما الجهة اليمنى فير�شم لها المرّد العادي  الن�شائي، والعك�س في القمي�س الرّجالي، 

وبطانته التي ت�شاوي �شعف عر�س المرّد فقط. 
في  ــعــراوي  ال وتكون   
وقد  طولّية،  المرّد  هذا 
المنف�شل  المرّد  ير�شم  
اليمنى  الجهتين  ــي  ف
والي�شرى للقمي�س، كما 
في ال�شكل، )22-3(. 

تحديد مواقع الأزرار والعراوي على المخّطط 7
الفائدة  اأّن  اإل  ووظيفّية،  تجميلّية  فوائد  والعراوي  لاأزرار 
الأهّم هي اإغاق الفتحات، وتتنّوع الأزرار من حيث ماّدة 
ال�شنع، اأو ال�شكل، اأو القيا�س، اأو طريقة التثبيت، وكذلك 
العراوي، فقد تكون على �شكل حلقات اأو فتحات بالقما�س 
الحلقات  عراوي  وت�شتعمل  خالها،  الزّر  لمرور  تكفي 
للفتحات المتقابلة، بينما ت�شتخدم عراوي ال�شّق للفتحات 
اأماكن  وتحديد  العراوي  ولر�شم  )المتطابقة(.  المتراكبة 

الأزرار على المخّطط، تّتبع المراحل الآتية:
اإلى  تمتّد  التي  الم�شافة  المرّد  ي�شّكل  المرّد:  ر�سم  اأ 

جانب خّط المنت�شف اأو خّط تركيب الأزرار في قطعة الماب�س ذات الفتحات، 
وعر�س المردّ ي�شاوي ن�شف قطر الزرّ+ م�شافة كافية بين حاّفة الزّر وحاّفة المرّد 
تقّدر من ) 0.5-1 ( �شم تقريبًا، كما في ال�شكل )3-23(، وفي الت�شاميم غير 

ال�شكل)3-22(: المرّد المنف�شل.

ال�شكل)3-23(: ر�شم المرّد 
والعراوي.
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المرّد  يكون  المائلة،  المرّد  حاّفة  ذات  اأو  المتماثلة 
الـ�شـكل  في  كـما  الـمتـمـاثل،  غيـر  للخـّط  موازيًـا 
)3-24(. ويعّد خّط المنت�شف  هو الركيزة الأ�شا�شّية 
لر�شم العراوي وتحديد اأماكن الأزرار بالن�شبة للماب�س 

ذوات ال�شّف الواحد من الأزرار. 
ر�شم  فيتّم  الأزرار،  �شّفي  ذات  للماب�س  بالن�شبة  اأّما 
حاّفة المرّد ح�شب الت�شميم، ثّم يتّم ر�شم الخّط الأول 
للعراوي والأزرار، بحيث يبعد عن حاّفة المرّد م�شافة 
ت�شاوي )ن�شف قطر الزّر+ م�شافة كافية بين حاّفة الزّر 
ثّم  تقريبًا(،  �شم   )  1-0.5  ( من  تقّدر  المرّد  وحاّفة 
ير�شم الخط الثاني للعراوي والأزرار بحيث يقع خّط 

المنت�شف بينهما. 
ب تحديد طول العروة: طول العروة ي�شاوي قطر الزّر + )3( مم تقريبًا بالن�شبة لاأزرار 
ذوات ال�شطح الأمل�س والرقيقة، اأّما الأزرار ذوات ال�شطح الخ�شن ال�شميكة، فاإّنه من 
الأف�شل عمل �شّق في ق�شا�شة من قما�س قطعة الماب�س تنا�شب قطر الزّر م�شافًا اإليه 
للتاأّكد من �شهولة مروره خال ال�شّق  اإدخال الزّر في ال�شّق  �شمك الزّر، ثّم يجّرب 
العروة على عينة من قما�س قطعة الماب�س  تنفيذ  القما�س، ويمكن  دون تلف قطعة 

م�شافًا اإليها الح�شوات الازمة قبل تنفيذها على قطعة الماب�س.
ج� توزيع العراوي: يراعى عند توزيع العراوي على مخّطط قطعة الماب�س للجزء العلوي )بلوزة، 

جاكيت،...( ما ياأتي: 
خــّط حفرة الرقبة؛ اإذ، يعّيــن مكان العروة الأولى، بحيث تبعد م�شافة ن�شف قطر    .1

الّزر + )5( مم تقريبًا عن خّط حفرة الرقبة من الأعلى.
الماب�س ذوات القّاب مع ياقة اأو دونها، ويعّين مكان العروة على م�شتوى نقطة    .2

ثني القّاب )نقطة انك�شار القّاب(، ثّم توزيع باقي العراوي.
الماب�س ذوات الأحزمة؛ اإذ، تكون العروة اأعلى الحزام اأو اأ�شفلة بمقدار)3( �شم    .3

ال�شكل)3-24(: حاّفة المرّد 
المائلة.
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تقريبًا ول تو�شع عــروة تحته مبا�شرة، 
كما في ال�شكل )25-3(.                                                                     
الماب�ــس دون اأحزمــة، ودون خياطــة    .4
في خــّط الخ�شــر: تو�شع العــروة على 
خّط الخ�شر لتثبيته، وفي حال الماب�س 
ذوات الخياطــة فــي خــّط الخ�شر، فاإن 
العــروة تو�شــع علــى خــّط الخ�شر في 
الأقم�شــة الرقيقة، بينما تبتعــد قلياً عن 
م�شافة خياطة خــّط الخ�شر في الأقم�شة 

ال�شميكــة اأو الخ�شنة. وبعد تحديــد مكان كلٍّ من العروتيــن )الأولى، والأخيرة(، 
يتــم توزيع باقــي العراوي في الم�شافة بينهما، مع مراعــاة و�شع عروة على م�شتوى 
بــروز ال�شدر، لتجّنب وجود ات�شاع في هــذه المنطقة اأو فجوة، لذلك، يتّم تقريب 

العراوي اأو اإبعادها  للح�شول على عروة على م�شتوى ال�شدر.  
وتعتم��د الم�صاف��ة بين الع��راوي على خط��وط الت�صمي��م، وطريقة ارت��داء قطعة 
الماب�ــس؛ اإذ، تكون الم�شافة بين العــراوي للمعاطف والجاكيتات اأكثر منها في 
حــال القم�شــان والف�شاتين. وكذلك تكــون العراوي للماب�ــس المك�ّشمة على 

الج�شم اأقرب لبع�شها البع�س من العراوي للماب�س الوا�شعة اأو الف�شفا�شة.
وب�شــكل عام فاإّن الم�شافة بين عــراوي البلوزة تتراوح بين )5-7( �شم، بينما في 

حال الجاكيتات اأو المعاطف، فتكون )12-15( �شم.
د ر�سم العراوي: يوجد نوعان من العراوي، كما ياأتي:  

العــراوي الأفقّية: اإذ يحّدد اأماكن الأزرار اأولً ح�شب ت�شميم قطعة الماب�س، ثّم    .1
يتّم تحديد اأماكن العراوي بر�شم خّط بداية العروة، بحيث يبعد )3( مم يمين خّط 
المنت�شــف )خــطّ الأزرار(، ثمّ يمدّ اإلى جهة ي�شار خــطّ المنت�شف ح�شب قيا�س 

قطر الزّر و�شمكه. 
العراوي العاموديّة: وت�شتعمل في الماب�س ذوات المرّد المنف�شل اأو عند ا�شتعمال    .2

ال�شكل)3-25(: توزيع العراوي.                                                                       
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اأزرار �شغيرة الحجم، حيث يتّم تحديد اأماكن الأزرار اأولً كما في توزيع العراوي 
الأفقّيــة، وتر�شم العراوي على خّط المنت�شف، بحيــث تكون بدايتها اأعلى نقطة 
تحديــد مــكان الزّر بم�شافــة )3( مم، ثّم تمــّد اإلى الأ�شفل على خــّط المنت�شف 

ح�شب قيا�س قطر الزّر و�شمكه.
ه� تحديد اأماكن الأزرار على المخّطط: نثّبت الأزرار على خّط منت�شف قطعة الماب�س 
خّط  يكون  بحيث   ،)26-3( ال�شكل  في  كما  الأفقّية،  العراوي  م�شتوى  وعلى 
ذات  الماب�س  قطعة  حال  في  اأّما  الزّر،  ثقوب  بين  الم�شافة  منت�شف  في  المنت�شف 
العراوي العاموديّة، كما في ال�شكل )3-27(، فيحّدد مكان الزّر على خّط المنت�شف 

تمامًا بحيث يثّبت في نقطة تقع اأ�شفل بداية العروة م�شافة )3( مم.  

 ال�شكل)3-26(: تحديد مكان الزّر 
للعراوي الأفقّية.

 ال�شكل)3-27(: تحديد مكان الزّر 
للعراوي العمودّية.
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ر�سم المرّدات
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تر�شم المرّد ب�شّف واحد من الأزرار.
- تر�شم المرّد المزدوج ب�شّفين من الأزرار.

- تر�شم المرّد المنف�شل.
- تر�شم المرّد غير المتماثل.

المعلومات الأ�سا�سيّة
توجــد اأنواع مختلفة من المــرّدات ويعتمد مقدار عر�س المرّد على قطــر الزّر؛ حيث ي�شاف 
اإليــه )0.5-1( �شــم وهي الم�شافة بين الــزّر وحاّفة المرّد، وعند ر�شم بطانــة المرّد، يجب اأن 
يكون عر�شها كافيًــا لخياطة العراوي، وكذلك منا�شبًا لت�شميم قطعة الماب�س من حيث �شكل 

الت�شميم عند حفرة الرقبة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
-  المخّطط الأ�شا�شي العلوي )الأمام، والخلف( اإلى خّط الخ�شر.

- �شريط ل�شق.
- ورق ر�شم المخّططات. 

-  مق�ّس.
- اأدوات القيا�س والر�شم.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأولً : ر�سم المرّد الع��ادي ب�سّف واحد من الأزرار، 

كما في ال�سكل )1(
انقــل المخّطــط الأ�شا�شي العلوي مــن الكرتون اإلى 1

ورق ر�شم المخّططات حتــى خّط الخ�شر، على اأن 
يكون خــّط منت�شف الأمــام بعيدًا عــن حاّفة الورقة 
م�شافــة )15( �شم، وانقــل بن�شة ال�شــدر اإلى تحت 
الإبط ح�شب الت�شميم، مراعيًا نقل عامات التزان. 

5 -3
تمرين

ال�شكل )1(
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عّيــن اأماكــن الأزرار، بحيث يبداأ الــزّر الأول في 2
اأ�شفــل حفــرة الرقبــة بم�شافة ن�شف قطــر الزّر + 
)0.5- 1( �شــم، مراعيًــا اأن يكــون الــزّر الثاني 
)الآخر( على م�شتــوى اأعلى بروز في ال�شدر، اأو 

يبعد عنه لاأعلى اأو لاأ�شفل م�شافة )1(�شم.

ق�ّشــم الم�شافــة بيــن الزّريــن )الأول، والثانــي(، 3
بحيث تكون الم�شافة بين الأزرار للبلوزة ت�شاوي 
)5-8(�شم ب�شكل ينا�شب ت�شميم قطعة الماب�س، 
ثــّم حّدد مكان باقي الأزرار كما في ال�شكل )2(، 

ولتكــن  الم�شافــة بيــن  الأزرار مت�شاويــة.
ار�شــم العراوي على الجهة اليمنــى من المخّطط 4

كالآتي:
اليمنى  الجهة  على  الأزرار  عامات  انقل   -  اأ 

من المخّطط.
�شع نقطة )اأ( في مكان الزّر الأول.  -  ب 

على خّط  ا عموديًّا  )اأ( خطًّ نقطة  من  ار�شم   -  جـ 
 ،)3( ال�شكل  في  كما  الأمـــام،  منت�شف 
نقطة  يمين  مم   )3( بعد  على  يبداأ  بحيث 
)اأ(، و�شع نقطة )و(، ثّم ُمّده اإلى نقطة )ب( 
بحيث ي�شاوي طول الخّط )وب( قطر الزّر 
الرقيقة،  الأزرار  وفي  )ارتفاعه(،  �شمكه   +

ي�شاوي طول العروة )قطر الزّر + 3 مم(.

ار�شم بقّية العراوي كما �شبق.5

ار�شم المرّد كالآتي :6

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(
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ــام،  الأم منت�شف  خــّط  يمين  ا  خطًّ ار�شم   - اأ 
ت�شاوي  م�شافة  عنه  ويبعد  يوازيه  بحيث 
ن�شف قطر الزرّ م�شافًا اإليه )0.5- 1( �شم، 

كما في ال�شكل)4(.
)جـ(  نقطة  من  اأفقيًّا  الرقبة  حفرة  خّط  مّد   - ب 
في  المرّد  خّط  ياقي  حتى  ا�شتقامته  على 

نقطة )د(. 
ملحوظة: بعد ق�ّس القما�س ح�شب المخّطط، يتّم 
الي�شرى  اأماكن الأزرار على الجهة  نقل عامات 
للقمي�س، واأّما العراوي فتنقل على الجهة اليمنى. 

ار�شم بطانة المرّد كالآتي:7
 �شــع نقطــة )�س( على خــّط الكتف ي�شــار نقطة 
)هـ(، بحيث يكون طول )هـ �س( ي�شاوي)5( �شم 

تقريبًا، كما في ال�شكل)4(.
 �شع نقطة )�س( على خــّط نهاية الطول، بحيث 
تبعد عــن خــّط منت�شف الأمــام م�شافــة ت�شاوي 
�شعف عر�س المرّد، ثم �شل نقطة )�س( مع نقطة 

)�س( بخّط منحٍن، كما في ال�شكل )5(.
ار�شم خــّط اتجــاه الن�شيج يوازي خــّط منت�شف 8

الأمام. 
 اثِن ورقة ر�صم المخّططــات لاأ�شفل على الخّط 9

)د، ع(، ثّم انقل بطانة المرّد، ال�شكل)د، هـ، �س، 
�س، ع( بالّدّراجة، اأو �شّف بقلم الر�شا�س.

افتح الثنية، ثّم ار�شم فوق الخّط بقلم الر�شا�س في 10
حال ا�شتعمال الّدّراجة؛ لتظهر بطانة المرّد.

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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اثِن المخّطط على الخّط )د ع(، ثّم ار�شم م�شافات 11
الخياطة لخّط الكتف وحفرة الرقبة، كما ياأتي:

اأ    – )1(�شم لحفرة الرقبة 
ب- )2(�شم للكتف

مراعيًا عــدم ر�شم م�شافة خياطة للحاّفة الخارجّية 
لبطانة المرّد.

ق�ــسّ على خّط م�شافــة الخياطة، ثّم افتــح الثنية، 12 
وق�ّس على خّط حاّفة بطانة المرّد الخارجّية. 

 احفظ المخّطط النهائي في مغّلف خا�ّس به.13

ثانيًا : ر�سم المرّد ب�سّفين من الأزرار، كما في ال�سكل 
.)7(

انقــل المخّطــط الأ�شا�شــي العلــوي الأمامي من 1
الكرتــون اإلــى ورق ر�شم المخّططــات اإلى خّط 
الخ�شــر، بحيث يبعد خــّط منت�شــف الأمام عن 
حاّفة الورقــة )15-20( �شم، مراعيًــا نقل بن�شة 

ال�شدر تحت الإبط بطريقة التدوير.

ار�شــم خــّط حاّفة المــرّد الخــّط) اأ ب(، كما في 2
ال�شــكل )8(، يميــن خّط منت�شف الأمــام م�شافة 

)5-10( �شم ح�شب الت�شميم. 

ار�شم حفرة الرقبة كما في الت�شميم المطلوب. 3

ار�شم الخّط )ج د( )خّط الأزرار الأول( اإلى ي�شار 4
خّط المرّد )اأ ب(، بحيث يوازيه ويبعد عنه م�شافة 

ن�شف قطر الزّر + )1( �شم تقريبًا.

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(
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ار�شم خّط العــراوي والأزرار الثاني )هـ و(، كما 5
في ال�شكل )8(، بحيث يوازي خّط الأزرار الأول 
)ج د(، ويقــع خــّط منت�شف الأمــام في منت�شف 

الم�شافة بينهما. 
ار�شم العراوي، كما في ال�شكل )8(. 6
ار�شم خّط نهاية بطانة المرّد، كما في ال�شكل)8(، 7

ثّم انقلــه على ورق ر�شــم المخّططــات، مراعيًا 
نقــل عامات اتزان خــّط منت�شــف الأمام وخّط 

العراوي، كما في ال�شكل )9(.
ار�شــم م�شافات الخياطة حــول المخّطط وبطانة 8

الم��رّد، ث��ّم ق���سّ ح��ول الخط��وط الخارجّي��ة 
للمخّطط.

احفظ المخّطط النهائي داخل مغّلف خا�ّس به.9
ثالثًا : ر�سم المرّد المنف�سل )مرّد القمي�س(، كما في 

ال�سكل )10(
كرّر الخطوة )1( كما في البند اأولً 1
2

3
4

ار�شــم عر�ــس المــرّد المنف�شل بحيــث ي�شاوي 
ن�شف قطر الزّر + )1( �شم.

وّزع اأماكن الأزرار، وحّددها على خّط منت�شف الأمام.
ار�شــم العراوي الطولّية على خّط منت�شف الأمام، 

كما �شبق.
�شــع النقطتين )اأ، ب( على خــّط المرّد، كما في 5

ال�شكل )11(.
ار�شــم الخط )�ــس �س(، بحيــث يوازي خــّط منت�شف 6

الأمام ويبعد عنه اإلى الي�شار م�شافة ت�شاوي عر�س المرّد.

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(
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ار�شم حول القطعة ) اأ ب �س �س(، وانقل خّط العراوي.7
ار�ص��م ح��ول الخط��وط الخارجّيــة للمخّطــط؛ 8

 لتح�شــل علــى الجهــة اليمنــى منــه، كمــا فــي 
ال�شكل )12(.

ار�شــم م�شافات الخياطة حــول المخّطط، وق�ّس 9
حولها، مراعيًــا اأن تكون م�شافــة الخياطة لحاّفة 
المرّد  وحفرة الرقبة وحافتي قطعة المرّد المنف�شل 

ت�شاوي )1( �شم. 
اأّما بالن�شبة لم�شافة خياطة نهاية الطول فهي تكون  

بالم�شافة نف�شها التي ُر�شمت للبلوزة.
ار�شم الجهــة الي�شرى للبلوزة بر�شــم المرّد كما في 10

الجهــة اليمنى،ثــّم ار�شــم بطانة المــرّد بحيث تبعد 
عن حاّفة المــرّد م�شافة ت�شاوي �شعف عر�س المرّد 
وتوازي خّط منت�شف الأمام، كما في ال�شكل )13(.
رابعًا : ر�سم المرّد غير المتماثل، كما في ال�سكل )14(

اث��ِن ورق ر�صم المخّططات طوليًا لالأ�صفل م�صافة 1
تزيد على عر�س المخّطط الأمامي م�شافة ت�شاوي 

)4( �شم تقريبًا.
ر�شــم 2 ورق  علــى  الكرتونــي  المخّطــط  �شــع 

المخّططات، بحيث ينطبــق خّط منت�شف الأمام 
علــى الحاّفــة المثنّي��ة، وار�ص��م ح��ول خط��وط 
المخّطــط، مراعيًا نقل بن�شة ال�شدر تحت الإبط، 

وانقل عامات التزان.  
ق���سّ حول الخط��وط الخارجّيــة للمخّطط، ثــّم انقل 3

البن�شة وعامات التزان للطبقة الأخرى من المخّطط.

ال�شكل )12(

ال�شكل )13(

ال�شكل )14(
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4

5
6

7

ا على  افتــح المخّطط، وار�شم بقلم الر�شا�س خطًّ
خّط الثني)خّط منت�شف الأمام(، وبذلك تح�شل 
على مخّطط كامل لاأمــام وهذا ي�شّمى المخّطط 

المفتوح، كما  في ال�شكل )15(.
ار�شم خّط المّرد )اأ ب( كما في الت�شميم. 

ار�شــم حفــرة الرقبــة بزاويــة قائمــة، كمــا فــي 
ال�شكل)15(، اأو ح�شب الت�شميم المطلوب.
ار�شم خّط الأزرار والعراوي، كما مّر �شابقًا.

�ص��ع النقاط الآتية على المخّط��ط )اأ ، ب، جـ، د، هـ، 8
و،ز، �س، �س، ع، ل، ق،ي(، كما في ال�شكل )15(.

ار�شــم خــّط اتجــاه الن�شيج، بحيث يــوازي خّط 9
منت�شف الأمام.

انقل القطعة اليمنــى)اأ، ب، جـ، د، هـ، و، ز، اأ(، 10
اإلى ورق ر�شم المخّططات، مراعيًا نقل عامات 

التزان، وخّط العراوي، ومنت�شف الأمام. 
�شع عامة اتزان خّط منت�شف الأمام.11
ار�شــم بطانــة المــرّد، وانقلهــا اإلــى ورق ر�شــم 12

المخّططات، كما في ال�شكل )16(.
انقــل القطعة الي�صرى من المخّطط على الخطوط 13

)�ــس،ي، �ــس، ع، ل، ق، ي(، وانقــل البن�شة، 
وعامات التزان،مراعيًا ترك م�شافة 10 �شم اإلى  

ي�شار الخّط )�س، �س(.
�شع نفطة )ك( على خط الرقبة، وار�شم خّط المرّد 14

)ك م(، بحيث يبعد عن خّط الأزرار م�شافة عر�س 
مرّد الجهة اليمنى؛ اأّي الم�شافة )ب �س(. 

ال�شكل )15(

ال�شكل )16(

ال�شكل )17(
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ار�شــم بطانة المرّد بعد ثنــي المخّطط على الخّط 15
)ك، م(،كمــا فــي ال�شكل )17(، ثــّم ق�ّس حول 
الخطوط الخارجّية للمخّط��ط، وعلى خّط نهاية 
بطانة المرّد ثّم افتح الثنية، كما في ال�شكل )17(. 

ار�شم المخّطط النهائي للجهة الي�شرى.16
احفظ اأجزاء المخّطط النهائي في مغّلف خا�ّس به.17

ن�شاط )3-3(

ابحث تاريخيًّا عن �شبب تركيب جهة اليمين ذات العراوي فوق جهة الي�شار ذات الأزرار 
في الفتحات الأمامّية في قطع الماب�س الن�شائّية، في حين يكون العك�س في قطع الماب�س 

الرّجالّية، ثّم ناق�س وزماءك ذلك في غرفة ال�شّف باإ�شراف المعّلم.

المرداّت

الأ�شئلة

عّلل الآتي :
تثبيت ح�شوة حفرة الرقبة على الوجه الخلفي للقما�س.   -  1

و�شع قطع ال�شجاف بعد تنفيذ الخياطة المدّعمة في مكانها المحّدد على حفرة الرقبة.  -  2
تنظيف الحاّفة الخارجّية لل�شجاف قبل خياطته على حفرة الرقبة.  -  3

الخياطة  م�شافة  تكون  بحيث  بالتدريج،  والحفرة  ال�شجاف  خياطة  م�شافة  ق�ّس   -  4
الأعر�س للبلوزة.

تنفيذ الخياطة الطائرة على ال�شجاف والطبقات الأخرى لم�شافات الخياطة.  -  5
ا�شتعمل غرزة اللقطة؛ لثبيت ثنية ال�شجاف في م�شافة الخياطة.  -  6
ها.  تنفيذ درزة مدّعمة على فتحة ال�شّق على �شكل )7( قبل ق�شّ  -  7

تثبيت قطعة قما�س �شغيرة على الوجه الخلفي لل�شجاف عند نهاية ال�شّق.  -  8
ق�ّس م�شافة خياطة ال�شجاف ب�شكل مائل عند الزوايا.  -  9
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اختيار  يتّم  بالرقبة، وعادة  )البلوزة( والتي تحيط   العلوي  الجزء  تو�شع على  الياقات: قطعة 
�شكلها وت�شميمها بما يتنا�شب و�صكل الوجه والرقبة، فما اأ�صكال الياقات؟ ما اأ�صماوؤها ؟ كيف 

تتّم خياطتها؟ �شتتعّرف اإجابة هذه الأ�شئلة من خال درا�شتك لهذا المو�شوع.

خطوط الياقة وموا�سفاتها 1
مختلفة،وقبل  وت�شاميم  باأ�شكال  الياقات  توجد 
البدء بر�شم الأ�شكال المختلفة للياقات، لبّد من 
ت�صير  كما  فيها،  الأ�صا�صّية  الخطوط  اإلى  التعّرف 
اإليها الأرقام على ال�شكل )3- 28(، وكما ياأتي:

خّط حفرة الرقبة: الخّط الذي تّت�شل به الياقة  اأ 
مع حفرة الرقبة، وي�شير اإليه الرقم)1(.

ب خّط ثني الياقة )خّط اللتفاف(:  الخّط الذي 
اإليه  وي�شير  الرقبة،  حول  الياقة  عنده  تلتّف 

الرقم )2(.
اإلى خّط  ج� ارتفاع الياقة: ويق�شد به الم�شافة التي ترتفعها الياقة فوق خّط حفرة الرقبة 

ثنيها، وي�شير اإليه الرقم )3(.
اإليه  وي�شير  الخارجي،  الياقة وخّطها  ثني  بين خّط  الم�شافة  به  الياقة: ويق�شد  د عر�س   

الرقم )4(.  
ه� نقطة النك�سار: النقطة التي ينطوي عندها القّاب، وي�شير اإليه الرقم )5(.

و خّط النك�سار:  خّط الثني الناتج عند ارتداد القّاب، كما ي�شير اإليه الرقم)6(.  
في  كما  الخارجي،  وت�شميمها  الياقة  �شكل  يحّدد  الذي  الخّط  الخارجي:  الخّط  ز   

الرقم )7(.



ال�شكل)3-28(: الخطوط الرئي�صة للياقة.
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خّط  مع  الياقة  به  تّت�شل  مخفّي  داخلي  خّط  ويوجد 
حفرة الرقبة؛ اأّي خّط تركيب الياقة على الجزء العلوي، 
الخّط  بين  التمييز  من  لبّد  جميعها،  الياقات  وفي 
في  التركيب(، كما  )خّط  الداخلي  والخّط  الخارجي 

ال�شكل)29-3(. 
وتوؤثّر العاقة بين �شكلي الخّطين  الطولّيين )الداخلي، 
والخارجي( للياقة على ان�شدالها على الج�شم وماءمتها 
للرقبة، فاإذا كان الخّط الخارجي للياقة هو الأطول، كما 

في الياقه )اأ(، فاإّن �شكل الياقة يكون م�شّطحًا وعلى العك�س، فاإذا كان الخّط الخارجي هو الأق�شر، 
كما في الياقة )و(، فاإّن �شكل الياقة  يرتفع لاأعلى حول الرقبة ثّم يلتّف، وقد ليلتّف. وتجدر الإ�شارة 

الخارجي  للخّط  يكون  الخّط  طول  في  التغّير  اأّن  اإلى 
فقط، لأّن طول الخط الداخلي يبقى ثابتًا ح�شب قيا�س 
خّط حفرة الرقبة، ويمكن تقليل طول الخّط الخارجي 
الياقة،  تركيب  تنتهي عند خّط  فيه  بن�شات  بعمل  للياقة 
في  )هـ(  ال�شكل  ويمّثل   ،)30-3( ال�شكل  في  كما 
الـ�شكل )3-29( م�شتطياً طوله ي�شاوي قيا�س حفرة 
الخارجي  الخّط  اأّن  اأّي  الياقة(؛  تركيب  )خّط  الرقبة 
طول  قيا�س  تقليل  حال  وفي  الداخلي،  الخّط  ي�شاوي 

للرقبة  مطابقًا  �شيكون  الياقة  ت�شميم  فاإّن  بن�شات،  بعمل  )و(،  ال�شكل  في  كما  الخارجي،  الخّط 
تاأخذ �شكاً من�شدلً )م�شّطحًا(  الياقة  فاإّن  الداخلي هو الأق�شر  اإذا كان الخّط  ومرتفعًا، والعك�س 
الخّط  ثّم تعديل ر�شم  فيه،  للياقة بعمل �شقوق  الخّط الخارجي  على الج�شم، ويمكن زيادة طول 
الخارجي ليزيد الفرق بين طول الخّط الخارجي والداخلي، اأّي اأّن التفاف الياقة حول الرقبة يّتخذ 

اأ�شكالً عّدة، منها: المرتفع كثيرًا على الرقبة، اأو المنب�شط على الج�شم، ومابينهما.
الخّط  على  المرتفعة  الياقة  عادة  وتر�شم  وارتفاعها،  الياقة  �شكل  في  الرقبة  �شكل حفرة  يوؤّثر  كما 
الأ�شلي لحفرة الرقبة في المخّطط الأ�شا�شي، وفي حال ا�شتعمال الأقم�شة ال�شميكة ذات المّطاطّية، 



ال�شكل)3-29(: الخّطان الداخلي  
 والخارجي لأ�شكال الياقات المختلفة.

ال�شكل )3-30(:تقليل قيا�س الخّط الخارجي.
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فاإّن طول خّط حفرة الرقبة الأ�شلّية �شيزيد ب�شبب مّطاطّية القما�س، وهذا يتطّلب تقليل هذا الت�شاع؛ 
لتجّنب ابتعاد الياقة المرتفعة عن الرقبة، اإل اأّن هذه المّطاّطية قد تكون مرغوبة في حال المخّططات 

ذات الحفرة الوا�شعة للرقبة.

اأنواع الياقات 2
يمكن ت�شنيف الياقات بطرق عّدة، منها: من حيث �شكلها حول الرقبة، اأو كونها مّت�شلة، 

اأو منف�شلة، اأو �شكل حفرة الرقبة. وفي ما ياأتي بع�س اأنواع الياقات:
ثّم تركيبها  الياقات المنف�سلة : ويتّم ر�شمها وتجهيزها منف�شلة عن قطعة الماب�س،  اأ 

وخياطتها على خّط حفرة الرقبة لقطعة الماب�س، ولها اأنواع عّدة، مثل:
الياقات الم�شّطحة : تن�شدل على الأكتاف دون اأّي ارتفاع حول الرقبة اأو بارتفاع    .1
ب�شيــط جــدً ا، وقد يكون الرتفاع مــن الأمام اأو من الخلــف. وللياقة الم�شّطحة 

اأ�شكال عّدة، منها : 
الياقــة الم�شّطحــة البيبــي )Peter Pan Collar( : وتّت�شــف بالن�شــدال  اأ.  
وال�شتدارة  ولتلتّف اأبدًا حول الرقبة وتكون باأ�شكال عّدة؛ م�شتديرة، كما 
فــي  ال�شــكل )3-31(،اأو مدّببة، اأو مرّبعة، وتر�شم هــذه الياقات جميعها 
على المخّطط الأ�شا�شي وذلك بو�شــع خّطي الكتف )الأمامي، والخلفي( 

معًا عند نقطة الرقبة، ويكون الخّط 
الداخلــي للياقــة  ح�شــب حفــرة 
الرقبــة، والخّط الخارجي  ح�شب 
الت�شميم المطلوب ثــّم تنقل على 
ورق ر�شم المخّططات. وي�شاف 
عادة )2-5( مم للخّط الخارجي 
باختــاف  للياقــة  العليــا  للطبقــة 
�شكلهــا وذلك لإخفاء خّط خياطة 

ال�شكل)3-31(: الياقة البيبي.طبقتي الياقة معًا.
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ب.  الياقــة البحرّيــة )Sailor Collar(: ويّتخذ خّط تركيبها فــي الخلف �شكل حفرة 
الرقبــة، اأّما خّطها الخارجي فيكون كبيرًا ووا�شعًــا على �شكل م�شتطيل ي�شل اإلى 
حفرة الإبط، وفي الأمام، يكون ح�شب الت�شميم، كما في ال�شكل)3-32(، وفي 

الت�شاميم، يكون  بع�س 
�شكل الحفرة في الأمام 
وا�شعًــا؛ اإذ، تو�شــع له 
قطعة على �شكل مثلث 
مقلوب لتغطية جزء من 

حفرة الرقبة.
2.    الياقات المرتفعة )العالية(:  ترتفع هذه الياقات حول الرقبة ومن ثّم قد تن�شدل، وُتر�شم 
هذه الياقــات على �شكل م�شتطيل طوله ي�شاوي قيا�س حفــرة الرقبة، وعر�شه ح�شب 

خطوط ت�صميم الياقة، ويتّم تعديل خّطها الخارجي بالعتماد على الت�شميم.
ومن اأ�شكال هذه الياقات ما ياأتي:

الياقــة الع�شكريّــة )Mandarin Collar(: كمــا في ال�شــكل )3-33(، وتتمّيز  اأ.  
بارتفاعها،  ويتراوح عر�شها بين )2-4( �شم، وقد تكون بخّط خارجي م�شتقيم 
وزاوية قائمة اأو م�شتديرة من الأمام على جانبي الفتحة. ويتّم عادة تركيب الياقة 
المرتفعة الوا�شعــة اأ�شفل خّط دوران خّط حفرة الرقبة الأ�شا�شّية بمقدار)1( �شم 

الخلــف  منت�شــف  مــن 
و)2.5(  والكتــــــــف، 
�شــم تقريبًا مــن منت�شف 

الأمام.

الياقة ال�شبور: تعّد من الياقات المرتفعة الملتّفة، وقد يختلف �شكل الخّط  ب. 
الخارجي للياقة من الأمام، بحيث يكون بزاوية اأو منحٍن...اإلخ،  وتر�شم 
عــادة على �شــكل م�شتطيل طوله ي�شــاوي دوران حفــرة الرقبة، وعر�شه 

ال�شكل )3-32(: الياقة البحريّة.

ال�شكل)3-33(:الياقة الع�شكريّة.
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)5-10( �شــم ح�شب 
الرغبــة، وعند ارتدائها 
اأن  ــل  يف�شّ مفتوحــة، 
اإلى  ت�شل بطانــة المرّد 
خّط الكتــف، كما في 

�شكلي الياقة في ال�شكل )34-3(.                              
تعــّد ياقة القمي�ــس، كما في ال�شــكل )3-35(، من الياقات  ياقة القمي�س:  جـ. 
المرتفعة الملتّفة، وتتمّيز باأّن لها طوقًا مرتفعًا حول الرقبة بعروة وزّر، ويكون 

مّت�شاً مع قما�س الياقة بخياطة 
اأن  ويجــب  خياطــة،  دون  اأو 
يكون عر�س الياقة كافيًا لتغطية 

خياطة خّط تركيبها.

                 

 ال�شكل)3-34(: الياقة ال�شبور.

ال�شكل)3-35(: ياقة القمي�س.

ن�شاط )4-3(

الياقات  اأ�شكال  من  �شكلين   )2،1( ال�شكان  يمّثل 
الم�شّطحة المرتفعة قلياً من الخلف، تفّح�شها جّيدًا، 

ثّم قارن  بين كّل من �شكلي الياقة من حيث: 
1- �شكل الخّط الخارجي للياقة من الأمام.

2-ات�شاع حفرة الرقبة من الأمام.
ل اإليه مع زمائك وباإ�شراف معّلمك. ثّم ناق�س ما تتو�شّ

الياقات الم�شّطحة

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(
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ر�سم الياقات المنف�سلة
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تر�شم الياقة الم�شّطحة العاديّة )البيبي(.
-  تر�شم الياقة الع�شكريّة.

-  تر�شم ياقة القمي�س.
المعلومات الأ�سا�سيّة

يمكن الح�شول على ت�شاميم مختلفة بر�شم اأ�شكال مختلفة للخّط الخارجي للياقات الم�شّطحة، 
والمرتفعة، والملتّفة لتغّطي جزءًا من الرقبة، وتن�شدل الياقات الم�شّطحة على الأكتاف، ويمكن 
اأن تكون مغلقة، اأو منطبقة على بع�شها عند خّط منت�شف الأمام، اأو تكون متقابلة دون اإغاق، 

ويمكن تركيبها بفتحة عند اأّي جزء حول الرقبة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
-  المخّطط الأ�شا�شي العلوي )الأمام، والخلف( اإلى خّط الخ�شر.

-   ورق ر�شم المخّططات.
-  �شريط ل�شق.

-  مق�ّس.  
-  اأدوات القيا�س والر�شم.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأولً : ر�س��م الياق��ة الم�سّطح��ة عل��ى حف��رة الرقب��ة 
العاديّ��ة )البيب��ي( )peter pan collar(، كما في 

ال�سكل)1(.
انقــل المخّطط الأ�شا�شي العلوي )الأمام، والخلف( 1

من الكرتون المقّوى اإلــى ورق ر�شم المخّططات، 
وار�شم حول خطوطه الخارجّية، مراعيًا نقل البن�شة 

اإلى تحت الإبط، ونقل عامات التزان.

6 -3
تمرين

ال�شكل )1(
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ق�ّس حول الخطوط الخارجّية لمخّطط الجزء الخلفي.2
انــزل م�شافــة )1(�شم على خــّط منت�شف الأمام؛ 3

لتو�شيــع الحفرة، كمــا في ال�شــكل)2(، ثّم ق�ّس 
على خّط الحفرة الجديدة.

�صع النقاط على خ��ّط حفرة الرقبة )اأ، ب، ج� (، 4
كما في ال�شكل )2(.

ثّبــت مخّطط الجزء الخلفي فــوق مخّطط الجزء 5
الأمامــي، مراعيًا تاقي نقطة حفــرة الرقبة لاأمام 
والخلــف معًا، فــي نقطة )ب(، كمــا في ال�شكل 
)2(، وبحيــث يكــون خّط كتف الخلــف اأ�شفل 
خــّط كتف الأمــام م�شافة )2( �شــم باتجاه حفرة 

الإبط، كما في ال�شكل )2(.
ار�شــم الخّط الخارجــي للياقة من خــّط منت�شف 6

الأمام اإلى خّط منت�شف الخلف كالآتي:
بحيث  �ــس(،  )ج  الم�شتقيم  الخّط  ار�شم   - اأ 
يبعد عن خّط منت�شف الأمام م�شافة )3( �شم 

تقريبًا وبطول )7( �شم اأو ح�شب الت�شميم.
�شع نقطة )�س( على خّط منت�شف الخلف،   - ب 
بحيث تبعد عن )اأ( م�شافة )7( �شم )عر�س 

الياقة( اأو ح�شب الت�شميم. 
يــوازي  بحيث  �ــس(،  )�ــس  الخّط  ار�شم   - جـ 
بم�شطرة  )م�شتعينًا  جـ(  ب،  )اأ،  الخّط 
الخّط  �شكل  تغيير  ويمكنك  المنحنيات(. 
الخارجي للياقة لتكون م�شتديرة من الأمام، 

كما في ال�شكل )3(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(
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 �شــفّ الطبقة ال�شفلى للياقة، والتي يمثّلها ال�شكل 7
)اأ ب جـــ �س �س( علــى ورق ر�شم المخّططات، 
مث�ّب�تً��ا رموز النقاط، كم��ا هي على ال�شكل )4(، 

ثّم اكتب اأ�صماء الخطوط كالآتي :
الخّط )اأ �ــس( خّط منت�شف الخلــف لتق�ّس على 

قما�س مثنّي مغلق.
الخّط )اأ ب جـ( خّط تركيب الياقة.

الخّط )�س جـ( الخّط الخارجي للياقة.
ار�شــم الطبقــة العليــا للياقــة باإ�شافــة )2.5( مم 8

لخطها الخارجي، كما في ال�شكل )5(، في حال 
ا�شتعمــال الأقم�شــة الرقيقة، و)5( مــم في حال 
الأقم�شــة ال�شميكــة، وذلك لإخفــاء خّط خياطة 
طبقتي الياقة معًا، مراعيًا نقل عامة اتزان الكتف.

احفظ المخّطط في مغّلف خا�ّس به. 9
ثانيًا : ر�سم الياقة البحريّة )sailor collar(، كما في 

ال�سكل )6(
نّفــذ الخطوتين )1، 2(، كمــا في البند الأول من 1

هذا التمرين.
ار�شم حفرة الرقبة على �شكل )7(، بحيث يتراوح 2

طول )اأ ب( من )12( اإلى )15( �شم. 

�شــع مخّطط الخلف فوق مخّطط الأمام، بحيث 3
تتطابــق نقطتــا حفرة الرقبــة، ويتداخــل مخّطط 
الخلف مع مخّطط الأمام عند راأ�س الكتف م�شافة 

)2-4( �شم، وثّبته بال�شريط الا�شق. 

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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حــّدد النقطــة ) د ( علــى خّط منت�شــف الخلف 4
بحيث يكون طول الخّط )ج- د( ي�شاوي )20( 
ا  �شم اأو ح�شب الطلب، ثّم ار�شم من نقطة )د( خطًّ

عاموديًّا على خّط منت�شف الخلف.
ا عموديًّا على الخّط)دهـ( 5 ار�شم من نقطة )ب( خطًّ

لياقيه في النقطة) و(.
انقل الياقة على ورق ر�شم المخّططات. 6
اأكمل ر�شم الطبقتين )ال�شفلى، والعليا(  للياقة كما �شبق.7
احفظ المخّطط في مّغلف خا�ّس به.8

ثالثً��ا : ر�سم الياقة الع�سكريّ��ة )المرتفعة الم�ستقيمة( 
)Mandarin collar(، كما في ال�سكل)8(

ثّبــت خــّط الكتــف الخلفــي على خــّط الكتف 1
الأمامــي؛ لتنطبق نقطتا بداية حفــرة الرقبة لاأمام 

والخلف على بع�شهما، كما في ال�شكل )9(. 
ق�ــس طول حفــرة الرقبة من  منت�شــف الأمام اإلى 2

منت�شــف الخلف، مــرورًا بتطابــق خّطي الكتف 
معًــا، با�شتخــدام �شريــط القيا�ــس، بحيث تكون 
حاّفتــه عمودّية علــى خّط حفرة الرقبــة، كما في 
ال�شكل )9(، و�شّجل قيا�س كلٍّ من حفرتي الأمام 
والخلف وحدها. )ومن الممكن قيا�س كّل حفرة 

وحدها دون و�شع المخّططين معًا(.
ار�شــم الم�شتقيــم )اأ ب(، بحيــث ي�شــاوي طوله 3

طولي حفرتي الرقبة الأمامّية والخلفّية.

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(
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�شــع نقطة )هـ( بحيث تبعد عــن نقطة )اأ( م�شافة 4
طول حفــرة الرقبةالخلفّية؛ فتكــون الم�شافة )هـ 
ب( م�شاويــة لطول حفرة الرقبــة الأمامّية؛ اأّي اأّن 

النقطة )هـ( تمّثل نقطة اتزان خّط الكتف.
ار�شــم الخّط العمودي )اأ د( علــى الخّط )اأ ب(، 5

بحيث ي�شاوي طوله ارتفاع الياقة )2.5-4( �شم 
تقريبًا، ثّم اأكمل ر�شم الم�شتطيل )اأ ب جـ د(، كما 

في ال�شكل )10(.
�شّجل اأ�شمــاء الخطوط على الر�صم، الخّط )اأ ب(6

خــّط تركيــب الياقة، والخــّط )اأ د( خّط منت�شف 
خلف الياقة، والخّط )ب جـ( خّط منت�شف الأمام 
للياقــة، والخّط )جـــ د( الخّط الخارجــي للياقة، 

ونقطة )هـ( عامة اتزان الكتف.
ار�شم الخّطين العموديين )�س �س، ع ل(، بحيث 7

يق�شم الم�شتطيل )اأ ب جـ د( اإلى ثاثة اأق�شام، كما 
في ال�شكل )11(.

ار�شــم الخّط الخارجي للياقة مــن منت�شف الأمام 8
ب�شكل منحٍن م�شتعينًا بم�شطرة المنحنيات.

ار�شــم علــى كّل مــن الخّطيــن العمودييــن بن�شة 9
عر�شها )0.5 ( �شم وباتجاه خّط منت�شف خلف 
الياقــة، بحيــث يكون راأ�شــا البن�شتيــن على خّط 
تركيــب الياقة، كما في ال�شكل )12 / اأ(، ثّم ق�ّس 
حول خّط الياقة بم�شافة تبعد حوالي 2�شم عنها.

اأغلــق البن�شــات، ثــّم عّدل الخــّط الخارجــي للياقة 10
وكذلك خّط التركيب، كما في ال�شكل )12 / ب(.

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(
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�شــّف الطبقة ال�شفلى للياقة، وار�شــم الطبقة العليا 11
لها باإ�شافة )2.5( مم للخّط الخارجي.

ار�صم ح��ول الخط��وط الخارجّية للياق��ة مع نقل 12
نقطة اتزان الكتف، وق�ّس حولها، مراعيًا ت�شجيل 
كلمــة مثنّي علــى خّط منت�شف الخلــف، وار�شم 
خّط اتجاه الن�شيج، بحيــث يوازي خّط منت�شف 

الخلف، كما في ال�شكل )12 / ب(.
 احفظ المخّطط في مغّلف خا�ّس به.13

رابعً��ا : ر�س��م ياق��ة القمي���س )shirt collar(  مع 
ارتفاع، كما في ال�سكل )13(

اأنزل حفرة الرقبــة م�شافة )1( �شم، ثّم ق�س مقدار 1
دوران حفــرة الرقبة من الأمــام والخلف معًا من 

المخّطط، كما �شبق.
ار�شــم الم�شتطيــل )اأ ب جـــ د(، بحيــث يكون 2

طــول الخّط )ب جـ( ي�شاوي قيا�س حفرتي الرقبة 
الأمامّية والخلفّية )ن�شف دوران الرقبة(، والخّط 

)اأ ب( ي�شاوي )10( �شم )الرتفاع مع الياقة(.
�شع نقطة )هـ( على الخّط )ب اأ( بحيث تبعد عن 3

نقطة )ب( م�شافة )1(�شم.
�شع نقطــة )�س( علــى الخــّط )اأ ب( حيث تبعد 4

عــن نقطة )ب( م�شافة )4( �شم، ويمّثل هذا قيا�س 
الجزء المرتفع من الياقة.

ا عموديًّا علــى الخّط )اأ ب( 5 ار�شم مــن )�س( خطًّ
وياقي الخّط )جـ د( في نقطة )و(.

ال�شكل )13(
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�شع نقطــة )�س( على الخّط )�ــس و( حيث تبعد 6
عن نقطة )�س( م�شافة )1( �شم.

�شع نقطة )ل( على الخــّط )ب جـ(،بحيث تبعد 7
عن نقطة )ب( م�شافة ربع طول الخّط )ب جـ(.

�شل نقطــة )هـ( مع نقطة )ل( بخــّط منحٍن قلياً 8
لاأ�شفل، ثّم ُمّد الخّط من جهة )هـ( اإلى نقطة )ع(  
م�شافــة ت�شــاوي عر�س مــرّد القمي�ــس وت�شاوي 

)1.5-2( �شم، كما في ال�شكل )14(.
�شــل نقطة )�س( مع نقطة )ع( بخّط منحٍن، كما 9

في ال�شكل )14(.
ار�شم ال�شكل الخارجّي للياقة من نقطة )�س( اإلى اأي 10

نقطة على الخط )اأ - �س(، كما في ال�شكل )14(، اأو 
ح�شب الت�شميم، بحيث يمكن تغيير الخّط الخارجي 

للياقة، ثّم حّدد مكان الزّر، وار�شم العروة.
عّيــن نقطة )ز( علــى الخّط )د جـــ( بحيث تبعد 11

عــن نقطة )و( م�شافة )0.8( �شم، ثّم �شل نقطتي 
)ز،�س( بخط منحٍن، كما في ال�شكل )15(.

ق���سّ عل��ى الخط��وط الخارجّي��ة لقطعت��ي ياق��ة 12
القمي�س، كما في ال�شكل )16(.

ار�شــم م�شافات الخياطة حول المخّطط، ثّم ق�ّس 13
على خّط م�شافاتها، كما �شبق.

 احفظ المخّطط في مغّلف خا�ّس به.14
خام�سًا : ر�سم الياقة المرتفعة الملتّفة )ال�سبور(، كما 

في ال�سكل )17(

ال�شكل )14(

ال�شكل )15(

ال�شكل )16(

Ü CG

ال�شكل )17(
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ار�شــم الم�شتطيــل )اأ ب جـ د(، طولــه ي�شاوي ن�شف 1
دوران حفــرة الرقبــة )قيا�ــس حفرتي الرقبــة الأمامّية 
والخلفّية(، وعر�شه ي�شاوي عر�س الياقة )7-9( �شم.

�شع النقطــة )�س( التي تمّثل عامــة خّط الكتف 2
على خّط تركيب الياقة، بحيث  تبعد عن نقطة )اأ( 
م�شافــة ت�شاوي طول حفرة الرقبــة الخلفّية و�شع 
نقطة هـ بحيث يكون قيا�س الخط )ب هـ(ي�شاوي  

1-الخط )اأ ب(.
�شــع نقطــة )و( على خــّط منت�شــف الأمــام للياقة 3

بحيــث  تبعد عن نقطة )ب( م�شافة )1( �شم تقريبًا 
اأو ح�شب الت�شميم.

�شل )و هـ( بخط منحٍن لاأ�شفل، كما في ال�شكل 4
)18(، م�شتعينًا بم�شطرة المنحنيات.

ار�شم الخّط الخارجي للياقة، كالآتي:5
ار�شم ياقة مع حاّفة خارجّية م�شتقيمة، كما   -   اأ 

ياأتي:
باتــجاه  ا�شتقامـته  على  جـ(  )د  الخط  مّد   -   
طـول  يكون  بحيث  )ز(  نقطة  اإلى  اليمين 

)جـ ز( )3( �شم، كما في ال�شكل )19(.
�شل )ز و( بخّط م�شتقيم.  -   

ار�صم حول الخطوط الخارجّية للياقة )اأ ه�   -   
و ز جـ د اأ(.

ر�شم ياقة مع حاّفة خارجّية كبيرة ومنحنية،   - ب 
كما ياأتي.

في  كما   ،)4-1( ال�شابقة  الخطوات  كّرر   -   
البند )خام�شًا( من هذا التمرين.

ال�شكل )18(

ال�شكل )19(

1
3
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ال�شكل )20(

ار�شم الخّط الخارجي للياقة باأحد ال�شكلين   -  
اأو   ،)20( ال�شكل  في  كما  المر�شومين، 

ح�شب الرغبة.
ار�شم الطبقة العليا للياقة.6
ار�شم م�شافات الخياطة حول  الخطوط الخارجّية 7

للياقة، مقدارها )1( �شم.
احفظ المخّطط في مغّلف خا�ّس به.8

ن�شاط )5-3(

يمثل ال�شكان )2،1( �شكلين من اأ�شكال الياقات المرتفعة بت�شاميم متنّوعة، ومخّطط ر�شم 
كّل منهما، تفّح�شها جّيدًا.

قارن بين الياقة في ال�شكل)1( والياقة في ال�شكل )2( من حيث:
خّط تركيب الياقة بالن�شبة لخّط حفرة الرقبة الأ�شا�شّية.  - 1

عر�س الياقة من الأعلى بالن�شبة لعر�شها عند خّط التركيب.  - 2
بعد الياقة عن الرقبة من الأعلى.  - 3

عر�س قما�س الياقة بالن�شبة لعر�شها الظاهر.  - 4
القما�س المنا�شب للياقة المرتفعة الملتّفة.  - 5

ل اإليه مع زمائك وباإ�شراف معّلمك. ثّم ناق�س ما تتو�شّ

الياقات المرتفعة

ال�شكل )2(: الياقة المرتفعة الوا�شعة.ال�شكل )1(: الياقة المرتفعة الملتّفة.
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خياطة الياقات المنف�سلة 3
ها ب�شكل منف�شل عن قطعة الماب�س وبا�شتعمال مخّطط  لخياطة  الياقات المنف�شلة، يتّم ق�شّ

خا�ّس بها، ويتّم تجهيزها ثّم تركيبها على خّط حفرة الرقبة.
وقد  الزوايا،  اأو  المنحنية  الخطوط  ذات  البيبي  الياقة  الم�شّطحة:  الياقات  اأنواع  ومن 
تكون قطعة الماب�س بفتحة في منت�شف الأمام اأو في منت�شف الخلف؛ اإذ، قد ي�شتعمل 
ال�شّحاب في اإغاقها على اأن يتّم تركيبه قبل تركيب الياقة على حفرة الرقبة، كذلك الحال 
عند ا�شتعمال الأزرار والعراوي؛ اإذ، يتّم عمل عراوي القما�س قبل تركيب الياقة، على اأن 
يتّم اإنهاء هذه العراوي على بطانة المرّد بعد اإنهاء تركيب الياقة، اأّما عراوي الخيط فيّتم 
البحريّة  الياقة  الم�شّطحة:  الياقات  الأخرى على  الأمثلة  الياقة، ومن  تركيب  بعد  عملها 

الم�شّطحة اأو المرتفعة قلياً.
الجزء  الأول:  للياقة؛  جزاأين  بوجود  الم�شّطحة  عن  اأوالملتّفة  المرتفعة  الياقات  وتختلف 
ال�شكل )3-36/اأ(،  الملتّف، كما في  الجزء  (، والثاني:  الياقة  اأو حامل  )قاعدة  المرتفع 
ويحّدد خّط اللتفاف الجزء المرتفع من الياقة، وقد تت�شّكل الياقة بطبقتيها )العليا، وال�شفلى( 
الخّط  القما�س  ثني  يمّثل خّط  اإذ،  الياقة؛  ق�ّس  قبل  ثنيها  يتّم  القما�س  من  واحدة  قطعة  من 
الخارجي للياقة، كما في ال�شكل)3-36/ب(، اأو من قطعتين منف�شلتين من القما�س، كما 
في ال�شكل )3-36/جـ(، يتّم خياطتهما معًا، ويمّثل خّط خياطتهما الخّط الخارجي للياقة. 

ال�شكل)3-36(: الياقة المرتفعة والملتّفة.
وتثّبت الح�شوة على الطبقة ال�شفلى للياقة قبل تركيبها، وفي الأقم�شة غير ال�شميكة والياقة 
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امتداد  مع  لها،  ال�شفلى  الطبقة  على  اأو  كاملة  عليها  الح�شوة  تثّبت  الواحدة،  القطعة  ذات 
الح�شوة 1.5�شم بعد خّط الثني على الطبقة العليا للياقة، كما في ال�شكل)3-37(، ولتثبيت 

الح�شوة على الياقة، يجب مراعاة اأمور عّدة، منها: 
نقل عامات الخياطة جميعها على الح�شوة.  - اأ 

و�شل الح�شوة بالطريقة المتقابلة اأو المتراكبة  ب - 
عند وجود خياطة في منت�شف الخلف للياقة.
تخفيف ال�شمك الزائد الذي قد يحدث في  جـ - 
الياقة عند تركيب الح�شوة بق�ّس زواياها كما 
م�شافات  بق�س  اأو   ،)38-3( ال�شكل  في 
خياطة الح�شوة كما في ال�شكل )39-3(، 

ويعتمد ذلك على نوع الح�شوة.
،ويعتمد  الياقات  لتركيب  طرائق  عّدة  وتوجد 
اختيار الطريقة على �شمك القما�س، وعلى وجود 
حال  ففي  عدمه،  اأو  منها  الخلفي  للجزء  �شجاف 
الخفيفة  الأقم�شة  فــي  كما  ال�شجاف  ــود  وج
مـعًـا،  الياقة  طبقتي  تركيب  يتّم  فاإّنه  والمتو�ّشطة 
كـمـا فـي ال�شـكـل )3-40(، ثّم يرّكب ال�شجاف 

للياقة والمرّد معًا. 
 وفي حال كانت الياقة من الأقم�شة ال�شميكة اأو 
الخ�شنة، فاإّنه تتّم خياطة الطبقة ال�شفلى المح�شّوة 
العليا  الطبقة  اأّما  الماب�س،  قطعة  قما�س  مع  للياقة 

ال�شكل)3-40(: تثبيت طبقتي الياقة
معًا في الأقم�شة الرقيقة.

ال�شكل)3-37(: تثبيت الح�شوة على الياقة ذات القطعة الواحدة.

ال�شكل )3-38(: تخفيف �شمك 
الح�شوة عند الزوايا.

ال�شكل )3-39(: تخفيف �شمك 
الح�شوة في م�شافات الخياطة
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فتثّبت مع ال�شجاف، كما في ال�شكل)41-3(.
للخلف،  �شجاف  دون  الملتّفة  الياقات  حال  وفي 
معًا  الأمامي  الياقة وال�شجاف  يتّم تركيب طبقتي  فاإّنه 
خياطة  يتّم  الخلفي،  الجزء  وفي  الكتف،  خّط  حتى 
اأن  على  الماب�س،  قطعة  مع  للياقة  ال�شفلى  الطبقة 
في  كما  اللقطة،  بغرزة  للياقة  العليا  الطبقة  تتّم خياطة 

ال�شكل)42-3(.
قطعة واحدة  فتق�ّس من  الم�شتقيمة  العالية  الياقة  اأّما 
الخّط  عند  معًا  تتّم خياطتهما  قطعتين  اأو  القما�س،  من 
الخارجي  الخّط  ذات  الياقة   اأمــا  للياقة،  الخارجي 
ويتّم  القما�س،  من  قطعتين  من  دائمًا  فتق�ّس  المنحني 
حال  وفي  للياقة،  ال�شفلّية  الطبقة  على  الح�شوة  و�شع 
على  الح�شوة  و�شع  يتّم  الواحدة،  القطعة  ذات  الياقة 
ثني  خّط  حتى  ال�شفلّية  الطبقة  على  ،اأو  كاملة  القطعة 
الم�شتعمل  القما�س  �شمك  على  ذلك  ويعتمد  الياقة، 

لمنع ظهور  للياقة؛  العليا  الطبقة  الح�شوة على  فيتّم و�شع  ال�ّشفافة،  الأقم�شة  في  اأّما  ونوعه، 
الخياطات على وجه الياقة.

من المهّم تثبيت الح�شوة على قاعدة الياقة، واإذا كانت القاعدة مّت�شلة مع الياقة كقطعة 
واحدة، يتّم عندئذ و�شع الح�شوة عليها كاملة، ويتّم اإغاق هذه الياقة وقطعة الماب�س معها 
الياقة، ويمكن تنفيذ درزة تجميلّية  اإذ، يو�شع الزّر الأول على قاعدة  بالعراوي والأزرار؛ 

لكّلّ من الياقة، والقاعدة، والمرّد.
اأّما ياقة ال�شبور، فاإن بطانة المرد وال�شجاف ت�شل الى خّط الكتف.

 

ال�شكل)3-42(:ياقة دون �شجاف في 
الخلف.

ال�شكل)3-41(:تركيب الياقة في
الأقم�شة ال�شميكة.
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خياطة الياقات المنف�سلة
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تجّهز الياقة البيبي الم�شّطحة وترّكبها.
- تجّهز ياقة القمي�س وترّكبها.

المعلومات الأ�سا�سيّة
توجد الياقات باأ�شكال مختلفة حول الرقبة، فمنها: العالية، والم�شّطحة. ومنها: ذات القطعة 
فاإّنها  الياقة؛  نوع  اختلف  ومهما  والمنف�شلة.  المّت�شلة،  ومنها:  القطعتين.  ذات  اأو  الواحدة، 

تجّهز اأولً، ثّم ترّكب على حفرة الرقبة ب�شجاف اأو من دونه.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
قطع قما�س مق�شو�شة لكّلّ من الياقات الآتية: 

م�شتديرة ذات قطعتين، وع�شكريّة، وياقة القمي�س.
 ثاث قطع قما�س مق�شو�شة للجزء العلوي 

الأمامي والخلفي)مفتوح من الخلف(.
 قطع قما�س مق�شو�شة لل�شجاف.

 فازلين خفيف اأو متو�ّشط ال�شمك.  

اآلة الدرزة ال�صناعّية مجّهزة بالخيوط.
اآلة الحبكة مجّهزة بالخيوط.

اأدوات الخياطة.
اأدوات الكّي وتجهيزاته.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأولً : تجهي��ز الياق��ة  البيب��ي الم�سّطح��ة، وتركيبها 

ب�سجاف من الداخل، كما في ال�سكل )1(

1
)1( تجهيز الياقة. 

ق�ــسّ الح�شــوة الا�شقــة )الفازليــن( با�شتعمال 
المخّطط النهائي للياقة ال�شفلي.

7 -3
تمرين

ال�شكل ) 1 (
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ثّبــت الح�شــوة الا�شقة ) الفازليــن( على الوجه 2
الخلفي للطبقة ال�شفلّية للياقة؛ لتحافظ على رونق 
قما�ــس الطبقــة العليا كما هــو، مع مراعــاة ق�ّس 

الفازلين عند الزاوية.
ثّبــت قطعتي الياقة معًــا بالدبابي�س، بحيث يكون 3

الوجهــان ال�شحيحــان اإلى الداخــل، و�شّرجهما 
قريبًا من خّط الخياطة با�شتثناء خّط التركيب، كما 

في ال�شكل )2(.
ادرز على خــّط الخياطة با�شتثنــاء خّط التركيب، 4

مراعيًا ا�شتعمال غرزة �شغيرة عند خياطة الزوايا، 
كما في ال�شكل )3(.

ق�ــسّ بالتدريج م�شافة الخياطة لــكّلّ من الح�شوة 5
وطبقتــي الياقة، مراعيًا اأن تكــون م�شافة الخياطة 
الأكبــر لقطعة الياقــة العليا؛ وق�ــسّ م�شافة خياطة 
الزاوية، ثّم نّفذ عملية التثليم على الحاّفة المنحنية، 

كما في ال�شكل )4(.
اكِو م�صافات الخياط��ة للياقة، وافتحها با�صتعمال 6

اأدوات الكّي وتجهيزاته، كما ياأتي:
 ،)Tailors board( ة  الخا�شّ الكي  لوحة   -  اأ 
المدّبب  الراأ�س  با�شتعمال  الزوايا  لكي 

للمكواة.
كما  المنحنية،  الأجزاء  لكّي  الكّي  - و�شادة  ب 

في ال�شكل )5(.  
من�شدة الكّي)طاولة الكّي( الم�شتوية لكّي   - جـ 

الأجزاء الم�شتقيمة.

ال�شكل ) 2 (

ال�شكل ) 3 (

ال�شكل ) 4 (

ال�شكل ) 5 (



249

اثن م�شافة الخياطــة باتجاه الطبقة ال�شفلى للياقة، 7
ة، كما في  ثّم اكوها با�شتخدام لوحة الكّي الخا�شّ

ال�شكل )6(.
نّفــذ الــدرزة الطائرة قريبًا من خــّط الخياطة على 8

الطبقة ال�شفلى للياقة، كما في ال�شكل )7(.
اقلب الياقة اإلى الوجــه ال�شحيح، واقلب الزوايا، 9

م�شتعينًــا باإبــرة خياطــة مجّهــزة بخيــط مزدوج 
مرب��وط. مّرر الإبرة اإلى الوجه ال�شحيح للياقة من 
راأ�ــس الزوايا، وا�شحب الخيــط، كما في ال�شكل 
)8(؛ لإعطاء الزاوية ال�شكل ال�شحيح لها، يمكن 
ال�شتعا�شــة عن الإبرة باأداة ذات راأ�س �شبه مدّبب 

ة لقلب الزوايا. خا�شّ
اثِن حاّف��ة الخياط��ة، وا�صغط عليه��ا باأ�شابعك، 10

بحيــث تّتجه حاّفة خــّط الخياطة باتجــاه الطبقة 
ال�شفلــى للياقة قلياً؛ لتجّنب ظهور حاّفة الخياطة 
على وجه الياقة، ثّم ثّبت الحافات بغرزة ال�شراجة 
المائلــة، كمــا فــي ال�شــكل )9(، واك��ِو الياق��ة 

با�شتخدام فوطة الكي.
 اأم�شــك الياقــة بيدك، بحيــث تكون الطبقــة العليا 11

للياقة اإلــى اأ�شفل، ثّم �شــّرج طبقتي الياقــة معًا على 
خــّط خياطة الطبقة ال�شفلــى للياقة، كما في ال�شكل 
)10(، للح�شول على خّط اللتفاف الب�شيط للياقة.

كّرر الخطوات من )1-10( لتنفيذ تجهيز القطعة 12
الأخرى من الياقة. 

)2( تثبيت الياقة على الجزء العلوي)البلوزة(.

ال�شكل ) 6 (

ال�شكل ) 7 (

ال�شكل ) 10 (

ال�شكل ) 8 (

ال�شكل ) 9 (
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جّهز الجــزء العلوي مــن البلوزة، وذلــك بتنفيذ 1
وخياطــة  الرقبــة،  لحفــرة  الموّجهــة  الخياطــة 
الأكتــاف، وتنظيــف حاّفات الخياطــة، والكي، 
كما في ال�شكل )11(، مع تركيب ح�شوة اإذا لزم 

الأمر على الجزء العلوي من البلوزة.

�شع قطعتي الياقــة معًا بحيث تتقابان، ثّم ثّبتهما 2
بعــّدة غرز يدوّية عند نقطــة التقائهما، وذلك في 
ا من خّط الخياطة، كما  م�شافة الخياطة وقريبًا جدًّ

في ال�شكل )12(.

�شــع قطعتي الياقة على حفــرة الرقبة، وعلى الوجه 3
ال�شحيــح للبلــوزة )النمــوذج(، مراعيًــا اأن تكون 
الطبقة العليــا للياقة لاأعلى واأن تنطبــق نقطة التقاء 
الياقتيــن معًا على خّط منت�شف اأمام البلوزة، ونقطة 
اتــزان الياقة علــى الكتف، ثــّم ثّبتهمــا بالدبابي�س 

وبغرزة ال�شراجة، كما في ال�شكل )13(.

جّهــز قطعــة ال�شجاف، كما مّر معــك في تمرين 4
ال�شجاف، ثّم �شــع ال�شجاف فوق الياقة، بحيث 
يكــون الوجهان ال�شحيحــان معًا اإلــى الداخل، 
مراعيًا تطابق عامات التزان، ثّم ثّبت بالدبابي�س 
و�شــّرج، مراعيًا اأن تكون حاّفــة ال�شجاف ممتّدة 
خــارج خّط منت�شــف الخلف، كما فــي ال�شكل 
)14(؛ ليتــّم تثبيــت طرفي ال�شجــاف حول خّط 

منت�شف الخلف، كما في تركيب ال�شجاف.

ال�شكل ) 11 (

ال�شكل ) 12 (

ال�شكل ) 13 (

ال�شكل ) 14 (
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5

ثانيً��ا: تجهيز ياقة القمي�س، كم��ا في ال�سكل )20(، 
وخياطتها

)1( تجهيز الياقة.
ثّبــت الح�شوة علــى الوجه الخلفــي للطبقة ال�شفلى 1

للياقة، ثــّم ثّبت طبقتــي الياقة العليــا وال�شفلى معًا، 
بحيــث يكون الوجهان ال�شحيحان اإلى الداخل، ثّم 
�شّرج قريبًا من خّط الخياطة، كما في ال�شكل )21(.

ال�شكل ) 15 (

ال�شكل ) 18 (

ال�شكل ) 16 (

ال�شكل ) 19 (

ال�شكل ) 20 (

ال�شكل ) 21 (

ال�شكل ) 17 (

ثّبت ال�شجاف بالخياطة، ثــّم نّفذ عملية التدريج، والق�شق�شة، والكي، والدرزة الطائرة، 
كما مّر معك في تركيب ال�شجاف، وكما في الأ�شكال )15، 16، 17، 18، 19(.



252

نّفــذ 2 ثــّم  للياقــة،  الخارجــي  الخــّط  ادرز علــى 
الق�شق�شــة، وُق�ــسّ الزوايا، بحيث يكــون الق�ّس 
بالتدريج لم�شافة الخياطة، مراعيًا اأن تكون م�شافة 
خياطــة الطبقة العليا للياقة هــي الأعر�س، كما في 

ال�شكل )22(.
افتح م�صافة الخياطة، واكِوها، ثّم اقلب الياقة على الوجه 3

ال�شحيح، واكوهِا مّرة اأخرى، ونّفذ الدرزة التجميلّية 
قريبًا من خّط الخياطة، كما في ال�شكل )23(.

ثّبــت الح�شوة علــى الوجه الخلفــي لقطعة الياقة 4
المرتفعة، كما في ال�شكل )24(.

اثِن خّط تركيب قطعة بطانة القطعة المرتفعة للياقة 5
اإلى الوجه الخلفي، كما في ال�شكل )25(.

ثّبت قطعــة الياقة علــى قطعة الجــزء المرتفع منها، 6
بحيــث تتاقى عامات التــزان، ويكون الوجهان 
ال�شحيحان معًا اإلى الداخل، كما في ال�شكل )26(.

�شع قطعــة بطانة الجــزء المرتفع مــن الياقة على 7
وجهها، بحيث تتاقى عامات التزان، ثّم �شّرج 
وادرز على خّط الخياطة، مع تثبيت بداية الخياطة 
ونهايتها، ثّم فّك خيط ال�شراجة، كما في ال�شكل 

.)27(
نّفذ عملية الق�شق�شة والتدريج لم�شافات الخياطة، 8

كما في ال�شكل )28(، ثّم اكِو م�صافة الخياطة.

اقلب الياقة، واكِوها، كما في ال�صكل )29(.9

ال�شكل ) 22 (

ال�شكل ) 23 (

ال�شكل ) 24 (

ال�شكل ) 25 (

ال�شكل ) 26 (

ال�شكل ) 27 (

ال�شكل ) 28 (

ال�شكل ) 29 (
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)2( تثبيت الياقة على القمي�س.

ادرز علــى خّط خياطة الأكتــاف، ثّم نّظف م�شافة 1
الخياطة بالطريقة المنا�شبة، كما في ال�شكل )30(.

ثّبت الياقة على حفرة الرقبة، بحيث تكون الطبقة 2
ال�شفلــى للياقــة مقابــل الوجه ال�شحيــح للقما�س 
واأن تتاقى عامات التــزان، ثّم �شّرج على خّط 

الخياطة، كما في ال�شكل )31(.

نّفذ عملية الق�شق�شــة والتدريج، كما في ال�شكل 3
.)32(

اكِو م�صافة الخياطة كما في كّي ال�صجافات، كما 4
في ال�شكل )33(.

ثّبت ثنية الجزء المرتفع من الياقة على خّط خياطة 5
الياقة بالدبابي�س، و�شّرج، ثّم ا�شحب الدبابي�س. 

 ثّبــت الجزء المرتفــع من الياقة اآليًّــا اأو با�شتعمال 6
غــرزة اللقطــة المخفّية، اأو اآليًّا، كمــا في ال�شكل 

.)34(

نّفذ الدرزة التجميلّية على الجزء المرتفع من الياقة، 7
مبتدئًــا من منت�شف الخلف، وذلك بعد كّي الياقة، 

ثّم نّفذ عمل العراوي، كما في ال�شكل )35(.

ال�شكل ) 30 (

ال�شكل ) 31 (

ال�شكل ) 32 (

ال�شكل ) 33 (

ال�شكل ) 34 (

ال�شكل ) 35 (
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ب الياقات المتّ�سلة: تعّد من الياقات ذات حفرة الرقبة الوا�شعة، وقبل ر�شمها، لبّد من 
بن�شة  بر�شم  الت�شميم، وذلك  المر�شومة ح�شب  الرقبة  الت�شاع في خّط حفرة  تقليل 
ثّم  ال�شدر،  بن�شة  راأ�س  نقطة  في  لتنتهي  الحفرة،  خّط  على  �شم  مقدارها)1-0.6( 

تحّول اإلى بن�شة ال�شدر؛ وتعديل خّط الحفرة بعد اإغاق البن�شة. 
ومن اأنواع الياقات المّت�شلة ماياأتي:

الياقة القــّاب )الريفير(: يعّد القّاب جزءًا مّت�شاً مع المخّطط العلوي الأمامي،    .1
ال�شــكل)43-3(،  فــي  كمــا 
تحديــد  اأولً  يتــّم  ولر�شمــه، 
مــكان العــروة الأولــى، لتحديد 
نقطــة النك�شار، ثــّم ير�شم خّط 
النك�شار والــذي ي�شل من نقطة 
النك�شار اإلى حفرة الرقبة، وير�شم 
القّاب على خــّط النك�شار بعد 
بعد ر�شم المــّرد ح�شب الت�شميم 
وعند ر�شم �شجاف القّاب، وتتّم 
اإ�شافة  )2.5-5( مم على الخّط 
الخارجي؛ لإخفاء خّط خياطته. 

الياقــة ال�شــال: من اأكثــر الياقات    .2
المّت�شلة �شيوعًا، منها: الم�شّطحة 
ويمكــن  الملتّفــة،  المرتفعــة  اأو 
متنّوعة  ت�شاميــم  الح�شول علــى 
باختــاف خّطها الخارجي، كما 
ولر�شمها،  ال�شكل)44-3(،  في 
لبّد مــن تحديد المــرّد، واأماكن 
العراوي، ونقطــة انك�شار الياقة، 

وخّط النك�شار .                    

ال�شكل)3-43(: الياقة الريفيرا.

 ال�شكل)3-44(: الياقة ال�شال.
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ر�سم الياقة ال�سال
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تر�شم الياقة ال�شال.
المعلومات الأ�سا�سيّة

ويعتمد   والخلف،  الأمام  مخّططي  على  ال�شال  ياقة  ر�شم  يعتمد 
مقدار ارتفاعها على تداخل خّطي الكتف الأمام والخلف والذي 
ي�شل اإلى م�شافة )8.5( �شم تقريبًا، فكّلما زاد التداخل زاد ارتفاع 
الياقة حول الرقبة، ويمكن الح�شول على ت�شاميم مختلفة بر�شم 

اأ�شكال مختلفة للخّط الخارجي للياقة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
 - المخّطط الأ�شا�شي العلوي )الأمام، والخلف( اإلى خّط الخ�شر.

- �شريط ل�شق.
- ورق ر�شم المخّططات.

- مق�ّس. 
- اأدوات القيا�س والر�شم.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
انقــل المخّطــط الأ�شا�شــي العلــوي الأمامي من 1

الكرتــون المقوّى اإلى ورق ر�شــم المخّططات، 
وار�شــم بن�شة فــي حفرة الرقبــة مقدارها ) 0.6( 
�شم، ثّم اأغلــق البن�شة وحّولها اإلــى بن�شة ال�شدر، 

وذلك لتقليل ات�شاع حفرة الرقبة.
حّدد اأماكن العراوي،وار�شم مرّد البلوزة، بحيث 2

تكون العروة الأولى على م�شتوى راأ�س ال�شدر اأو 
ح�شب الت�شميم. 

8 -3
تمرين
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�شــع نقطة النك�شار )اأ( علــى خّط المرّد،بحيث 3
تكون على الم�شتوى الأفقي لأعلى عروة وزّر.

�شع النقطــة )ب(على نقطة التقاء حفرة الرقبة مع 4
الكتف، كما في ال�شكل )1(.

ُمــّد خــّط الكتف علــى ا�شتقامته مــن جهة حفرة 5
الرقبة. 

�شع المخّطط الخلفي، بحيث تتاقى نقطة حفرة 6
الرقبة من الأمام مع نقطة حفرة الرقبة من الخلف، 
وبحيث تتداخل نهاية خّط كتف الخلف من جهة 
الإبــط مع امتداد خّط كتف الأمام بمقدار )8.5( 

�شم، كما في ال�شكل )1(.
�شع)جـــ( علــى نقطــة منت�شف الخلــف لحفرة 7

الرقبة، ونقطــة )د( على امتداد خّط كتف الأمام، 
بحيــث تبعد عــن )ب( م�شافة )2( �شــم، ونقطة 
)هـــ( على خّط منت�شف الخلف، بحيث تبعد عن 
النقطة )جـ( م�شافة )3( �شم، ونقطة )و( على خّط 
منت�شــف الخلــف، بحيث تبعد عــن النقطة )هـ( 
م�شافــة )6( �شم، والنقطة )�س( فــي اأ�شفل النقطة 

)و(، وبحيث تبعد عنها  م�شافة )0.5( �شم.
�شل نقطة )�س( مع نقطة )جـ( بخّط م�شتقيم.8
ار�شم الخــّط الخارجي للياقة بو�شــل نقطة )�س( 9

مــع نقطــة )اأ( بخــّط منحــٍن م�شتعينًــا بم�شطرة 
المنحنيــات، مراعيًــا اأن تكون بدايــة الخّط عند 

النقطة )�س( عموديّة على الخّط )�س جـ(.

ال�شكل ) 1(
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ار�شــم ال�شجاف )بطانة المــرّد(، كما في ال�شكل 10
 .)1(

انقــل ال�شجاف اإلى ورق ر�شم المخّططات، كما 11
في ال�شكل )2(.

ار�شم خّط بالورب في اأ�شفل نقطة النك�شار عند 12
الحاجة لعمل و�شلة غير ظاهرة في ال�شجاف في 

حال عدم كفاية القما�س، كما في ال�شكل )2(.
 اأ�شــف للخــّط الخارجي لل�شجــاف )5-2.5( 13

مم، كما في ال�شكل )3(.
ار�شم م�شافات الخياطة حول المخّطط، واحفظه 14

في مغّلف خا�ّس به. 

خياطة الياقات المتّ�سلة      4
وت�شتعمل  دونه.  اأو  الخلف  من  الرقبة  حفرة  على  �شجاف  مع  ال�شال  الياقة  تركيب  يتّم 
المطلوب،  ال�شكل  واإعطائها  لتقويتها  الياقة؛  لح�شو  الا�شقة  غير  اأو  الا�شقة  الح�شوات 
وتثّبت الح�شوة على الطبقة ال�شفلى للياقة؛ اأي على البلوزة  قبل تركيبها، مع مراعاة تثبيت 

الح�شوات كما في الياقات المنف�شلة.

ال�شكل )3(ال�شكل )2 (

ñ.Ω
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ال�شكل )1 (

خياطة الياقة ال�سال
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تجّهز ياقة )ال�شال( وترّكبها.
المعلومات الأ�سا�سيّة

تعّد الياقة ال�شال باختاف �شكل خّطها الخارجي
 من الأمثلة على الياقات المّت�شلة، وهي ت�شبه الياقة

الملتّفة مع قّاب.

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- قطع قما�س مق�شو�شة ل�شجاف ياقة ال�شال.

-  قطعة قما�س مق�شو�شة للجزء العلوي )الأمامي، 
والخلفي(.

- ح�شوة ل�شقة )فازلين(.

- اآ لة الدرزة ال�شناعّية مجّهزة بالخيوط.
- اآلة الحبكة مجّهزة بالخيوط.

- اأدوات الكّي وتجهيزاته.
- اأدوات الخياطة.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
ق�ّس ح�شوة المرّد والياقة با�شتعمال مخّطط المرّد 1

والياقة.

ثّبت الح�شوة الا�شقة على الوجه الخلفي للجزء 2
ادرز  ثّم   ،)1( ال�شكل  في  الأمامي، كما  العلوي 

خّط خياطة منت�شف الخلف للياقة.

9-3
تمرين



259

ادرز خّط خياطة خّط منت�شف ال�شجاف )الياقة( 3
من الخلف، كما في ال�شكل )2(.

ثّبت خّط تركيب الياقة على حفرة الرقبة الخلفية، 4
ثّم نّفذ عملية الق�شق�شة، وق�ّس الزاوية في م�شافة 

الخياطة للياقة، كما في ال�شكل )3(.
�شع الأكتاف معًا، بحيث يكون الوجه ال�شحيح 5

للداخل معًا.
اإلى 6 الأول  الكتف  بداية  من  مرورًا  القطعة  ادرز 

خّط  على  الدرزة  تتّم  اأن  مراعيًا  الرقبة،  حفرة 
الرقبة  حفرة  زاوية  عند  الدرزة  �شبط  مع  الخياطة 
الرقبة  الدرزة مرورًا بحفرة  اأكمل  ثّم  الكتف،  مع 
خياطة  الممكن  ومن  الآخر،  الكتف  نهاية  حتى 
الرقبة  حفرة  على  الياقة  خياطة  ثّم  اأولً،  الأكتاف 

الخلفّية، كما في ال�شكل )4(.
ثّبت الطبقة العليا للياقة مع البلوزة، بحيث يكون 7

الوجهان ال�شحيحان اإلى الداخل، كما في ال�شكل 
)5(، مراعيًا تاقي عامات التزان، وادرز على 
الخّط الخارجي للياقة اإلى نهاية البلوزة على خطّي 
الأمام، ثّم نّفذ الق�صق�صة على الخطوط المنحنية 
الخياطة  م�شافة  في  ثّلم  ثّم  للياقة،  الخارجّية 
من  الأول  الزّر  )النك�شار(  اللتفاف  نقطة  عند 
نقطة  من  بالتدريج  الق�ّس  عملية  ونّفذ  الأعلى، 
النك�شار اإلى نهاية طول البلوزة، مراعيًا اأن تكون

ال�شكل )2 (

ال�شكل )3 (

ال�شكل )4 (

ال�شكل )5 (
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م�شافة خياطة الخّط الخارجي للطبقة العليا للياقة 
النك�شار  نقطة  اإلى  الأولى  النك�شار  نقطة  من 
م�شافة  ثّم اكِو  في الجهة الأخرى هي الأعر�س، 
باتجاه  الخياطة  م�شافة  تلتّف  بحيث  الخياطة، 
الطول،  نهاية  اإلى  النك�شار  نقطة  من  ال�شجاف 
عامتي  بين  للياقة  ال�شفلى  الطبقة  وباتجاه 

النك�شار.
نّفذ الدرزة الطائرة على الخياطة الداخلّية مع الطبقة 8

ال�شفلى للياقة على الخّط الخارجي لها بين عامتي 
المرّد من نقطة النك�شار  النك�شار، وعلى بطانة 

اإلى نهاية طول المرّد، كما في ال�شكل )6(.
ال�شراجة 9 بغرزة  للياقة  الخارجي  الخّط  �شّرج 

المائلة، كما في ال�شكل )7(.
بو�شعها 10 الياقة  تلتّف  بحيث  البلوزة،  اأم�شك 

المانيكان  على  القطعة  و�شع  ويمكن  الطبيعي، 
بغرزة  وثّبت  المنحنية،  الكّي  و�شادة  على  اأو 
خّط  وعلى  معًا  جميعها  الطبقات  الوا�شعة  اللّف 

اللتفاف.
حفرة 11 خياطة  خّط  مع  للياقة  العليا  الطبقة  ثّبت   

اآليًّا  اأو  المخفّية  اللقطة  بغرزة  يدويًّا  اأو  اآليًّا  الرقبة 
حال  وفي   ،)8( ال�شكل  في  كما  الدرزة،  بغرزة 
العليا  للطبقة  الداخلّية  الحاّفة  ثّبت  بطانة،  وجود 

للياقة مع البطانة.

ال�شكل )6 (

ال�شكل )7 (

ال�شكل )8 (
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ن�شاط )6-3(

تفّح�س ياقات ماب�س اأفراد اأ�شرتك، ودّون ملحوظاتك كما ياأتي:
1 -  اأكثر الياقات �شيوعًا وال�شبب في اختيارها با�شتمرار. 
2 -  اأ�شكال ال�شجافات الم�شتعملة عند تركيب كّل منها. 

3 -  كيفية تثبيت الياقة وال�شجاف على قطعة الماب�س. 
4 -  ا�شتعمال الح�شوات فيها.

ال�شّف  في  وزماءك  ناق�شها  ثّم  دفترك،  في  خا�ّس  جدول  في  ملحوظاتك  نّظم    - 5
باإ�شراف المعلم.

الياقات

الأ�شئلة

عام يعتمد ارتفاع الياقة ال�صال حول الرقبة ؟  -  1
اأين ُت�شرف البن�شة المر�صومة على خّط حفرة الرقبة عند ر�صم حفرات الرقبة الوا�صعة ؟   -  2

ما الخّط المتغّير القيا�س في اأ�صكال الياقات المتنّوعة؟  -  3
على  ان�شدالها  على  للياقة  الخارجي  والخط  الداخلي  الخّط  بين  العاقة  توؤّثر  كيف   -  4

الج�شم عند ارتداء قطعة المالب�س؟ 
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ا في ت�شميم قطعة الماب�س وتوؤّثر به ب�شكل مبا�شر، وتختلف الأكمام في  تعّد الأكمام جزءًا مهمًّ
مظهرها وطريقة ر�شمها، وهناك اأنواع واأ�شكال مختلفة لاأكمام.

وتت�شابه العمليات والجراءات التح�شيرّية لتحوير المخّطط الأ�شا�شي  للكّم اإلى ت�شاميم متنّوعة 
مع الإجراءات التي اأتبعت عند تحويرمخّطط الجزء العلوي كما �شبق، فما العملّيات الأ�شا�شّية التي 
تنّفذ على المخّطط الأ�شا�شي للكّم ؟ وكيف يتّم تح�شير المخّطط ال�شا�شي للكّم تمهيدًا لتحويره؟

         الكّم الأ�سا�سي
اإّنّ نقل المخّطط الأ�شا�شي المعياري للكّم اأو المخّطط ال�شخ�شي المعّدل من ورق الر�شم 

اإلى الورق المقّوى ُي�شهل ا�شتعماله وحفظه ب�شورة �شليمة.
 خطوات تح�شير المخطط الأ�شا�شي للكم تمهيدً ا لتحويره:

نقل المخّطط الأ�سا�سي من ورق الر�سم اإلى الورق المقّوى اأو اإلى  اأ 
الأ�شا�شي  المخّطط  ورق ر�سم المخّططات: بعد عملية ر�شم 
العلوي  للجزء  المعّدل  ال�شخ�شي  المخّطط  اأو  المعياري 
هذا  نقل  يتّم  المعياريّة،  القيا�شات  �شوء  في  الورق  على 
المخّطط  من ورق ر�شم المخّططات اإلى الورق المقّوى، 
نقل عامات  مراعاة  التّنورة، مع  في مخّطط  كما در�شت 
�شكل   في  كما  عليه،  جميعها  الازمة  والبيانات  التــزان 
للت�شاميم  العلوي  الأ�شا�شي  المخّطط  )3-45(. ولتحوير 
ر�شم  ورق  اإلى  الأ�شا�شي  المخّطط  نقل  يتّم  المختارة، 
المخّططات،  لر�شم  خطوط الت�شميم المطلوبة جميعها. 

ال�شكل )3-45(: نقل 
المخّطط الأ�شا�شي من ورق 
الر�شم اإلى الورق المقّوى.
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الخياطة  م�شافات  اأخذ  يتّم  للكم:  الخياطة  م�سافات  تحديد  ب 
حول اأجزاء المخّطط ح�صب خطوط الت�صميم بطريقتين: 

الأولــى: علــى ورق ر�شــم المخّططــات قبــل توزيعه على    
القما�ــس، كما فــي ال�شــكل)3-46(، وكمــا در�شت في 

مخّطط الجزء العلوي.
الثاني��ة: اأخ��ذ م�صافات الخياط��ة حول خطوط قط��ع المخّطط    
على القما�س بعد توزيعها عليه، وتكون م�شافات الخياطة حول 

خطوط مخّطط الكّم كما ياأتي :
خّط دوران حفرة الكّم = )1-1.5( �شم.                                                                            . 1

خّط الجنب = )2( �شم.                                           . 2
خّط نهايــة الطول )1-5( ح�شــب الت�شميم، وطريقة   . 3

)خياطة( نهاية طول الكّم.
كتابة البيانات على مخّطط الكّم النهائي: ت�شاعد هذه البيانات والإ�شارات في معرفة اأ�شماء  ج� 
القطع والخطوط، وطريقة و�صع اأجزاء المخّطط على القما�س ح�شب الت�شميم، وعدد 

ها، ومن هذه البيانات: مّرات ق�شّ
خّط اتجاه الن�شيج.   . 1

عامــات التزان  لكّل من خّط المرفق، ودوران حفرة الكّم )راأ�س الكم، وعامة   . 2
اتزان الأمام، وعامة اتزان الخلف(.

ال�شكل )3- 46(: تحديد 
م�شافات الخياطة.
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نقل المخّطط الأ�سا�سي للكّم  من ورق ر�سم المخّططات اإلى الورق المقّوى 
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تنقل المخّطط الأ�شا�شي للكّم من ورق ر�شم المخّططات اإلى الورق المقّوى )الكرتون(.

- تنقل البيانات جميعها من ورق ر�شم المخّططات اإلى الورق المقّوى )الكرتون(.

- تق�ّس حول الخطوط الخارجّية للمخّطط.
المعلومات الأ�سا�سيّة

عمليــة نقل المخّطــط الأ�شا�شي من ورق ر�شــم المخّططات اإلى الورق المقــّوى، توّفر الوقت 
والجهد لإعادة ر�شمه في كّل مرة يراد بها اإجراء تحويرات لت�شاميم اأخرى، علمًا باأّن المخّطط 

المنقول ل يحوي الخطوط الم�صاعدة في الر�صم.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- المخّطط الأ�شا�شي للكم.

- طبق من الكرتون المقّوى.

- �شريط ل�شق ورقي.

اأدوات الر�شم والقيا�س.  -
-  مق�ّس ورق.

-  مكواة.
قّراطة.  -

الثّقالت.  -

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
 انقــل المخّطــط الأ�شا�شــي للكّم  من 1

ورق ر�شــم المخّططــات اإلــى الورق 
المقــّوى، كمــا فــي نقــل المخّطــط 
الأ�شا�شي  للجــزء العلوي والتّنورة من 
ورق ر�شــم المخّططــات اإلــى الورق 

المقوى، مراعيًا ما ياأتي:

10-3
تمرين
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القت�شاد في الورق المقّوى.  - اأ 
 

التزان  عامات  تغطية  عدم   ب - 
بال�شريط  المخّطط  وزوايـــا 
ا�شتعماله،  حال  في  الا�شق 

كما في ال�شكل)1(.

لنقل  بالقّراطة  فــرزات  عمل   - جـ 
راأ�س  )نقطة  التزان  عامات 
حفرة  ات��زان  ونقاط  الكم،  
في  كما  والمرفق(،  ــط،  الإب

ال�شكل )2(. 

على  الآتية  البيانات  اكتب   - د 
الــمــقــّوى:  ـــورق  ال مخّطط 
الكّم،  منت�شف  الأمام، وخّط 
القيا�س  ـــم  ورق والــخــلــف، 
في  كما  مثاً،   )42 )قيا�س 
ا�شمك  واكتب   ،)2( ال�شكل 
على الوجه الخلفي للمخّطط.

ال�شكل)1(

ال�شكل)2(
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اإعداد المخّطط النهائي للكّم 
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تر�شم م�شافات الخياطة حول المخّطط الورقي.
- تكتب البيانات الازمة على المخّطط النهائي.

- تق�ّس على خطوط م�صافات الخياطة للمخّطط الأ�صا�صي النهائي للكّم بالمقا�س المعياري.
المعلومات الأ�سا�سيّة

ه، والمحافظة على نظافته،  لاإ�شهام في توفير القما�س اأثناء توزيع قطع المخّطط عليه، ودّقة ق�شّ
يتّم ر�صم م�صافات خياطة حول الخطوط الخارجّية للمخّطط قبل و�شعه على القما�س مبا�شرة. 

ة اإذا كانت تزيد على )1( �شم. ويتّم ثنيها للداخل وخا�شّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
المخّطط الأ�شا�شي للكّم المر�شوم على الورق المقّوى.  -

ورق ر�شم المخّططات    -
�شريط ل�شق.   -

اأدوات الر�شم والقيا�س.  -
الثقالت  -

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
ر�شم 1 ورق  على  للكّم  المقّوى  الورق  مخّطط  �شع 

للورق  اليمنى  الحاّفة  تبعد  بحيث  المخّططات، 
المقّوى عن نهاية حفرة الإبط م�شافة )3(�شم، واترك 
م�شافة )2( �شم في اأ�شفل نهاية الطول خّط الإ�شورة.

بال�شريط 2 الــورق  على  الكرتوني  المخّطط  ثّبت 
خطوطه  حول  ار�شم  ثّم  الثّقالت  اأو  الا�شق، 
مخّطط  نقل  تمرين  في  معك  مّر  كما  الخارجّية، 
ر�شم  ورق  اإلى  المقّوى  الورق  من  العلوي  الجزء 

المخّططات، مراعيًا نقل عامات التزان. 

11 -3
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ارفع المخّطط الكرتوني، وار�شم على المخّطط الورقي 3
خّط اتجاه الن�شيج، موازيًا لخّط منت�شف الكّم.

الخارجّية 4 الخطوط  حول  الخياطة  ار�شم م�شافات 
من  خّط  كّل  ت��وازي  متقّطعة  خطوط  �صكل  على 

الخطوط الخارجّية، كما في ال�صكل )1(.
م�شافة  عنه  ويبعد  الكّم،  دوران حفرة  خّط   - اأ 

)1-1.5( �شم.
عنه  ويبعد  الإبط(،  الكم)تحت  جنب  خّط   - ب 

م�شافة )2( �شم.
خّط نهاية الطول، ويبعد عنه م�شافة )2( �شم.  - جـ 

ُق�ّس مّتبعًا خطوط م�صافة خياطة دوران حفرة الكّم 5
اإلى م�شافة تبعد )2( �شم عن الزوايا )اأ، د(.

م�صافة 6 لالأ�صفل،  الإب��ط  تحت  خياطة  خّطي  اثِن 
ت�شل اإلى )3( �شم تقريبًا، ثّم اأكمل ق�ّس خّط م�شافة 

خياطة دوران حفرة الكّم.
افتح الثنية، ثّم ق�ّس على خّط م�شافة خياطة تحت 7

ج(  )ب،  النقاط  اأعلى  ت�شل  م�شافة  اإلــى  الإبــط 
بمقدار )4( �شم تقريبًا.

اأكمل 8 ثّم  لالأ�صفل،  الطول  نهاية  خياطة  خّط  اثِن 
ق�ّس خّط الجنب )تحت الإبط(.

افتح الثنية، ثّم ق�ّس على خّط خياطة نهاية الطول.9

مع 10 تتنا�صب  قريبة  طّيات  الورقي  المخّطط  اطِو 
طول المغّلف الموجود لديك وعر�شه، ثّم احفظه 
داخل المغّلف، واكتب عليه من الخارج البيانات 

الازمة، كما تعّلمتها �شابقًا. 

ال�شكل)1(
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خياطة الكّم الم�ستقيم )الأ�سا�سي(
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تق�ّس الكّم ح�شب تعليمات الخياطة. 
- تخيط الكّم. 
- تكوي الكّم.

- ت�شبط جودة خياطة الكّم.
المعلومات الأ�سا�سيّة

ت�شترك الأكمام المنف�شلة في تركيبها على حفرة الإبط في قطعة الماب�س باأّنها 
اأن يكون طول  الكّم، ويجب  الأعلى من  الجزء  في  تكون ذات خّط منحن 
ح�شب  الفارق  هذا  ويختلف  الإبط،  حفرة  خّط  طول  اأكبرمن  الكّم  دوران 
ت�شميم الكم، وقبل ق�ّس القما�س، تفّح�س قطعة القما�س؛ للتاأّكد من خلّوها 
من الثقوب، اأو اأّي عيب في الن�شيج، اأو ال�شباغة، ومراعاة البتعاد عن هذه 
تظهر  التي  القما�س  اأطراف  وت�شحيح  المخّطط.  اأجزاء  توزيع  عند  العيوب 
الكي.  عملية  بتنفيذ  الهتمام  مع  القما�س  نوعّية  ح�صب  م�صتٍوِ  غير  ب�صكل 

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
-  مخّطط الكّم المر�شوم �شابقًا.

- نموذج لبلوزة دون اأكمام المجّهز في تمرين 
.)7-2(

- اآلة درزة �صناعيّة مجهّزة بالخيوط.
- اآلة الحبكة مجّهزة بالخيوط.

- اأدوات الكي وتجهيزاته.
- اأدوات الخياطة 

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأولً تف�سيل الجزء العلوي للبلوزة و خياطتها 

افح�س قطعة القما�س المختارة؛ للتاأّكد من خّلوها من العيوب. 1
ها ح�شب مخّطط الكّم.2 جّهز قطعة القما�س لق�شّ

12 -3
تمرين
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�شع المخّطط على القما�س ح�شب تعليمات الخياطة، 3
مراعيًا القت�شاد في القما�س، كما في ال�شكل)1(. 

ثّبت المخّطط على القما�س، كما مّر معك في الم�شتوى الثاني.4
ق�ّس القما�س.5
و خّط 6 الجنب،  )خّط  للكّم  الخارجّية  الخطوط  انقل 

دوران حفرة الكّم(على الوجه الخلفي للقما�س، وحّدد 
عامات التزان، مراعيًا اأن تكون العامات في م�شافة 

الخياطة.
اثن الكّم بحيث، يكون الوجه ال�شحيح اإلى الداخل مع 7

تطابق الخطوط الجانبّية، ثّم �صّرج قريبًا جدًا من خّط 
الخياطة باإحدى غرزال�شراجة المنا�شبة.

بداية 8 تثبيت  مع  الإبط،  تحت  خياطة  خّط  على  ادرز 
الخياطة ونهايتها، كما في ال�شكل )1(. 

بحيث 9 البلوزة،  لنموذج  الإبط  حفرة  على  الكّم  �شّع 
في  كما  الداخل،  اإلى  ال�شحيحان  الوجهان  يكون 

ال�شكل)2(، مراعيًا ما ياأتي :
انطباق خياطة تحت الإبط على خياطة الجنب   - اأ 

في البلوزة.
ب- نقطة راأ�س الكّم على راأ�س الكتف.

جـ- انطباق عامات التزان لكّل من البلوزة والكم، 
وثّبتها بالدبابي�س.

بعمل  اإّما  التزان،  عامتي  بين  الم�شافة  �شّرب   - د 
اأثناء  الت�شريب  بعمل  اأو  الخياطة،  باآلة  زّم  غرزة 
خّط  على  عمودي  وب�شكل  الدبابي�س  و�شع 

خياطة حفرة الإبط.

ال�شكل)1(

ال�شكل)2(
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اقلب البلوزة على الوجه ال�شحيح، ثّم �شع كتف البلوزة 10
على  يدك وهي م�شمومة، بحيث يكون الكّم بعيدًا عن 
الر�شغ وباتجاه اأ�شابع اليد، وانظر اإلى �شكل الكّم من 
حيث توزيع الت�شريب، واأن يكون خّط منت�شف الكّم 
خّط  من  قريبًا  الكّم  �شّرج  ثّم  الأر�س،  على  عموديًّا 

الخياطة.  
ادرز الكّم مبتدئًا من نقطة تحت الإبط، بحيث يكون 11

الكّم باتجاه الأعلى، وذلك على خّط الخياطة، كما في 
ال�شكل )3(.

نّفذ عملية ت�شذيب م�شافتي خياطة الكّم وحفرة الإبط 12
في  الخياطة، كما  �شم عن خّط  تبعد )1(  لم�شافة  معًا 
ال�شكل )4(، ثّم ق�ّس م�شافة خياطة حفرة الإبط في كّل 
نّظف  ثّم  مائل،  باتجاه  الكتف  الكمّ وخطّ  من جنب 
حاّفة م�شافة الخياطة للكّم وحفرة الإبط معًا بالطريقة 

المنا�شبة للقما�س الم�شتعمل.
المكواة 13 حرارة  درجة  وا�شبط  الكّي،  اأدوات  جّهز 

ح�شب نوع القما�س.
�شعه 14 ثّم  الكّم،  من  جميعها  ال�شراجة  خيوط  ا�صحب 

الخلفي  الوجه  يكون  اأن  مراعيًا  الكي،  طاولة  على 
لقما�س الكّم اإلى الأعلى، وعلى اأن يكون الكي دائمًا 
و�شادة  م�شتعماً  الكّم،  قما�س  من  واحدة  طبقة  على 

الكي لفتح م�شافات الخياطة.
اثِن حاّفة الكّم، واكِو، ثّم ثّبتها بالطريقة المنا�صبة لنوع 15

القما�س الم�شتعمل. 

ال�شكل)3(

ال�شكل)4(
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�سبط جودة خياطة الكّم
لنعمالموا�شفاتالمو�شوع

نقل عامات 
الخياطة            

- ا�شتعمال الطريقة المنا�شبة لنقل العامات.
- عدم وجود اأثر لها في وجه القما�س. 

- خياطة جنب الكّم على خّط الخياطة  تمامًا، وبغرز م�شتوية، تجهيز الكم
وطولها منا�شب للقما�س.

- تنظيف حاّفة م�شافة الخياطة بالطريقة المنا�شبة.
- تنفيذ غرزة الزّم بحيث: 

    طول الغرزة منا�شب )3-4( مم.
    تنفيذ الغرزة بين عامتي التزان في اأعلى دوران حفرة الكّم.

وتحت تركيب الكّم والكتف،  الكّم،  من  لكّل  التزان  عامات  تاقي   -
الإبط )الجنب(

- توزيع الت�شريب في المكان المحّدد.
- تنفيذ الخياطة على خّط الخياطة تمامًا.

- عدم وجود �شّد في حفرة الإبط.
- تثبيت بداية الخياطة ونهايتها.

تنظيــف 
الخياطات

- �شبط غرزة الحبكة.
- تنفيذ غرزة الحبكة على بعد )1( �شم من خّط خياطة الكّم 

على حفرة الإبط.
- تنفيذ الحبكة على حاّفة حفرة الإبط و دوران الكّم معًا.

اأو �شلي، على وجه الكّي اأو حرق،  لمعان،  اأو حدوث  - عدم ظهور، 
القما�س نتيجة الكّي.

مكان  الكّم  راأ�ــس  على  اأوتجّعدات  ثنيات  وجــود  عدم   -
الت�شريب. 

-  عدم وجود ثنيات اأوتجّعدات في الكّم.
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         حافات الأكمام )نهاية طول الكّم(2
تعتمد طريقة اإنهاء حاّفة الكّم )نهاية طوله( ح�شب الت�شميم، وتوجد طرائق عّدة لذلك، منها:

نهاية طول الكّم المثنيّة : ومنها عّدة اأ�شكال كما ياأتي:  - اأ 
ثنية الكــّم المخفّية: وتتّم بثني م�شافة خياطة نهاية طول    .1
الكّم، اأو تركيب �شجــاف، اأو �شريط ورب من القما�س 

ذاته، كما في ال�شكل)47-3(.
ثنيــة م�شاعفة:ثنية تجميلّيــة؛ اإذ، يمكن ا�شتعمال قما�س    .2
الكّم ذاته اأو قما�س مختلف، وتظهر ب�شكل وا�شح على 

الوجه ال�شحيح للكم، كما في ال�شكل )48-3(.
ثنية الكّم بمّطاط داخل مج��رى: يعّد المجرى)الدّكة(    .3
�صريطًا من القما�س يمّر من خالله المّطاط، كما في ال�شكل 
)3-49(، وقيا�شه منا�شبًــا لقيا�س الر�شغ، لي�شهل ارتداء 
قطعة الماب�س وخلعها؛ اإذ، يعمل على ظهورانتفاخ في 
نهايــة طول الكــّم، وت�شتعمل هــذه الطريقة في خياطة 
اأكمام ماب�س الأطفال وماب�س الريا�شة بكثرة، ويوجد 
�صكالن لتركيب المّط��اط، هما: ثني القما�س للداخل، 
وو�صع المّطاط داخ��ل الثنية، اأو بعمل مجرى المّطاط 
اأعلى خّط الثنية، فيظهر نهاية الكّم على �شكل ك�شك�س 

به زّم، كما في ال�شكل)50-3(.
وقــد يو�شــع داخل المجــرى �شريــط مــن القما�س اأو 

القيطان يتّم �شّده لت�شغير فتحة الكّم كناحية تجميلّية.
ح�شب  فتحة  مع  الكّم  اأ�شاور  اأ�شكال  تتنّوع  الكّم:  اإ�سورة    - ب  
ر عر�س  الت�شميم،  وتعّد الإ�شورة جزءًا من الكّم حيث يق�شّ

الإ�شورة من طول الكّم، ومن اأ�شكالها:

ال�شكل)3-47(: ثنية 
الكّم المخفّية.

ال�شكل )3-48(: ثنية 
م�شاعفة.

ال�شكل )3-49(: ثنية الكّم 
مع �صريط مّطاط.

ال�شكل )3-50(:نهاية 
الكّم بك�صك�س مع مطاط.
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الإ�شــورة الم�شتقيمة: كما فــي ال�شكل )51-3(،    .1
قطعــة قما�ــس م�شتطيلة علــى �شكل حــزام يتراوح 
عر�شها بين  )1-9( �شم ح�شب الت�شميم، وي�شاوي 
طولهــا )محيط الر�شــغ +5�شــم(؛  لت�شهيل حركة 
ة الإ�شورة المغلقة،  الذراع وارتداء القطعــة وخا�شّ

ويتّم ر�شم مرّد الأزرار ح�شب الت�شميم. 
فــي حال الإ�شــورة الرفيعة ذات الفتحــة بالعراوي 
والأزرار، فاإّنــه يمكــن اأن تكون بات�شــاع  دوران 
الر�شغ تقريبًا اأو ح�شب الرغبة، ويوجد منها بقّاب، 

كما في ال�شكل)52-3(.
الإ�شورة التي تاأخــذ �شكل اأ�شفل الذراع )المك�ّشمة(    .2
ويختلف عر�شها عند حافتهــا العليا المثّبته من الكّم 
عــن حافتهــا ال�شفلــى؛ اإذ، تكون من الأعلــى اأو�شع 

لتنا�شب دوران الذراع، كما في ال�شكل)53-3(.

ال�شكل)3-51(:  الإ�شورة 
الم�شتقيمة.

ال�شكل)3-53(: الإ�شورة 
المك�ّشمة.

ال�شكل)3-52(: الإ�شورة 
بقّاب.
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ر�سم اإ�سورة الكّم
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تر�شم مخّطط اإ�شورة الكّم الم�شتقيمة الأ�شا�شّية بفتحة.
- تر�شم مخّطط اإ�شورة الكّم الم�شتقيمة بقّاب مع فتحة.

- تر�شم مخّطط اإ�شورة الكّم المغلقة على �شكل ثنية.
المعلومات الأ�سا�سيّة

ر عر�س الإ�شورة من  تتنوع اأ�شكال اأ�شاور الكّم ح�شب الت�شميم، وتعّد جزءًا من الكّم حيث يق�شّ
طول الكم، وعند ر�شم مخّطط فتحته الكّم المثنّية المغلقة، يتّم ثنيها كما في �شكلها النهائي ثّم يتّم 

ق�ّس م�شافة تحت الإبط) خّط الجنب(، وذلك لتجّنب خطاأ في عر�س الكّم عند خّط الإ�شورة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
ورق ر�شم مخّططات. جدول القيا�شات المعيارية. -   -

اأدوات القيا�س والر�شم.  -

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأولً: ر�سم اإ�س��ورة الكّم الأ�سا�سيّة الم�ستقيمة بفتحة 

كما في ال�سكل )1(.

اثــن طوليًّا ورق ر�شــم المخّططات التــي قيا�شها  1
)20×30( �شم، كما في ال�شكل)2(. 

13 -3
تمرين

ال�شكل)1(

ال�شكل)2(
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فــي 2 )1-2-3-4(،كمــا  الم�شتطيــل  ار�شــم 
ال�شــكل)3(. بحيــث ينطبــق الخــّط )1-2( علــى 
الحاّفــة المثنّية للورقة، وطولــه ي�شاوي محيط الر�شغ 
+ 5�شــم ل�شهولة حركة + 1.5 �شم للمرّد، وي�شاوي 
)16+5+1.5(، ي�شــاوي 22.5�شم )للمقا�س42( 
وطــول الخّط )1-3(؛ اأي عر�س الم�شتطيل ي�شاوي 
طول الإ�شورة وذلك ح�شب ما تّم تق�شيره من الكّم.

حــّدد خــّط الأزرار بحيث يبعــد عن حاّفــة الم�شتطيل 3
م�شافة عر�س المرّد )1.5�شم(،  وحدّد عليه مكان الزّر.

حّدد خّط العراوي في الجهة المقابلة للم�شتطيل.4
كــّرر الخطــوة )3( لر�شــم خــّط العــراوي فــي 5

الجهة المقابلة من الم�شتطيــل، وار�شم عليه خّط 
العروة،كما في ال�شكل )2(. 

ار�شــم م�شافات الخياطة حول المخّطط ،كما في 6
ال�شكل )4(.

ق�ّس حول خطوط م�صافة الخياطة.7
افتح الورقة المثنّيــة، و�شّجل عليها ُق�ّس مرتين، وار�شم 8

خّط اتجاه الن�شيج الطولي.
احفظ المخّطط في مغّلف الكّم.9

ثانيً��ا : ر�سم اإ�سورة الكّم الفرن�سيّة) بقاّلب(، كما في 
ال�سكل )5(.

ار�شــم الم�شتطيــل ) اأ ب جـ د( بحيــث يكون الخّط 1
)ب جـــ( على الحاّفة المثنّيــة للورقة، وبحيث يكون 
طــول الخــّط )اأ ب( م�شاويًا �شعــف العر�س النهائي 
لاإ�شورة؛ اأّي اأّن )اأ ب( ي�شاوي  ) 5 × 2 = 10( �شم،

ال�شكل)3(

ال�شكل)4(

ال�شكل)5(
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ال�شكل)8(

 وطــول الخــّط )ب ج( ي�شــاوي محيــط الر�شــغ 
م�شافًــا اإليه �شعــف عر�س المــرّد، واأي�شًا )5( �شم 
�شهولــة الحركــة؛ اأّي اأّن الخــّط )ب ج( ي�شــاوي

)16+5+1.5+1.5=24( �شم للمقا�س المعياري 
.)42(

ار�شم العراوي، كما في ال�شكل )6(.2
ويمكــن ر�شــم حاّفــة اإ�شــورة الكّم علــى �شكل 3

زاوية،كما في ال�شكل )7(.
اكتــب تعليمات الخياطة )خّط الثنية العليا، وخّط 4

الثنيــة ال�شفلــى، وخــّط التركيــب(، وار�شم خّط 
اتجاه الن�شيج، كما في ال�شكل )6(.

ار�شم م�شافات الخياطة حول المخّطط.5
افتح الورقة، و�شّجل عليها ُق�ّس مّرتين. 6

احفظ الملف في مغّلف خا�ّس به.
ثالثً��ا: ر�س��م اإ�سورة الك��ّم على �سكل ثني��ة في نهاية 

طوله، كما في ال�سكل)8(.
ار�شم الكــّم اإلى الطــول المطلــوب، بحيث يمّثل 1

الخــّط )اأ ب( خّط نهاية طول الكــّم، وك�ّشم الكّم 
م�شافة )1( �شــم على الجانبيــن الحافتين، كما في 

الـ�شكل )8(.
حّدد عر�س الثنية المطلوبة )4( �شم مثاً. 2
ار�صم ثالثة خطوط في اأ�صفل الخّط )اأ ب(، كما في 3

ال�شكل )8(، بحيث توازي الخّط )اأ ب( و يبعد كّل 
منها عن الآخر م�شافة عر�س الثنية )4( �شم مثاً.

ال�شكل)6(

ال�شكل)7(
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�شّجل الأرقــام )1، 2، 3( على الأجزاء، كما في 4
ال�شكل )9(. 

اث��ِن الأج��زاء، بحيث يكون الج��زء )رقم 1( اإلى 5
الأعلى وعلى الوجه ال�شحيح للكّم، والجزء )2( 
اإلــى الأ�شفــل، والجزء )3( في اأ�شفــل الجزء )2( 
واإلى الوجه الخلفي للكّم، كما في ال�شكل )10(.

ار�شــم م�شافــات الخياطة لــدوران الكــّم وخّط  6
خياطة جانبي الكّم فقط. )ل تر�شم م�شافة خياطة 

لنهاية الكّم المثّنية(.

ُق�ــسّ حــول الخط��وط الخارجّية للك��ّم والقطع 7
مثنّيــة؛ لأّن عر�س الكّم المك�ّشم يقــّل عند نهاية 
طوله م�شافة )1(�شم تقريبًا، ثّم افتح الثنيات، كما 

في ال�شكل )11(.

ال�شكل)9(

ال�شكل)10(

ال�شكل)11(
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قما�س  قطعة  من  الكّم  اإ�شورة  تت�شّكل  المر�سوم:   الكّم  طول  نهاية  على  الإ�سورة  خياطة  ج� 
م�شتطيلة يتّم تركيبها على نهاية طول الكّم الم�شتقيمة التي بها زّم اأو ك�شرات وتختلف 

ح�شب الت�شميم، ويوجد نوعان رئي�شان، هما :
النوع الأول: مغلق دون وجود فتحة للزند )الإ�شورة( اأو الكّم، كما في ال�شكل )54-3(، 
الماب�س  قطعة  ارتداء  اأثناء  في  ب�شهولة  مغلقة  وهي  اليد  لمرور  الفتحة  منا�شبة  مراعاة  مع 

وخلعها.

  
ال�شكل )3-54(: بع�س ت�شاميم الأ�شاور للكّم دون فتحة.

النوع الثاني: ذو الإ�شورة مع فتحة لها وللكّم، كما في ال�شكل )3-55(، ويراعى عند 
اإغاقها منا�شبة قيا�شها للر�شغ، مع اإ�شافة م�شافة ب�شيطة ل�شهولة حركة الذراع.

ال�شكل)3-55(: ت�شاميم اأ�شاور)الزند( الكّم مع فتحة.
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تجهيز فتحات الكّم وخياطتها 
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- ُتجّهز فتحة الأكمام باأ�شكالها المختلفة.
- تجّهز اإ�شورة الكّم.

- ُترّكب اإ�شورة الكّم.
المعلومات الأ�سا�سيّة

ة  الخا�شّ الإ�شورة  وترّكب  وتخيطها،  به،  ة  الخا�شّ الفتحة  تجّهز  اأن  الكّم  تركيب  قبل  ل  يف�شّ
الفتحات، فمنها: �شريط الورب، وال�شجاف،  اأ�شكال لإنهاء  الت�شميم، فهناك عّدة  به ح�شب 

وغيرها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- قطع من الأقم�شة مق�شو�شة ح�شب مخّططات الأكمام.

- قطع من الأقم�شة مق�شو�شة لإنهاء فتحات الأكمام.
- ح�شوة فازلين )20×10( �شم.

- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط. 
- اأدوات الكي وتجهيزاته.

- اأدوات الخياطة. 

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأولً : تجهيز فتحة الكّم باأ�سكال مختلفة وخياطتها

)1( فتحة الكّم على �سكل �سّق مع �سجاف، كما في 
ال�سكل )1(.

اثِن حاّفة قطعة ال�صجاف من ثالث جهات م�صافة 1
)1( �شم اإلى الوجه الخلفي ما عدا الجهة ال�شفلى 
لل�شجاف، ثّم ادرز قريبًا من الحاّفة المثنّية، كما 

في ال�شكل )2(.

14 -3
تمرين

ال�شكل) 1 (
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اإلى 2 ي�شير  الذي  الخّط  فوق  ال�شجاف  قطعة  �شع 
ال�شحيحان  الوجهان  يكون  بحيث  الكّم،  فتحة 
لكّل  الحاّفات  تطابق  مراعيًا  الداخل،  اإلى  معًا 
ثّبت  ثّم  الطول،  نهاية  في  وال�شجاف  الكّم  من 
على  الفتحة  وادرز  ال�شجاف،  زوايا  بالدبابي�س 
�شكل بن�شة عمقها )1( �شم ويبعد خّطاها عن خّط 
( �شم، كما في ال�شكل )3(، مع  الفتحة م�شافة )
اأعلى  )نقطة  البن�شة  راأ�س  عند  الآلة  غرزة  ت�شغير 

مكان الفتحة( لتقويتها.

الكّم 3 فتحة  طبقتي  على  الفتحة  خّط  ق�ّس 
وال�شجاف، بحيث تبعد عن راأ�س الفتحة م�شافة 

)2( مم في اأ�شفلها.

الأطراف 4 وثّبت  الداخل،  اإلى  ال�شجاف  اقلب 
المثنّية بغرزة اللقطة، كما في ال�شكل )4(.

)2( فتحة الكّم مع مرّد قطعة واحدة )متّ�سل(، كما 
في ال�سكل )5(.

على 1 مدّعمة  درزة  الفتحة  خّطي  حول  ادرز 
راأ�س  من  قريبًا  الغرزة  ت�شغير  مع  زاوية  �شكل 
البن�شة)الزاوية(؛ لتتحّمل ال�شّد وال�شغط الحا�شل 
 ،)6( ال�شكل  في  كما  المرّد،  تثبيت  عملية  اأثناء 
من  الزاوية  �شلعي  بين  الم�شافة  تكون  بحيث 

الأ�شفل )1( �شم.

ال�شكل) 2 (

ال�شكل) 3 (

ال�شكل) 4 (

ال�شكل) 5 (
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ال�شجاف 2 لقطعة  العر�صّية  الحاّفات  اإحدى  اثِن 
للوجه الخلفي، بحيث يكون عر�س الثنية )2/1( 

�شم، وثّبت الثنية بالكي، كما في ال�شكل )7(.

ثّم 3 م�شتقيم،  ب�شكل  )البن�شة(  الفتحة  خّطي  افتح 
ثّبت حاّفة ال�شجاف غير المثنّية على حاّفتي ال�شّق، 
الداخل  اإلى  ال�شحيحان  الوجهان  يكون  بحيث 

وذلك بو�شع حاّفة ال�شّق على قطعة ال�شجاف.

الأعلى، 4 باتجاه  الكّم  بو�شع  ال�شجاف  ادرز 
من  �شم   )2/1( بعد  على  الدرزة  تكون  بحيث 
ال�شّق  انطباق حاّفة  مراعيًا عدم  ال�شجاف،  حاّفة 
الفتحة  منت�شف  خّط  عند  ال�شجاف  حاّفة  مع 

)راأ�س البن�شة(، كما في ال�شكل )8(.

اثِن الحاّفة المثنّية اإلى الوجه الخلفي للكّم، بحيث 5
ثّبتها  ثّم  الدرزة،  خّط  على  المثنّية  الحاّفة  تنطبق 
بغرزة اللقطة المخفّية اأو بالدرزة، كما في ال�شكل 

.)9(

ثانيًا:  فتحة كّم القمي�س، كما في ال�سكل )10(

)1( تجهيز القطعتين العلويّة وال�سفليّة لمرّد فتحة الكّم

ال�شكل) 6 (

ال�شكل) 7 (

ال�شكل) 8 (

ال�شكل) 9 (

ال�شكل) 10 (
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عملية 1 ونّفذ  المرّد،  من  العلوي  الجزء  ادرز 
لتجّنب  الزوايا؛  عند  الخياطة  لم�شافات  الق�ّس 
واكِو  )11/اأ(،  ال�شكل  في  كما  القما�س،  �شمك 
ال�شحيح،  الوجه  اإلى  المرّد  اقلب  ثّم  الخياطة، 
واكِوه، كما في ال�صكل )11/ب(، ثّم اثِن اإحدى 
المثنّية  الحاّفة  تكون  بحيث  ال�شجاف،  قطعتي 
جهة الي�صار. اأو اثِن الطبقة العليا للمرّد على خّط 

الخياطة، كما في ال�شكل )11/جـ(.
اثِن م�صافة الخياطة لإحدى حاّفتي المرّد ال�صفلى 2

اإلى الوجه الخلفي، وثّبتها بالكي، ثّم ق�ّس م�شافة 
الخياطة الزائدة، كما في ال�شكل )12(.

)2( تركيب ال�سجاف على الكّم.

جّهز فتحة الكّم، وذلك بتنفيذ درزة مدّعمة حول 1
الفتحة مع تق�شير الغرزة قريبًا من الزوايا، ثّم ق�ّس 
قريبة  اإلى م�شافة  الزوايا  الفتحة، وق�ّس  على خّط 
من الزاوية دون ق�ّس خيط الدرزة، كما في ال�شكل 
والأمامّية  الخلفّية  الحاّفتين  حّدد  ثّم   ،)13(
للفتحة، بحيث تكون الحاّفة الخلفّية هي الأقرب 

لخّط خياطة جنب الكّم تحت الإبط.

الفتحة 2 حاّفة  على  ال�شفلّية  المرّد  قطعة  ثّبت 
ال�شحيح  الوجه  يكون  بحيث  وادرزها،  الخلفّية 
حتى  ادرز  ثّم  للكّم،  الخلفي  الوجه  على  للمرّد 
نقطة راأ�س الزاوية الخارجّية، مراعيًا تثبيت بداية 
الخياطة ونهايتها، ثّم ق�ّس م�شافة الخياطة الزائدة، 

كما في ال�شكل )14(.

ال�شكل) 11 (

ال�شكل) 14 (

ال�شكل) 13 (

ال�شكل) 12 (
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المرّد 3 اثِن  ثّم  المرّد،  باتجاه  الخياطة  م�صافة  اكِو 
خّط  على  بالكي  المثنّية  حاّفته  تنطبق  بحيث 
خياطة المرّد، وادرز الحاّفة المثنّية، واكِوها، كما 

في ال�شكل )15(.
)المثلث 4 الأعلى  من  الفتحة  نهاية  قطعة  �شع 

ال�شغير( فوق قطعة المرّد ال�شفلّية، وادرز المثلث 
الزاوية  اإلى  الزاوية  من  م�شتقيم  بخّط  المرّد  مع 
مع تثبيت بداية الدرزة ونهايتها، كما في ال�شكل 

.)16(

ثّبت قطعة المرّد العلوّية على الجهة الأخرى من 5
الفتحة، بحيث ينطبق الوجه ال�شحيح للمرّد فوق 
الخياطة،  للكّم، وادرز على خّط  الخلفي  الوجه 
الخياطة  بداية  تثبيت  ال�شكل )17(، مع  كما في 

ونهايتها، ثّم اكِوها. 

ق�ّس م�شافة الخياطة الزائدة، واكوها باتجاه المرّد 6
العلوي اإلى الداخل، ثّم �شع الحاّفة المثنّية له فوق 
ال�شكل  في  بالدبابي�س، كما  وثّبته  الخياطة،  خّط 

.)18(

ثّبت الحاّفة العليا للمرّد بالدبابي�س مع الكّم حتى 7
نهاية الفتحة، كما في ال�شكل )19(.

باتجاه 8 الدرزة  تبداأ  بحيث  العلوي،  المرّد  ادرز 
نهاية  من  الفتحة(  على  )عمودي  المرّد  عر�س 
واأكمل  معًا،  جميعها   الطبقات  لتثبيت  الفتحة؛ 

الدرزة حول الجزء العلوي للمرّد كما ت�شير

ال�شكل) 15 (

ال�شكل) 16 (

ال�شكل) 17 (

ال�شكل) 18 (

ال�شكل) 19 (
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الأ�شهم في ال�شكل )20( اإلى نقطة بداية الدرزة، 
واأكمل  بيدك،  للفتحة  ال�شفلى  الطبقة  اأبعد  ثّم 
خياطة الحاّفة المثنّية لل�شجاف العلوي، كما في 

ال�شكل )20(.
ثالثًا: تجهيز اإ�سورة الكّم وتركيبها.

)1( تجهيز اإ�سورة الكّم.

ثّبت الح�شوة الا�شقة على الوجه الخلفي لإ�شورة 1
الكّم، وذلك على جهته العلوّية، كما في ال�شكل 

.)21(
اثِن على خّط خياطة حاّفة بطانة اإ�صورة الكّم اإلى 2

الوجه الخلفي، و�شّرجها، ثّم ق�ّس م�شافة الخياطة 
الزائدة اإن وجدت، كما في ال�شكل )21(.

يكون 3 بحيث  الثني،  خّط  على  الكّم  اإ�صورة  اثِن 
الحاّفتين  وادرز  الداخل،  اإلى  ال�شحيح  الوجه 
ثّم  ونهايتها،  الدرزة  بداية  تثبيت  مع  العر�شّيتين 
في  كما  والزوايا،  الزائدة  الخياطة  م�شافة  ق�ّس 

ال�شكل )22(.
في 4 ال�شحيح، كما  الوجه  اإلى  الكّم  اإ�شورة  اقلب 

ال�شكل )23(، مع �شحب الزوايا بالإبرة والخيط، 
ثّم اكِو الإ�صورة.

)2( تركيب اإ�سورة كّم القمي�س.

طول 1 نهاية  خياطة  خّط  من  قريبًا  الزّم  درزة  نّفذ 
الكّم، وفي م�شافة الخياطة.

ال�شكل) 20 (

ال�شكل) 21 (

ال�شكل) 22 (

ال�شكل) 23 (

ال�شكل) 24 (
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الوجه 2 على  م�شبقًا  المجّهزة  الكّم  اإ�شورة  ثّبت 
ال�شجاف  حاّفة  تكون  اأن  مراعيًا  للكّم،  الخلفي 
ال�شكل  في  كما  الكّم،  اإ�شورة  حاّفة  مع  العلوّية 

.)24(

ا�شحب خيط الزّم ليت�شاوى قيا�س نهاية طول الكّم 3
مع قيا�س الإ�شورة، ووّزع الزّم، ثّم �شّرج الإ�شورة 

قريبًا من خّط الخياطة، كما في ال�شكل )24(.

الكّم 4 يكون  اأن  مراعيًا  الخياطة،  خّط  على  ادرز 
لاأعلى؛ لي�شاعد في توزيع الزّم اأثناء الخياطة، ثّم 
في  كما  والق�شق�شة،  بالتدريج  الق�ّس  عملية  نّفذ 

ال�شكل )25(.

ثّبت 5 ثّم  ال�شحيح،  الوجه  اإلى  الكّم  اإ�شورة  اقلب 
باآلة  الكّم  ومع  الخياطة  خّط  على  المثنّية  الحاّفة 
خيوط  فّك  ثّم   ،)26( ال�شكل  في  كما  الدرزة، 

ال�صراجة، واكِو القطعة، واحتفظ بها.

المغلقة وتركيبها، كما في  الكّم  اإ�سورة  )3( تجهيز 
ال�سكل )27( 

ق�ّس ح�شوة الفازلين على المخّطط لاإ�شورة، ثّم 1
وعر�شها  لاإ�شورة،  الخلفي  الوجه  على  ثـّبـتها 
ي�شاوي العر�س النهائي لاإ�شورة ، كما في ال�شكل 

ال�شكل) 28 ()28(.

ال�شكل) 27 (

ال�شكل) 26 (

ال�شكل) 25 (
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الوجهان 2 يكون  بحيث  طوليًّا،  الكّم  اإ�صورة  اثِن 
ال�شحيحان اإلى الداخل، وادرز على خّط الخياطة 
العر�شّية مع تثبيت بداية الدرزة ونهايتها، ثّم نّفذ 
عملية ق�ّس م�صافة الخياطة الزائدة للح�صوة، واكِو 
م�شافة الخياطة، وافتحها، كما في ال�شكل )29(.

وثّبت 3 الداخل،  اإلى  الكّم  اإ�شورة  بطانة  اثِن حاّفة 
الثنية بغرزة ال�شراجة، كما في ال�شكل )30(.

للكّم، 4 ال�شحيح  الوجه  على  الكّم  اإ�شورة  ثّبت 
خّط  مع  الإ�شورة  خياطة  خّط  يتطابق  بحيث 
خياطة جنب الكّم تحت الإبط، كما في ال�شكل 
اإ�شورة  الإ�شورة كما في تركيب  ادرز  ثّم   ،)31(

كّم القمي�س )البند 3( من هذا التمرين.

حاّفة 5 تتطابق  بحيث  عر�شيًّا،  الكّم  اإ�شورة  اثن 
الإ�شورة المثنّية مع خّط تركيبها، ثّم ثّبتها بالطريقة 

المنا�شبة، كما في ال�شكل )32(.

ال�شكل) 29 (

ال�شكل) 30 (

ال�شكل) 31 (

ال�شكل) 32 (
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         الأكمام المنف�سلة3
توجد ت�شاميم مختلفة من الأكمام من حيث ات�شالها بقطعة الماب�س، اأوطولها، وات�شاعها، 

وهذا يوؤّثر في طريقة خياطتها، ومن اأنواع الأكمام المنف�شلة ماياأتي:
الكّم الم�ستقيم : يتمّيز هذا الكّم بالت�شاع  اأ 
انحناءات  على  تمامًا  ينطبق  فا  قلياً 
يتمّيز  كما  الراحة،  يعطي  اأّنه  اإل  الذراع، 
وي�شتعمل  الــذراع.  اأ�شفل  خياطة  بوجود 
مخّططات  على  للح�شول  الــكــّم  هــذا 
وقد  مختلفة،  وت�شاميم  باأطوال  الأكمام 
يكون مك�ّشمًا قلياً في نهاية طوله،كما في 

ال�شكل)56-3(. 
بوجود  الكّم  هــذا  يتمّيز  القمي�س:  ك��ّم  ب 
اإ�شورة. وقد يكون الكّم م�شتقيمًا اأو مك�ّشمًا 
ب�شكل  الكّم  طول  نهاية  تر�شم  كما  قلياً، 
منحن لت�شبح في الخلف اأطول من الأمام، 
لت�شهيل حركة الذراع، وثني الكوع، اإ�شافة 
اإلى طول الإ�شورة الذي هو جزء من الطول 
الكامل للكم، قد يكون دون زّم عند راأ�شه 
ة في القمي�س الرجالي، كما في ال�شكل  خا�شّ
فقد  الن�شائي  القمي�س  كّم  اأّما   ،)57-3(

يكون بزّم اأو بدونه. 
ج� الكّم المك�ّسم: ي�شّمم هذا الكّم ليائم انحناءات الذراع الطبيعّية مع مراعاة �شهولة 
حركة الذراع عند ثني المرفق. وللكم المك�ّشم بن�شة �شغيرة عند خّط المرفق ت�شاعد 

ال�شكل )3-56(: الكّم الم�شتقيم.

 ال�شكل)3-57(: كّم القمي�س.
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الحركة،   و�شهولة  التك�شيم  على 
وقد تكون البن�شة على خّط المرفق 
اأو تحّول من المرفق اإلى نهاية طول 
 ،)58-3( ال�شكل  في  كما  الكّم، 
كما يمكن ت�شييق نهاية طول الكّم 

ح�شب الت�شميم، ونوع القما�س.
اإ�شافة  يمكن  راأ�سه:  عند  بزّم  كّم  د   
زيادة  عدم  مع  الكّم  اأعلى  من  الزّم 

الأ�شفل،  في  تقليله  اأو  عر�شه 
كحّد  ــذراع   ال دوران  لي�شاوي 
اأدنى، ويمكن تحويل هذه الزيادة 
اإلى زّم، كما في ال�شكل)59-3(، 
�شغيرة  ك�شرات  اأو  بن�شات،  اأو 

في راأ�شه.
ه� ك��ّم ب��زّم عند راأ���س��ه واإ���س��ورة: 
ي�شّمى هذا الكّم البالون، كما في 
ال�شكل)3-60(، ويتمّيز بوجود 
زّم في الأعلى والأ�شفل، ويمكن 

الكّم  عر�س  في  الزيادة  تكون  اأن 
مت�شاوية  والأ�شفل  الأعــلــى  من 

اأومختلفة ح�شب الت�شميم.

 ال�شكل)3-59(: كّم بزّم عند راأ�شه.

 ال�شكل)3-60(: كّم بزّم عند راأ�شه واإ�شورة.

 ال�شكل )3-58(: الكّم المك�شم.
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تحوير المخّطط الأ�سا�سي للكّم اإلى كّم قمي�س
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تحّدد الخطوط الأ�صا�صّية لتحوير المخّطط الأ�صا�صي للُكم.
- تحّور المخّطط الأ�شا�شي للُكّم اإلى مخّطط ُكّم القمي�س.

المعلومات الأ�سا�سيّة
كــّم القمي�ــس من الأكمــام المنف�شلــة والتي تمتاز بوجــود اإ�شورة 
مفتوحة في نهاية طوله، حيث يحذف طول الإ�شورة من طول الكّم 
ويكــون كّم القمي�س بزّم عند راأ�شــه اأو دون  زّم، وقد تكون بزّم اأو 

ك�شرات في نهاية طوله.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
ورق ر�شم المخّططات  -

�شريط ل�شق ط الكّم الأ�شا�شي     -  مخطَّ  -
- اأدوات القيا�س والر�شم

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
انقل المخّطط الأ�شا�شي للُكــم اإلى ورق ر�شم المخّططات، 1

مراعيًــا نقل عامات اتــزان الُكّمّ جميعهــا، كما في ال�شكل 
.)1(

، والنقطتين 2 �شــع النقطتيــن )1، 2( علــى خّط نهايــة الُكــّمّ
)4،3( على حفرة الإبط.

ار�شم الخّط )5- 6( بحيث يــوازي الخّط )1- 2(،وطول 3
الخــّط )1- 5( ي�شاوي عر�س الزنــد )الإ�شورة( المطلوب 

)5( �شم مثاً، كما في ال�شكل )1(.
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�شــع النقطتين )8.7( على الخــّط )5-6(، بحيث طول الخّط 4
)5- 7( ي�شاوي )2.5( �شم؛ اأّي الخّط )5- 7( = الخّط )8- 

6(، كما في ال�شكل )2(.
�شع النقطتين )4.3( على نهاية حفرة الإبط، كما في ال�شكل )2(، ثّم 5

�شل )7،3( و)8،4( بخطوط م�صتقيمة.
حــّدد النقطــة )9( فــي منت�شــف الخــّط )7- 8(؛ اأّي فــي 6

نقطة التقــاء خّط منت�شف الكّم مع الخــّط )5- 6(،كما في 
ال�شكل)2(.

حّدد النقطة )10( في منت�شف الخّط )7- 9(، وارتفع منها 7
م�شافة )1( �شم.

�ص��ل النق��اط )9،10،7( بخــّط منحــٍن لاأعلــى، كما في 8
ال�شكل)2(.

حــّدد النقطــة)11( في منت�شــف الخــّط )8- 9(، واأنزل منها 9
م�شافة )1( �شم، كما في ال�شكل )2(.

�ص��ل النق��اط )9، 11، 8( بخــّط منحٍن لاأ�شفــل، كما في 10
ال�شكل )2(.

حــّدد نقطــة )12( اأعلى النقطة )11( م�شافــة)8( �شم وهي 11
. طول فتحة الُكّمّ

حّدد خط��وط الق�ّس الخارجّية لمخّطط الُك��ّم والذي تمّثله 12
النق��اط الآتي��ة: )3، 7، 10، 9، 11، 8، 4، 3(، مــرورًا 

بدوران الكّم في الأعلى، كما في ال�شكل )3(.
اكتــب البيانات الازمة على المخّطط. ولتقليل الزّم في راأ�س 13

الكــّم يمكن انزال راأ�ــس الكّم م�شافة )1( �شــم تقريبًا، ويتم 
تعديل دوران الكّم بين نقطتي التزان، مراعيًا اأّن قيا�س دوران 
الكّم الجديد يزيد على دوران حفرة الإبط م�شافة )1.5-1( 

�شم، كما في ال�شكل )3(.

ال�شكل) 2(

ال�شكل)3(
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تحوير المخّطط الأ�سا�سي للكّم اإلى كّم بزّم عند راأ�سه.
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

-  تحّور المخّطط الأ�شا�شي للكّم اإلى كّم بزّم عند راأ�شه.
المعلومات الأ�سا�سيّة

يمّثل ال�شكل ت�شميمًــا لكم بزّم في راأ�شه ومك�ّشم في نهاية طوله 
حيث يتــّم تحويل الزيادة اإلى غبنات اأو زّم في اأعلى دوران الكّم 
حتــى ت�شبح بقيا�ــس حفرة الإبــط، وعند تركيــب الكّم، يجب 
مراعــاة عدم وجود ثنيات في حفرتي الإبــط الأمامّية والخلفّية. 
وعند وجود زّم، يجب توزيعه على اأبعاد مت�شاوية من راأ�س الكّم.

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
-  ورق ر�شم المخّططات.

-  مخّطط الكّم الأ�شا�شي.        - �شريط ل�شق. 
- اأدوات القيا�س والر�شم.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
انقل مخّطــط الُكّم للطــول المطلوب على ورق 1

ر�شــم المخّططات، مراعيًا نقل عامات التزان، 
وخّط منت�شف الكّم.

ار�شــم خّطين يوازيان خّط منت�شف الُكّم،ويبعدان م�شافة 2
)4(�شم وت�شّمى خطوط التو�صيع، كما في ال�صكل )1(.

ُق�ــسّ عل��ى الخط��وط الخارجّي��ة للمخّط��ط، وعلى 3
خط��وط التو�صيع من خــّط دوران الُكّم اإلــى م�شافة، 

تبعد )2( مم عن خّط نهاية طول الُكّم ورقم القطع.
ــا عموديًّا  ار�شــم علــى ورق ر�شــم المخّطط خطًّ
ال�شكل) 1(ليمّثل خّط منت�شف الكّم الجديد، ثّم ثّبت القطعة

16-3
تمرين



292

رقــم )2(، بحيث تام�ــس الخــّط العمودي في 4
الأ�شفل وتبتعد عنه في الأعلى م�شافة )2-4( �شم 
اأو ح�شــب الت�شميــم، وثّبتها بال�شريــط الا�شق، 

كما في ال�شكل )2(.
ثّبت القطعة رقم )3( بالطريقة نف�شها.5
ثّبــت القطعة رقم )1(، بحيــث تبتعد م�شافة  )6( 6

�شم وت�شاوي الم�شافة بين القطعتين )2، 3(.
كّرر الخطوة رقم )6( لتثبيت القطعة رقم )4(.7
ار�شم خّط الــدوران الجديد للُكّم، بحيث يمّر في 8

نقطتي اتزان الُكّم اأو قريبًا منهما، ويرتفع من الأعلى 
)3( �شم؛ اأّي ن�شف م�شافــة التو�شيع بين القطعتين 
)2، 3(، كما في ال�شــكل)2(، و�شع عامةاتزان 

راأ�س الكّم على خّط منت�شف الكّم الجديد.
احفظ المخّطط النهائي في مغّلف خا�ّس به.9

طرائق خياطة الأكمام المتنّوعة 4
تختلف طريقة تجهيز الكّم وتركيبه ح�شب ت�شميمه كما ياأتي:

اأ حف��رة الإب��ط دون كّم : لإنهاء خياطة حفرة الإبط فــي الماب�س دون اأكمام، يتّم تركيب 
�شجاف مماثل لحفرة الإبط، مع مراعاة 
تنفيذ العمليــات النهائّية، كالق�شق�شة، 
والتثليــم، والدرزة  الطائــرة، وكذلك 
اإنهــاء الحاّفة الخارجّية لل�شجاف، كما 

في ال�شكل )61-3(.       
الكّم  يظهر  المنف�سل:  ال��ك��ّم  خياطة  ب 
المنف�شل في ماب�س متنّوعة وباأ�شكال 

ال�شكل) 2(

ال�شكل)3-61(: ال�شجاف مماثل لحفرة الإبط.
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مختلفة، ومهما اختلف �شكله فاإّنه ياأخذ 
الأعلى  من  دورانه  ح�شب  �شكلين  اأحد 
،فقد يكون بزّم وعندها يجب اأن يوّزع 
بالت�شاوي وبانتظام ،اأو دون زّم وفي هذه 
ب�شيط  ت�شريب  مع  الكّم  يثّبت  الحالة 
عند  ثنيات  ت�شكيل  عدم  عندها  يراعى 

خّط التركيب.
الأكــمــام  مــن  القمي�س  ــّم  ك ويــعــّد 
بزم  اأو  زّم  دون  يكون  وقد  المنف�شلة، 

قبل  الإبط  يتّم تركيبه على حفرة  اأعاه  الكّم، والكّم دون زّم في  عند دوران حفرة 
الكّم،  تركيب  ويكون  الإبط،  القمي�س تحت  الكّم وخّط جنب  خياطة خّط جنب 
قيا�س حفرة  بين  الفارق  قّلة  ب�شّبب  ال�شكل)62-3(،  في  �شهاً، كما  الطريقة  بهذه 

الإبط ودوران الكّم ،وبذلك لتظهر الحاجة لجراء درزة زّم على دوران الكّم. 
اأن  المنب�شطة، على  المزدوجة  بالخياطة  الحالة  الكّم في هذه  كما يمكن تركيب 

في  الب�شيط  النحناء  ب�شبب  رفيعة؛  تكون 
تنّفذ  اأن  الإبط، على  الكّم وحفرة  دوران 
هذه الخياطة على الوجه الخلفي للقمي�س، 
تثبيت  في  الطريقة  هذه  ا�شتخدام  ويمكن 

اأكمام ماب�س الأطفال، وماب�س النوم.
وتتطّلب خياطة الكّم المك�ّشم مع بن�شات 
على خّط الكوع اإجراء ت�شريب اأو بن�شات 
خّط  م�شتوى  على  الخياطة   خــّط  عند 
اليد،  ثني  عند  الحركة  ول�شهولة  المرفق، 

كما في ال�شكل)63-3(.   

 

ال�شكل:)3-62(: كّم القمي�س.

ال�شكل)3-63(: الكّم المك�ّشم.
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خياطة كّم القمي�س
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- ترّكب كّم القمي�س على الجزءالعلوي الأ�شا�شي الذي �شبق تنفيذه.
المعلومات الأ�سا�سيّة

تختلف اأ�شكال الأكمام من حيث ات�شالها مع حفرة الإبط؛ 
فبع�شها يكون بقيا�س حفرة الإبط، وبع�شها الآخر يزيد على 
هذا القيا�س، ولتركيب الكّم على حفرة الإبط، يتّم تركيب 

الإ�شورة على الكّم.

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- نموذج مق�شو�س للجزء العلوي.

-  كّم قمي�س مق�شو�س.
- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط .

- اأدوات الكي وتجهيزاته.
- اأدوات خياطة.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
تركيب كّم القمي�س دون زّم اأو بت�سريب ب�سيط

ادرز الأكتاف، ونّظفهما بالطريقة المنا�شبة.1
يكون 2 بحيث  الإبـــط،  حفرة  على  الكّم  ثّبت 

خياطة  قبل  معًا،  للداخل  ال�شحيحان  الوجهان 
والجزء  الكّم  من  لكّل  الإبط  تحت  الجنب  خّط 
العلوي)البلوزة(، مراعيًا تاقي عامات التزان، 
و�شّرج الكّم، مراعيًا توزيع الت�شريب الب�شيط في 
اأثناء ال�شراجة، ثّم ادرز على خّط الخياطة، مراعيًا 

اأن يكون الكّم اإلى الأعلى، كما في ال�شكل)1(.
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الإبط 3 وحفرة  الكّم  دوران  خياطة  م�شافة  نّظف 
م�شافة  ق�ّس  ثّم  غيرها،  اأو  المتعّرجة  بالغرزة  معًا 
وعند   ،)2( ال�شكل  في  كما  الزائدة،  الخياطة 
الخياطة  م�شافة  ق�ّس  يتّم  الحبكة،  اآلة  ا�شتعمال 
الزائدة مبا�شرة وعلى بعد )0.7( �شم عند خياطة 

خّط الخياطة.

للكّم والقمي�س ب�شكل 4 الإبط  ثّبت خياطة تحت 
مّت�شل، بحيث يكون الوجه ال�شحيح اإلى الداخل 
مع تاقي عامات التزان، واجعل م�شافة خياطة 
حفرة الإبط مع دوران الكّم باتجاه الكّم، كما في 

ال�شكل )3(.

نهاية 5 من  الإبط  تحت  الخياطة  خّط  على  ادرز 
نّظف  ثّم  الكّم،  طول  نهاية  اإلى  القمي�س  طول 
م�شافة الخياطة تحت الإبط بالغرزة المتعّرجة، اأو 

بالحبكة، كما في ال�شكل )4(.

اكِو الكّم بعد تركيبه.6

ال�شكل) 2(

ال�شكل) 3(

ال�شكل) 4(
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تجهيز كّم بزّم عند راأ�سه وخياطته
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
- ترّكب الكّم المنف�شل مع زّم في الأعلى.  

المعلومات الأ�سا�سيّة
يوجد الزّم باأ�شكال عّدة، مثــل: الزّم الكثيف، والمتو�ّشط، 
والخفيــف، وعند تنفيذ الزّم يعمل خّطا زّم بحيث يبعد كّل 
منهمــا عــن الآخر م�شافــة )3( مم، وفي م�شافــة الخياطة، 
ولت�شهيــل �شحب خيط المّكوك عنــد زّم دوران الكّم، يتّم 
اإرخاء خيط الإبرة قلياً مع مراعاة اإعادة �شبطه عند النتهاء 

من الزّم. 
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط.-نموذج الجزء العلوي والكّم من القما�س.

- اأدوات الكي وتجهيزاته. 
- اأدوات الخياطة.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
نّفذ درزة الزّم على الوجه ال�شحيح لدوران الكّم، وبين 1

عامتــي التزان في دوران الكّم وفــي م�شافة الخياطة، 
ا من خّط الخياطة  بحيث يكون خّط الزّم الأول قريبًا جدًّ
علــى بعــد )1( مــم تقريبًا، والخــّط الآخر فــي م�شافة 
الخياطــة اأي�شًا ويبعــد عن الخــّط الأول م�شافة )3( مم 

تقريبًا، كما في ال�شكل )1(.
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ادرز خياطة الكــّم، بحيث يكون الوجهان ال�شحيحان 2
للداخــل مع تثبيــت بداية الخياطــة ونهايتهــا، كما في 

ال�شكل )2(.

�شــع الكّم على حفــرة الإبط، بحيث يكــون الوجهان 3
ال�شحيحان اإلى الداخل، مراعيًا تاقي عامات التزان، 
ثــّم ا�شحب خيطــي المّكوك في خّطي الــزّم من اإحدى 
نهايتيه حتى ي�شبح دوران الكّم م�شاويًا لحفرة الإبط، ثّم 
وّزع الزّم بالت�شاوي، كما في ال�شكل )3(، وثّبت طرف 
الخيط بلّفه حول دبو�س، ثّم ا�شحب خيطّي المّكوك من 

الجهة الأخرى، ووّزع الزّم.

ثّبت الكّم على الحفرة بالدبابي�س، بحيث تو�شع من جهة 4
في  الزّم  توزيع  انتظام  على  المحافظة  من  للتمّكن  الكم؛ 

اأعلى دوران الكّم، كما في ال�شكل )3(.

الخياطة 5 خّط  من  قريبًا  العلوي  الجزء  مع  الكّم  �شّرج 
�شكل  ماحظة  مع  �شغيرة،  �شراجة  غرزة  با�شتعمال 
يكون  الماب�س، بحيث  قطعة  الكّم على وجه  تركيب 
�شكل دوران الكّم من الأعلى منتظمًا دون وجود ثنيات 
اأو فجوات، )وفي حال وجود الثنيات، ثّبت طرفي خيط 
الزّم في اأعلى الكم، ثّم فّك خيط ال�شراجة، و�شع الكّم 
على �شطح منحٍن كو�شادة الكي وعلى الوجه ال�شحيح، 
الت�شريب  على  لتح�شل  الكّم؛  راأ���س  دوران  اكِو  ثّم 
المطلوب وبذلك تختفي الفجوات في الكّم(، كما في 

ال�شكل )4(، ثّم تثبيته مّرة اأخرى على حفرة الإبط.

ال�شكل) 2(

ال�شكل) 3(

ال�شكل) 4(
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ادرز الكّم، مبتدئًا من نقطة تحت الإبط، بحيث يكون 6
الكّم باتجاه الأعلى، وذلك على خّط الخياطة، كما في 
اأثناء  في  الزّم  لترتيب  باأ�شابعك  م�شتعينًا   ،)5( ال�شكل 
الخياطة، ثّم اأكمل الخياطة فوق بدايتها م�شافة )2( �شم 

تقريبًا.

نّفذ عملية ت�شذيب م�شافتي خياطة الكّم وحفرة الإبط 7
ق�ّس  ثّم   ،)5( ال�شكل  في  كما  �شم،  لت�شبح)1(  معًا 
م�شافة خياطة جنب الكّم باتجاه مائل، وكذلك في خّط 
وحفرة  للكّم  الخياطة  م�شافة  حاّفة  نّظف  ثّم  الكتف، 

الإبط معًا بالغرزة المتعّرجة اأو بالطريقة المنا�شبة.

ال�شكل) 5(

ال�شكل) 6(
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الأكمام المتّ�سلة 5
تظهر هذه الأكمام كقطعة واحدة مع الجزء 
معه  تّت�شل  اإذ،  الماب�س؛  قطعة  في  العلوي 
دون حفرة الإبط الأ�شا�شّية في المخّطط،كما 
من  نوعان  ويوجد   ،)64-3( ال�شكل  في 

هذه الأكمام، وهما : 
يظهر  )الكيمونو(:  الجابونيز  كم  اأ 
خّط  امــتــداد  على  الجابونيز  كــّم 
الكتف،كما في ال�شكل )3-65(؛ 
يحتاج  وقــد  متنّوعة،  وبت�شاميم 
)خ�شتك(تحت  و�شلة  اإلى  بع�شها 
الإبط؛ لت�شهيل حركة اليد ورفعها؛ 
خّط  بين  الم�شافة  زادت  كّلما  لأّنه 
كانت  الكّم  في  والر�شغ  الخ�شر 
حركة الذراع اأ�شهل، ومنها الوا�شعة 
والتي ت�صّمى كم  الوطواط، كما في 

ال�شكل )66-3(. 
الركان  كّم  يمتّد  ال��رك��الن:  ك��ّم  ب 
اأّي  الإبـــط،  حــفــرة  مــن  لاأعلى 
العلويّين  الكّم مع الجزاأين  ليت�شل 
الإبط  بحفرة  والخلفي  الأمامي 
العادية بل يّت�شل مع قطعة الماب�س 
حفرة  اأعــلــى  مر�شومة  بخطوط 
الإبط، ولكّم الركان اأ�شكال عّدة 

كما ياأتي:
ال�شكل )3-66(: الكّم الوطواط.

ال�شكل )3-65(: الكّم الجابونيز.

ال�شكل )3-64(: الأكمام المّت�شلة.
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الــركان العالــي: ير�شم عــادة على خّط    .1
حفــرة الإبط من منت�شــف طولها باتجاه 
الأعلى اأو اأعلى من منت�شفها قلياً باتجاه 
حفــرة الرقبة، لذلك، لتتاأّثر حفرة الإبط 
مــن الأ�شفل، وهــذا النوع مــن الركان 
ي�شاعــد فــي �شهولــة حركة الــذراع ول 
يحتاج لزيادة في العر�ــس، كما في ال�شكل 

     .)67-3(
الركان المنخف�س: ير�شــم من حفرة الرقبة    .2
ويمــّر فــي الن�شف الأ�شفل مــن حفرة الإبط 
باتجــاه خــّط الجنــب، ويمكــن اأن يام�س 
نقطــة التقــاء حفــرة الإبط مع خــّط الجنب 
اأو يمــّر اأ�شفلها، وهذا الــركان لي�س مريحًا 
لذلك يجــب عمل بع�ــس تعديــات عليه، 
كزيــادة عر�ــس الكّم مع تعديــل ر�شم حفرة 
الكّم الجديدة، وعمــل تو�شيع في المخّطط 
فــي منطقة تحت الإبط ، علــى �شكل و�شلة 

غير ظاهرة، كما في ال�شكل )68-3(.
الركان العميــق: ي�شبه كّم الكيمونو، لذلك    .3
ي�شتعمــل مخّطــط الكــّم الكيمونــو لر�شــم 
مخّطــط كّم الركان العميــق عليه، مع عمل 
تعديل على الكّم، كر�شم و�شلة تحت الإبط 

غير ظاهرة ، كما في ال�شكل )69-3(.

ال�شكل )3-67(: كّم الركان العالي.

ال�شكل )3-68(: الركان المنخف�س.

ال�شكل )3-69(: الركان العميق.
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ر�سم كّم الجابونيز)الكيمونو(
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
-    تر�شم مخّطط كّم الجابونيز )الكيمونو(.

المعلومات الأ�سا�سيّة

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- المخّطط الأ�شا�شي العلوي)الخلفي فقط(.

- ورق ر�شم المخّططات.
- �شريط ل�شق.

- مق�ّس 
- اأدوات القيا�س والر�شم.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

19 -3
تمرين

والتي  المّت�شلة  الأكمام  الجابونيزمن  كم 
الأمام  مخّططي  عر�س  قيا�س  فيها  يت�شاوى 
والخلف لكّل من ال�شدر والخ�شر والحو�س، 
العلوي  الأ�شا�شي  المخّطط  با�شتعمال  وير�شم 
المو�ّشع كما في المخّطط الأ�شا�شي للقمي�س، 
ارتداء  عند  الذراع  حركة  �شهولة  وتعتمد 
وخّط  الر�شغ  خّط  بين  الم�شافة  على  القطعة 
�شهولة  زادت  الم�شافة  زادت  فكّلما  الخ�شر، 

وعادة  الإبط،  زيادة طول حفرة  )اأي  الإبط  تو�شيع حفرة  مقدار  على    يعتمد  الحركة. وهذا 
يتراوح مقدارها بين )2-9(�شم، وفي الحالت التي يكون فيها نزول طول حفرة الإبط قلياً 
يتّم خياطة و�شلة تحت الإبط ت�شّمى خ�شتك، وتوجد طرق عّدة لر�شمه، ومنها: ر�شم مخّطط  

الخلف لمخّطط الجابونيز )الكيمونو(، ثّم يحّور اإلىمخّطط الأمام مع تعديل حفرة الرقبة.   
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انقــل المخّطــط الأ�شا�شــي العلــوي الخلفــي حتى 1
خــّط الحو�س، مــن الورق المقّوى اإلــى ورق ر�شم 
المخّططات بحيث تبعدحافته العليا عن حاّفة الورقة 
العليا م�شافــة )5(�شم تقريبًا، وخّط منت�شف الخلف 

على الحاّفة الي�شرى لورقة الر�شم.
ة 2 ار�شــم تو�شيعًا لحفــرة الإبط وخّط الجنــب خا�شّ

لاأقم�شــة المن�شوجــة، )كمــا فــي ر�شــم مخطــط 
البلوزة(،كما في ال�شكل)1(.

ا يــوازي خّط الجنب ويبعــد عنه بمقدار 3 ار�شم خطًّ
)1(�شــم للخارج، كما في ال�شكل)1(، وهذا الخّط 
هو خّط تعديــل الجنب ليت�شــاوى عر�س مخططي 

الأمام والخلف اأ�شفل حفرة الإبط.
ار�شم خــط الكتف الجديــد )1-2( بحيــث يرتفع عن 4

حفرة الرقبة )1( �شم وعن حفرة الإبط )2-2.5( �شم ثّم 
عّدل كّل من حفرتي الرقبة والإبط، كما في ال�شكل )2(

مّد الخّط )1-2(على ا�شتقامته اإلى نقطة)3( بحيث 5
يكــون طــول الخــّط )2-3(م�شاويًــا طــول الكّم 

المطلوب، كما في ال�شكل )2(.

ا عاموديًّا علــى الخّط)6-2 ار�شــم مــن نقطة)3(خطًّ
3(، وعّيــن عليه نقطة )4(بحيث يكون طول الخّط 
)3-4(ي�شــاوي ن�شــف )دوران الر�شــغ اأو دوران 
الذراع عند نهاية طول الكّم ح�شب الت�شميم )طول 

الكم(، م�شافًا اإليه م�شافة �شهولة الحركة(.

ال�شكل)2(

ال�شكل) 1(

ال�شكل) 3(
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عّيــن نقطــة )5( على خــّط الجنــب. واأ�شفل حفرة 7
الإبط م�شافة)6( �شم تقريبًا.

�صل النقاط)4-5(بخّط م�شتقيم.8

عّيــن النقطة)6(علــى الخــّط)4-5( بحيث يكون 9
طول)5-6( ي�شاوي)4-6(�شم، ثّم عّين نقطة)7( 
على خــّط الجنب بحيث يكون طول الخّط)6-5(

ي�شاوي طول الخّط)5-7(، ثّم �شل النقطتين)7-6( 
بخّط منحن لاأعلى، كما في ال�شكل)1(.

مّد خّط منت�شف الأمام على ا�شتقامته لي�شاوي القيا�س 10
مــن خّط الخ�شر اإلى الأعلى طول الأمام وعّين نقطة 
)8(، ثــّم ار�شم خّط حفرة الرقبــة الأمامّية. ثّم ارفع 
حفرة الرقبة من نقطة التقــاء حفرة الرقبة مع الكتف 
م�شافــة )1( النقطة )9(، وبذلك تنطبق نقطة عر�س 
حفــرة الرقبة و خــّط الكتف فــي مخّططــي الأمام 

والخلف، كما في ال�شكل)3(.
اكتب البيانات على المخّطط وانقل عامات التزان 11

لكل من خــّط الخ�شر، ونقطة راأ�س الكتف، وار�شم 
خّط اتجاه الن�شيج،كما في ال�شكل)4(.

ار�شم م�شافات الخياطة حول اأجزاء المخّطط، مراعيًا 12
اأّن م�شافــة الخياطة تحت الإبط ت�شاوي)1.5-1(. 
ثّم ق�ّس حول م�شافات الخياطة، واحفظ المخّطط.

ال�شكل) 4(
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ر�سم كّم الركالن العالي
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تر�شم مخّطط كّم الركان العالي.
المعلومات الأ�سا�سيّة

كم الركان من الأكمام المت�شلة، وخّط كّم الركان العالي ي�شل 
من حفرة الرقبة اإلى منت�شف حفرة الإبط تقريبًا. وقد ير�شم على 
المخّطط الأ�شا�شي المو�ّشع كما في كّم القمي�س، وفي هذه الحالة، 

يتم ر�شم الكّم بناءً على قيا�س حفرة الإبط للمخّطط المو�ّشع.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
-  المخّطط الأ�شا�شي العلوي الأمامي والخلفي. 

-  ورق ر�شم المخّططات.
-  �شريط ل�شق.

-  مق�ّس.
-  اأدوات القيا�س والر�شم.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
انقل المخّطط الأ�شا�شي العلوي الأمامي والخلفي من 1

الورق المقوى اإلــى ورق ر�شم المخّططات، مراعيًا 
ترك م�شافة اأعلى المخّطط مقدارها )5( �شم تقريبًا.

ار�شم تو�شيعًا للمخّطــط، كما في ال�شكل)1(، كما 2
ة لاأقم�شة المن�شوجة. في مخطط البلوزة وخا�شّ

ار�شــم خّط كتــف جديــد لمخّطط الخلــف بحيث 3
يــوازي خــّط كتف الخلــف الأ�شلــي، ويبعــد عنه 
م�شافة)1(�شــم اإلى الأعلــى، ثّم عّدل ر�شــم كّل من 

حفرتي الإبط والرقبة، كما في ال�شكل)2(. 

20 -3
تمرين

ال�شكل )1(
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ة الركان، كما في ال�شكل)1(، من حفرة الرقبة اإلى 4 ار�شــم خّط ق�شّ
حفرة الإبط على الجزء العلوي الخلفي كالآتي:

مع  الرقبة  حفرة  التقاء  نقطة  على  النقطة)1(  �شع   - اأ 
الكتف الخلفي الجديد.

�شع النقطة)2(على خّط نهاية الكتف الجديد.  - ب 
الخّط  بحيث طول  الرقبة،  نقطة)3(على حفرة  �شع   - جـ 

)1-3( ي�شاوي )3-4(�شم، اأو ح�شب الت�شميم.
الإبط بحيث تكون  نقطة )4( على خّط حفرة  �شع   - د 
�شم   )4-2( بم�شافة  الخلف  ــزان  ات عامة  اأ�شفل 
طول  خّط  عن  تقريبًا  �شم   )5( ارتفاع  على  وتكون 

حفرة الإبط.
بخّط  ثــّم  م�شتقيم،  بخّط   )3،4( النقطتين  �شل   - هـ 
منحن لاأعلى م�شافة )0.5-1( �شم تقريبًا، كما في 

ال�شكل )2(.

ح  وو�شّ المخّطط،  على  الخياطة  تعليمات  اكتب   - و 
اأرقام  �شّجل  ثّم  الركان،  التزان على خّط  عامات 

القطع، كما في ال�شكل)2(.

ة، 5 ق���سّ حول الخّطوط الخارجّية للمخّط��ط على خّط الق�صّ
كما في ال�شكل)3(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(
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ار�شم خّط كتف جديد لمخّطط الأمام بحيث يرتفع عن نقطة التقاء 6
دوران حفرة الرقبة مع الكتف م�شافة ت�شاوي )1( �شم، ثّم اإلى نهاية 

الكتف الأ�شلي، وعّدل ر�شم حفرة الإبط، كما في ال�شكل)4(.

ة الــركان من حفرة الرقبة اإلــى حفرة الإبط 7 ار�شــم خّط ق�شّ
على الجزء العلوي الأمامي كالآتي:

مع  الرقبة  حفرة  التقاء  نقطة  على   )5( النقطة  �شع   - اأ 
الكتف الخلفي الجديد.

�شع النقطة )6( على نهاية الكتف.  - ب 
طول  بحيث  الرقبة،  حفرة  على   )7( النقطة  �شع   - جـ 
الخّط )5-7( ي�شاوي م�شافة )3-4(�شم. اأو ح�شب 

الت�شميم.
اتزان حفرة الإبط تقريبًا،  النقطة)8( على نقطة  �شع   - د 
اأي على ارتفاع )5( �شم تقريبًا عن خّط طول حفرة 

الإبط.
منحن  بخّط  ثّم  م�شتقيم  بخّط   )8،7( النقطتين  �شل   - هـ 

لاأعلى، كما في ر�شم خّط الركان في الخلف.
وانقل  القطع،  واأرقــام  الخياطة،  تعليمات  اكتب   - و 

عامات التزان، كما في ال�شكل )4(. 
ق�ّس 8 واأي�صًا  للمخّطط،  الخارجّية  الخطوط  حول  ق�ّس 

في            كما  والخلف،  الأمــام  مخّطط  من  لكّل  الركان  خّط 
ال�شكل )5(.

انقل المخّطط الأ�شا�شي للكم على ورق ر�شم المخّططات، 9
مراعيًا ترك م�شافة في اأعلى الكّم ت�شاوي )30( �شم تقريبًا.

وانقل عامات التزان.

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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الكّم من جهة 10 ة على خّط دوران  للق�شّ الأمامي  الجزء  ثّبت 
الكّم  منت�شف  خّط  عن   )6( النقطة  تبعد  اأن  مراعيًا  الأمام، 
م�شافة ت�شاوي )1( �شم، والنقطة )8( تبعد عن دوران الكّم 

م�شافة )1( �شم تقريبًا.
ار�شم حول اأجزاء المخّطط، وعّدل ر�شم حفرة الإبط)خّط 11

الركان(، كما في ال�شكل )6(، مراعيًا نقل عامات التزان.

ة قطعــة )1( على دوران الكّم من 12 ثّبــت الجزء الخلفي للق�شّ
جهة الخلــف، بحيث تكــون النقطة )2( علــى نقطة اتزان 
منت�شــف الكّم، والنقطــة )4( تبعدعــن دوران الكّم م�شافة 

)1.5( �شم تقريبًا.

ــة ب�شكل منحن، 13 عــّدل ر�شم خّط الكتــف الأمامي في الق�شّ
ومــده حتى ي�شل خّط منت�شف الكــّم، في النقطة )9( والتي 
تبعــد م�شافــة )2.5-4( �شم عن نقطة راأ�ــس الكم، ثّم عّدل 

خّط الكتف لي�شل اإلى نقطة )9( كما في ال�شكل )6(.
ار�شم حــول اأجــزاء المخّطط، وعــّدل ر�شم حفــرة الإبط، 14

كما في ال�شــكل )6(، وبذلك تح�شل على كّم ركان قطعة 
واحدة مع بن�شة على خّط الكتف. 

اف�شــل الجــزء الأمامي لمخّطــط الكّم عن الجــزء الخلفي، 15
مراعيًــا اأخذ عامــات اتزان على خــّط منت�شــف الكّم قبل 
ــه، وكذلك خّط اتجاه الن�شيج؛ لتح�شل على مخّطط كّم  ق�شّ

الركان بخياطة في منت�شف الكّم،كما في ال�شكل )7(.

ار�شم م�شافــات الخياطة حول اأجزاء المخّطــط،  مراعيًا اأن 16
تكــون م�شافة خياطة حفــرة الرقبة )1( �شم، ثــّم ق�ّس حول 

م�شافات الخياطة، واحفظ المخّطط. 

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

9
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)ب()اأ(
ال�شكل)3-70(: كّم الركان.

ال�شكل)3-71(: تركيب �شريط التقوية على كّم الكيمونو.

خياطة الأكمام المت�سلة 6
على  يعتمد  التعديات،  بع�س  اإجراء  الماب�س  قطعة  مع  المّت�شل  الركان  كّم  خياطة  وتتطّلب 
�شكل ت�شميم قطعة الماب�س، حيث يوجد طريقتان لخياطة كم الركان؛ اأحدهما قطعة واحدة  
وبن�شة واحدة على الكتف، والت�شميم الآخر مف�شول من المنت�شف مع خياطة من خّط الرقبة اإلى 
نهاية طول الكّم، ويوجد نوعان من اأكمام الركان؛ الأول قطعة واحدة، والآخر قطعتان وتعمل 
بن�شة على خّط الكتف في حال الكّم ذي القطعة الواحدة بحيث ت�شل من حفرة الرقبة اإلى نهاية 
خّط الكتف، كما في ال�شكل)3-70/اأ(، اأّما في حال الكّم الركان ذي القطعتين فاإّن الخياطة 

ت�شل من خّط الرقبة وتمّر بالكتف، ثّم اإلى نهاية طول الكم، كما في ال�شكل )3-70/ب(.

كما اأّن كّم الكيمونو من الأكمام المّت�شلة �شهلة الخياطة، ولتقوية خياطة تحت الإبط، يتّم 
الخياطة  م�شافة  على  للتقوية  �شريط  تركيب  الأولى  طريقتين:  باإحدى  تقوية  �شريط  تثبيت 
وهي مفتوحة، والثانية تركيبه على م�شافة الخياطة دون فتحها، كما في ال�شكل )71-3(. 
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خياطة كّم الجابونيز
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تخيط كّم الجابونيز الق�شير. 
المعلومات الأ�سا�سيّة

يتّم تركيب الأكمام المّت�شلة )كّم الجابونيز(، بحيث 
الكّم   تركيب  قبل  ل  ويف�شّ التزان،  عامات  تتاقى 
الإ�شورة  وترّكب  فتحته،  تخيط  اأن  باإ�شورة  الطويل 
ة به ح�شب الت�شميم، كما يمكن تقوية خياطة  الخا�شّ

تحت الإبط بتركيب �شريط تقوية.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط - قطع من الأقم�شة مق�شو�شة لكّم الجابونيز الق�شير.

- اأدوات الكي وتجهيزاته. 
- اأدوات خياطة.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
ادرز علــى خّط خياطة الكتــف، مراعيًا اأن يكون 1

الوجــه ال�شحيــح اإلــى الداخ��ل، واك��ِو م�صاف��ة 
الخياطة، كما في ال�شكل)1(، وافتحها، ثّم نّظف 

حاّفة م�شافة الخياطة.

21 -3
تمرين

ال�شكل)1(
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�شــع خياطة تحت الإبط لكّل من الأمام والخلف 2
معًــا، بحيث يكــون الوجهــان ال�شحيحــان اإلى 
الداخل، ثّم ثّبتهما بالدبابي�س، و�شع �شريط تقوية 
طولــه )10-13( �شم على الخّط المنحني تحت 
الإبــط، بحيث يقع خّط منت�شــف عر�س ال�شريط 
علــى خطّ خياطة تحت الإبــط، و�شرّج ال�شريط، 

كما في ال�شكل )1(.
ادرز على خّط خياطة تحت الإبط، على اأن تكون 3

خياطــة �شريــط التقوية بغــرزة �شغيــرة؛ لتدعيمه 
وتثبيتــه على خّط حفــرة الإبط، واك��ِو الخياطة، 
ثّم نّفذ عملية الق�شق�شة فــي م�شافة الخياطة على 
الخــّط المنحني تحــت الإبط، مراعيًــا عدم ق�ّس 
�شريــط التقويــة، كما فــي ال�شكل )2(، ثــّم افتح 
م�شافــة خياطة الجنب، واكوها فوق �شطٍح منحٍن 

كو�شادة الكي مثاً.

ال�شكل)2(
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خياطة كّم الركالن
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تجّهز كّم الركان.

- تخيط كّم الركان.
المعلومات الأ�سا�سيّة

يتم تركيب الأكمام المّت�شلة على حفرة كّم 
ل  الركان، بحيث تتاقى عامات التزان، ويف�شّ
قبل تركيب الكّم اأن تخيط فتحته وترّكب الإ�شورة 

ة به ح�شب الت�شميم. الخا�شّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
-     اأكمام مق�شو�شة وجاهزة للتركيب.

-    قطعة قما�س خام مق�شو�شة لكّل من مخّطط 
الأمام والخلف. 

- اآلة خياطة مجّهزة بالخيوط. 
- اأدوات الكي وتجهيزاته. 

- اأدوات خياطة.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
ادرز بن�شة الكّم مع تثبيت بداية الدرزة ونهايتها، 1

بعد  على  البن�شة  عمق  من  جزءًا  )فّرغ(  ق�ّس  ثّم 
)1( �شم عن خّط خياطتها، ونّظف م�شافة خياطة 
الخياطة  م�شافة  وافتح  المنا�شبة،  بالطريقة  البن�شة 

بعملية الكي، كما في ال�شكل )1(.

ادرز خّط خياطة جنب الكّم تحت الإبط، وافتح 2
ال�شكل)1(م�صافة الخياطة، واكِوها. 

22 -3
تمرين
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ادرز خّط خياطة الجنب للجزء العلوي)البلوزة(، 3
الإبط،  وحفرة  الركان  خّط  على  الكّم  ثّبت  ثّم 
اإلى الداخل،  بحيث يكون الوجهان ال�شحيحان 
وثّبت بالدبابي�س ب�شكل عمودي، ثّم �شّرج الكّم، 
باتجاهك  للكّم  الخلفي  الوجه  يكون  بحيث 

لاأعلى، كما في ال�شكل )2(.
اإلى 4 يكون  بحيث  الخياطة،  اآلة  على  الكّم  �شع 

لتقوية  و  الخياطة،  خّط  على  وادرز  الأعلى، 
اأخرى في م�شافة  مّرة  ادرز  الإبط،  خياطة تحت 
الخياطة بين عامتي اتزان الكّم بالغرزة المتعّرجة 
الخياطة  خّط  عن  تبعد  بحيث  الم�شتقيمة،  اأو 
الأول م�شافة) 0.2( �شم؛ اأّي قريبًا جداً من خّط 

الخياطة الأول، كما في ال�شكل )3(.
بين 5 الإبط  تحت  الزائدة  الخياطة  م�شافة  ق�ّس 

الخياطة قريبًا  ثّلم في م�شافة  ثّم  عامتي التزان، 
اأعلى  الخياطة  من عامتي التزان، وافتح م�شافة 
ال�شكل)4(،  التزان، واكوها، كما في  عامات 
الكّم  من  لكّل  الخياطة  م�شافة  حاّفة  نّظف  ثّم 

والبلوزة معًا اأ�شفل عامة التزان.

ال�شكل)2(

ال�شكل)3(

ال�شكل)4(
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�سبط جودة خياطة الأكمام
لنعمالموا�شفاتالمو�شوع

نقل 
عامات 

الخياطة            

- ا�شتعمال الطريقة المنا�شبة لنقل العامات.
- عدم وجود اأثر لها في وجه القما�س. 

تجهيز 
الكّم

م�شتوية،  وبغرز  تمامًا،  الخياطة   خّط  على  الكّم  جنب  خياطة   -
وطولها منا�شب للقما�س.

- تنظيف حاّفة م�شافة الخياطة في جنب الكّم بالطريقة المنا�شبة.
- تنفيذ غرزة الزّم، مراعيًا: 

اأ   –  طول الغرزة منا�شب )3-4( مم.
ب- تنفيذ الغرزة على خّط الخياطة بين عامتي التزان في اأعلى 

دوران حفرة الكّم.

تركيب 
الكّم

- تاقي عامات التزان لكّل من الكّم، والكتف، وتحت الإبط )الجنب(.
- توزيع الت�شريب في المكان المحّدد.

- تنفيذ الخياطة على خّط الخياطة تمامًا. 
- عدم وجود �شّد في حفرة الإبط.

- تثبيت بداية الخياطة ونهايتها.
- تثبيت �شريط التقوية على خّط خياطة تحت الإبط لكّم الجابونيز.
- خياطة بن�شة كّم الركان وتقليل م�شافة خياطتها اإلى )1(�شم تقريبًا.

تنظيف 
الخياطات

- �شبط غرزة الحبكة.
- تنفيذ غرزة الحبكة على بعد )1( �شم من خّط خياطة الكّم على 

حفرة الإبط.
- تنفيذ الحبكة على حاّفة حفرة الإبط و دوران الكّم معًا.

وجه الكي     على  �شلي  اأو  حرق،  اأو  لمعان،  حدوث  اأو  ظهور  عدم   -
القما�س نتيجة الكي.

- عدم وجود ثنيات اأوتجّعدات على راأ�س الكّم مكان الت�شريب.
-  عدم وجود ثنيات اأوتجّعدات في الكّم.
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الأ�شئلة

عّلل الآتي:
1- اإجراء الدرزة المدّعمة حول خّطي فتحة الكّم مع ت�شغير الغرزة قريبًا من نهاية الفتحة.

2- تثبيت الحاّفة المثنّية لإ�شورة الكّم با�شتخدام اآلة الخياطة اأو بغرزة اللقطة المخفّية.
3- تنفيذ درزة الزّم على الوجه ال�شحيح لدوران الكّم.

4- و�شع الدبابي�س من جهة الكّم عند تثبيته على حفرة الإبط.
5- و�شع الكّم لاأعلى عند تثبيته على حفرة الإبط وخياطته.
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بناءً على ما تعّلمته ونّفذته من مهارات في هذه الوحدة، قّيم نف�شك ذاتيًّا باختيار التقدير 
المنا�شب ح�شب الجدول الآتي:

التقديرالمهارة
1   2   3   4   5اأخذ القيا�شات الازمة لر�شم الأكمام. 

1   2   3   4   5اأر�شم الأكمام.
1   2   3   4   5اأميّز اأنواع المرّدات، الفتحات.

1   2   3   4   5اأر�شم المرّدات، الفتحات واأنّفذ خياطتها.
1   2   3   4   5اأميّز اأنواع الياقات المتّ�شلة والمنف�شلة.

1   2   3   4   5اأر�شم الياقات المنف�شلة، واأنّفذ خياطتها.
1   2   3   4   5اأر�شم الياقات المّت�شلة، واأنّفذ خياطتها.

1   2   3   4   5اأكتب البيانات الازمة على المخّطط الأ�شا�شي للكّم، واأ�شع عامات التزان.
1   2   3   4   5اأحّور المخّطط الأ�شا�شي للكّم اإلى اأكمام منف�شلة.
1   2   3   4   5اأحّور المخّطط الأ�شا�شي للكّم اإلى اأكمام مّت�شلة. 

1   2   3   4   5اأكتب البيانات الازمة لكّل مغّلف حفظ قطع مخّطط الت�شميم المحّدد.
1   2   3   4   5اأُقّدر كمّية القما�س المنا�شبة لتنفيذ الكّم ح�شب عر�س القما�س.

1   2   3   4   5اأ�شبط فتحات الأكمام واأنفذ خياطتها.
1   2   3   4   5اأخيط الإ�شورة، واأكويها ب�شكل �شحيح.

1   2   3   4   5اأرّكب الكّم بال�شكل ال�شحيح.
1   2   3   4   5اأر�ّشد ال�شتهاك في ا�شتخدام المواّدّ والأدوات والأجهزة.

1   2   3   4   5األتزم بتعليمات ال�شامة وال�شّحة ب�شكل كامل.
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-  من خال درا�شتك للكّم، اأجب عن الآتي:  1
اذكر ثاثة اأ�شكال لتحوير الكّم الأ�شا�س.   - اأ 

ما اأنواع الأكمام؟  - ب 
-  ُي�شتعمل ال�شجاف في تركيب ال�شكل النهائي للفتحات و تقويتها.   2

اذكر اأنواعه الثاثة.  - اأ 
ح اإجراءات ق�ّس كّل نوع. و�شّ  - ب 

-  علل ما ياأتي:  3
ت�شميم بن�شة �شغيرة للكّم المك�ّشم عند خّط الكوع.   - اأ 

ر�شم �شجاف مّت�شل لحفرة الرقبة والإبط في الماب�س دون اأكمام.  - ب 
يعّد كّم الجابونيز )الكيمونو( من الأكمام المّت�شلة.  - جـ 

يتّم تعديل حفرة الرقبة الوا�شعة المنخف�شة عن الرقبة بعمل بن�شة �شغيرة على خّط   - د 
حفرة الرقبة.

تق�شير م�شافة محّددة من نهاية طول الُكّم عند ر�شم ُكّم القمي�س.  - هـ 
تركيب �شريط تقوية على م�شافة الخياطة في الجابونيز.   - و 

تر�شم نهاية كّم القمي�س ب�شكل منحٍن؛ لت�شبح في الخلف اأطول من الأمام.   - ز 
و�شع عروة على م�شتوى بروز ال�شدر.  - ح 

حّدد ثاثة اأمور يجب مراعاتها اأثناء خياطة الأكمام.   -  4
-  يعتمد ارتفاع الياقة ال�شال حول الرقبة على عّدة اأمور، اذكرها.  5

ح الفرق بين تنفيذ عراوي القما�س، وعراوي الخيط، من حيث تركيب ال�شجاف. و�شّ  -  6
7- ما هي المور الواجب مراعاتها عند تثبيت الح�شوة على الياقة.



317

اإلى مّت�شلة اأو منف�شلة، واكتب اإجابتك في المرّبع الذي بجانب  �شّنف الأكمام الآتية   -  8
الكّم مع و�شف �شكل الكم : 

 9 -  قارن بين كّم القمي�س و كّم الركان من حيث: 
النوع.  - اأ 

-  ال�شكل الخارجي. ب 
رغبت �شّيدة بخياطة قمي�س وعند البدء في تجهيز المخّطط ورد في ذهن هذه ال�شّيدة   - 10
عّدة اأ�شئلة، �شاعد هذه ال�شّيدة بالإجابة عن اأ�شئلتها من خال ما در�شت في هذه الوحدة. 

كيف تحّدد عر�س المرّد على خّط منت�شف الأمام ؟   - اأ 
كيف تحّدد اأماكن الأزرار على خّط منت�شف الأمام ؟   - ب 
ما الخّط الذي يثنى عليه المخّطط لر�صم بطانة المرّد ؟   - جـ 

كيف تحّدد طول العروة ؟   - د 
ما الم�شافة التي تبعدها العروة الأولى عن خّط حفرة الرقبة ؟  - هـ 
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يمكنك  فكيف  العلوي،  للجزء  الأ�شا�شي  المخّطط  اإعداد  كيفّية  الأولى  الوحدة  في  تعّرفت 
الح�شول على ت�شاميم مختلفة للجزء العلوي كما ت�شاهده في مجات الأزياء اأو لدى محات 
بيع المالب�س الجاهزة؟ اإذ، يوجد العديد من الت�صاميم المتجّددة ح�صب خطوط المو�صة في كّل 
عاّم، ما الإجراءات الأولّية التي ت�شاعدك في الح�شول على مخّططات الت�شاميم المختلفة للجزء 

العلوي باأ�صرع وقت واأقّل جهد ممكن بال�صتفادة من المخّطط الأ�صا�صي؟ 
ولقد در�شت �شابقًا تحوير اأجزاء المخّطط الأ�شا�شي العلوي لت�شاميم محّددة، بنقل البن�شات 
لمواقع مختلفة، واأ�شكال متنّوعة، ور�شم الياقات المتنّوعة؛ الأكمام، وغيرها، فهل يمكنك اختيار 
بع�س التحويرات وتجميعها معًا للح�صول على ت�صميم محّدد؟ ما موا�صفات الت�صاميم الأ�صا�صّية 
اأكثر تعقيدًا؟ ما التعديالت التي يمكن اإجراوؤها على المخّطط  التي ت�شاعدك في اإجراء ت�شاميم 

الأ�صا�صي لتنفيذ ت�صاميم محّددة ؟ 

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

ح اأ�شا�شّيات تحوير المخّطط الأ�شا�شي اإلى مخّطط بلوزة بت�شميم محّدد.  تو�شّ
  تحّور المخّطط الأ�شا�شي العلوي اإلى مخّطط بلوزة بت�شميم محّدد.

  تعّد القما�س للتف�شيل، و تجّهزه، و تثنيه. 
  توّزع اأجزاء المخّطط اإلى القما�س بالطريقة المنا�شبة. 

  تنّفذ خياطة البلوزة بت�شميم محّدد، وتكويها، وتقّيم جودة خياطتها.
ح اأ�شا�شّيات تحوير المخّطط الأ�شا�شي اإلى مخّطط ف�شتان.   تو�شّ

 تبّين اأ�شا�شّيات تف�شيل الف�شتان وخياطته، و�شبط جودته. 
 تحّور المخّطط الأ�شا�شي العلوي اإلى مخّطط ف�شتان بت�شميم محّدد.

  تنّفذ خياطة الف�شتان بت�شميم محّدد، وتكويه، وتراقب جودة خياطته.
 تلتزم بقواعد الأمن و ال�شامة في اأثناء ا�شتخدام المواّدّ والأدوات.
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1

 


       من خال تحويرالمخّطط العلوي اإلى ت�شاميم متنّوعة التي مّرت في الوحدة الثانية، كيف 
العلوي؟  للجزء  محّدد  ت�شميم  للح�شول على  معًا  التحويرات وتجميعها  بع�س  اختيار  يمكنك 
في  عّدة  بمراحل  الأ�شا�شي  المخّطط  ويمّر  ال�شوؤال،  هذا  عن  الإجابة  الجزء  هذا  في  �شنحاول 

اإعداده للتف�شيل، منها:

        �سبط المخّطط الأ�سا�سي للبلوزة على الج�سم
قد يكون ر�شم المخّطط الأ�شا�شي وفقًا للمقا�شات المعيارّية مطابقًا تمامًا لبع�س الأج�شام، 
المخّطط  على  محّددة  مواقع  في  التعديات  بع�س  اإجراء  اأخرى  اأج�شام  تتطّلب  في حين 

الأ�شا�شي، وتتّم هذه التعديات على مرحلتين:
تعديل المخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي على الورق ح�سب القيا�س ال�سخ�سي : يتكّون  اأ 
وبعد  والكّم،  والخلف،  الأمام،   : هي  اأجزاء،  ثاثة  من  العلوي  الأ�شا�شي  المخّطط 
ر�شمه با�شتعمال القيا�شات المعيارّية الأقرب للقيا�س ال�شخ�شي بالعتماد على قيا�س 

الفرق  تحديد  يتّم  ال�شدر،  محيط 
القيا�شات  فــي  نق�شانًا  اأو  زيـــادة 
الأخرى للجزء العلوي من الج�شم، 
وكذلك تحديد الأجزاء في المخّطط 
يكون  فقد  التعديل،  تتطّلب  التي 
المخّطط،  طول  في  زيادة  التعديل 
كما في ال�شكل )4-1(، اأو تق�شيره، 
وقد   ،)2-4( ال�شكل  فــي  ال�شكل)4-1(: زيادة طول المخّطط.كما 
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يتطّلب المخّطط تعديات اأخرى في جزء اآخر منه ح�شب القيا�س ال�شخ�شي المحّدد.                                                                     
اأّن  اإل  المعتدل،  الطبيعي  القوام  ذوات  لاأج�شام  التعديل  هذا  باإجراء  الكتفاء  ويمكن 

بع�س الأج�شام تحتاج لتعديات اأخرى ح�شب �شكل قوامها.

ال�شكل)4-2(: تق�شير المخّطط.
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تعديل المخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي على الورق ح�سب
 القيا�س ال�سخ�سي 

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
- ُتعّدل المخّطط الأ�شا�شي المعياري للجزء العلوي ح�شب القيا�شات ال�شخ�شّية تمامًا.

المعلومات الأ�سا�سيّة
ُيعــّد قيا�س محيط ال�شدر اأ�شا�س اختيار القيا�ــس المعياري الأقرب للقيا�شات ال�شخ�شّية لماب�س 
الجــزء العلوي للج�شــم، ويتّم ر�شم المخّطط الأ�شا�شــي المعياري وفقًا له، ثــّم ُيعّدل المخّطط 
الأ�شا�شــي لينا�شــب باقي القيا�شات ال�شخ�شّيــة تمامًا، لذلك، تتّم مقارنــة المقا�شات ال�شخ�شّية 

بالمقا�س المعياري الأقرب لتحديد الفرق زيادة اأو نق�شانًا.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
والمقا�س   ال�شخ�شي  القيا�س  مقارنة  جــدول   -

المعياري الأقرب له، والفرق بينهما.
الأقرب  للبلوزة  المعياري  الأ�شا�شي  المخّطط   -

للقيا�س ال�شخ�شي.
- �شريط ل�شق.

- ورق ر�شم المخّططات.

اأدوات الر�شم والقيا�س.  -

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأولً: : تعديل طول مخّطط الجزء العلوي.

)1( زيادة الطول

انقــل المخّطــط الأ�شا�شي للجــزء العلــوي )الأمام( 1
حتــى خّط الخ�شر من الورق المقّوى اإلى ورق ر�شم 

المخّططات . 

1 -4
تمرين
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ار�شم الخّط )اأ ب( والذي يوازي خّط الخ�شر ويرتفع 2
عنــه م�شافــة )5( �شم، ثــّم اكتب على قطعــة البلوزة  
اأعلــى الخّط قطعة رقم )1(، وقطعــة رقم )2( اأ�شفل 
الخــّط، كما فــي ال�شكل )1(،  واكتــب )م.اأ(  على 

خطّ منت�شف الأمام للقطعتين رقم )1 ، 2(.
ق�ّس على الخطوط الخارجّية للمخّطط وكذلك على 3

الخّط )اأ ب(. 

ق�ّس �شريطًا من ورق ر�شم المخّططات، بحيث يزيد  4
طولــه على طول الخّط )اأ ب( م�شافة )4( �شم تقريبًا، 
ويزيد عر�شه على مقدار الزيادة المطلوبة م�شافة )5( 

�شم تقريبًا.
ثّبــت قطعة الــورق على الوجه الخلفــي للقطعة )1( 5  

وعلى الخّط )اأ ب(، كما في ال�شكل )2(.

ا يوازي الخــّط )اأ ب( ويبعــد عنه مقدار 6 ار�شــم خطًّ
الزيــادة المطلوبة )2( �شم على �شبيل المثال، كما في 

ال�شكل )2(. 
ثّبت القطعة )2( على الخّط المر�شوم، بحيث يكون 7

خّط منت�شف الأمام على ا�شتقامة خّط منت�شف الأمام 
للقطعة )1(. 

�شــل خــّط الجنــب للقطعتيــن )الأولــى، والثانية( 8
للبلوزة، وعّدل خطوط البن�صات. 

نّفــذ الخطــوات )1-8( ال�شابقة لزيــادة الطول في  9
الجزء الخلفي، كما في ال�شكل )3(، ليت�شاوى طول 

الجنب في الأمام والخلف. 

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(
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 )2( تق�سير طول مخّطط الجزء العلوي. 

نّفذ الخطوتيــن )1 ،2(، كما وردت في البند الأول 1
ال�شابق.

ا يوازي الخــّط )اأ ب( وليكن ا�شمه )اأ1، 2  ار�شــم خطًّ
ب1(، ويبعــد عنه م�شافة التق�شير المطلوبة، كما في 

ال�شكل )4(. 
ق�ّس على الخطوط الخارجّية للمخّطط.3
اثِن المخّطط، بحي��ث ينطبق الخّط )اأ1، ب1( على 4

الخــّط )اأ ب( تمامًــا، كما في ال�شــكل )5(، مراعيًا 
تطابق النقطتين )اأ، اأ1( على خّط المنت�شف.

عــّدل ر�شم خّط الجنــب، ور�صم خط��وط البن�صات 5
بو�صل راأ�س بن�صة الخ�صر مع نقاط نهاية البن�شة، كما 

في ال�شكل )5(. 
نّفــذ الخطــوات ال�شابقة تمامًــا مــن )1( اإلى )5(؛ 

لتعديل طول الجزء الخلفي من البلوزة. 
ثانيًا : تعديل طول الكتف.

)1( زيادة طول الكتف. 

انقــل مخّطط الجزء العلــوي الأ�شا�شي الأمامي حتى 1
خّط الخ�شر من الورق المقّوى اإلى الورق ال�شفاف. 

ار�شم خــّط تعديل طول الكتف )اأ ب(، بحيث ي�شل 2
مــن منت�شف خــّط الكتف اإلى حفــرة الإبط بجانب 

عامة التزان، كما في ال�شكل )6(. 
ق�ّس حّول الخطوط الخارجّية للمخّطط، ثم ق�ّس على الخّط 3

)اأ ب( من نقطة )اأ( اإلى نقطة تبعد )2( مم عن النقطة)ب(. 

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(
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ثّبــت المخّطــط على ورقــة ر�شم مخّططــات جديدة، 4
واأبعد الجزء المق�شو�س من نقطة )اأ( الم�شافة المطلوبة 

لزيادة طول الكتف، كما في ال�شكل )7(. 

عّدل ر�شم خّط الكتف، كما في ال�شكل )7(. 5

كــّرر الخطــوات )1-5( لزيــادة طــول الكتف في 6
الجزء الخلفــي، مراعيًا ت�شاوي الزيــادة في الكتفين 

)الأمامي، والخلفي(. 

)2( تقليل طول الكتف. 

نّفــذ الخطوات )1-3( كما في زيادة طول الكتف، 1
كما في ال�شكل )8(. 

حّرك الجزء المق�شو�س، بحيث تتداخل القطعة عند 2
خّط الكتــف بمقــدار التق�شير المطلــوب، كما في 

ال�شكل )9(. 

عّدل ر�شم خّط الكتف حتى ي�شبح م�شتقيمًا. 3

كــّرر الخطــوات )1، 2، 3( لتق�شير طــول الكتف 4
فــي الخلف، مراعيًا ت�شاوي مقدار التق�شير في طول 

الكتف )الأمامي، والخلفي(. 
ثالثًا : تعديل ارتفاع نقطة راأ�س بن�سة تحت الإبط. 

انقــل مخّطط الجزء العلوي من الــورق المقّوى اإلى 1 
الورق ال�شّفاف.

�شع نقطة راأ�س بن�شة ال�شدر الجديدة ح�شب القيا�س 2 
على الج�شم. 

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(
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�شل نقطة راأ�س بن�شة ال�شدر الجديدة مع نقطتي نهاية 3 
البن�شة، كما في ال�شكل )10(. 

رابعًا : تغيير مكان بن�سة تحت الإبط. 
)1( رفع مكان بن�س��ة ال�سدر تحت الإبط في حال 

ال�سدر المرتفع. 
انقــل مخّطط الجــزء العلــوي الأ�شا�شي مــن الورق 1

المقّوى اإلى الورق ال�شّفاف.
�شــع نقطة )اأ( على نقطــة راأ�س بن�شــة ال�شدر تحت 2

الإبــط، ونقطة )ب( على خّط الجنب، بحيث ترتفع 
عن خّط الخ�شر بمقدار )5( �شم تقريبًا.

ا موازيًا لخّط الخ�شر ياقي 3 ار�شم من نقطة )ب( خطًّ
الخــّط العمودي المر�شوم من نقطــة )اأ(، والموازي 
لخّط منت�شف الأمام في نقطة )جـ(، كما في ال�شكل 

 .)11(
�شــع نقطــة )هـ( علــى خّط الجنــب واأ�شفل حفــرة الإبط 4

ا افقيًّا  بم�شافــة )4(�شم تقريبًا، ثــّم ار�شم من نقطة )هـ( خطًّ
ياقي امتداد الخّط )جـ اأ( في نقطة )د(. 

ق�ّس ح��ول الخط��وط الخارجّيــة للمخّطــط وعلى 5
الخطّين )ب جـ، جـ د(. 

اعمل غبنة في اأعلى بن�شة تحت الإبط، بحيث يكون 6
عمــق الغبنة كافيًــا لرفع بن�شة تحت الإبــط بالم�شافة 

المطلوبة. 
ثّبــت �شريطًا من الورق على الوجه الخلفي للمخّطط 7

لتغطيــة الفراغ الحا�شل على الخــّط )ب جـ(، وثّبته 
بال�شريط الا�شق. 

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(
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عّدل ر�شم خّط الجنب، كما في ال�شكل )12(. 8

)2( تنزي��ل بن�سة ال�س��در تحت الإبط في ح��ال ال�سدر 
المنخف�س

نّفذ الخطوات )1-4(، كما في رفع بن�شة ال�شدر.1

ق�ّس على الخّط )هـ د(، والخّط )د جـ(. 2

اعمــل غبنة في اأ�شفل بن�شة ال�شدر على الخّط)ج ب( 3
بحيث يكون عمــق الغبنة كافيًا لتنزيــل بن�شة ال�شدر 

تحت الإبط بالم�شافة المطلوبة.

ثّبت �شريّطا من الورق على الوجه الخلفي للمخّطط؛ 4
لتغطية الفراغ الحا�شل في اأعلى البن�شة على الخّط )د 

هـ(، وثّبته بال�شريط الا�شق. 

عّدل ر�شم خّط الجنب، كما في ال�شكل )14(. 5

خام�سًا : زيادة قيا�س محيط ال�سدر. 

انقــل مخّطــط الجــزء العلــوي الأمامي مــن الورق 1
المقّوى اإلى الورق ال�شفاف. 

مــّد خــّط منت�شف بن�شــة الخ�شر علــى ا�شتقامته اإلى 2
الأعلى حتى خّط الكتف، ثــّم ق�ّس على هذا الخّط، 
وابداأ عملية الق�ّس من نقطة راأ�س بن�شة الخ�شر مرورًا 
بمنت�شفهــا اإلى م�شافة تبعــد عن خّط الخ�شر )2( مم 
تقريبًا، ثّم ق�ّس الخّط من نقطة راأ�س بن�شة الخ�شر من

ال�شكل )12(

ال�شكل )13(

ال�شكل )14(
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الأعلى م�شافة تبعد )2( مم عن خّط الكتف، و�شّجل 
رقمي القطع )1، 2(، كما في ال�شكل )15(. 

ُق�ــسّ على خّط منت�شف بن�شة ال�شدر تحت الإبط من 3
خــّط الجنب اإلى م�شافة تبعــد )2( مم من نقطة راأ�س 

البن�شة. 
�شــع المخّطط علــى ورق ر�شم مخّططــات جديد، 4

وثّبت القطعة رقــم )1( بال�شريط الا�شق، وا�شحب 
القطعــة )2( اإلى الي�شــار، لتح�شل علــى ات�شاع بين 
القطعتين ي�شــاوي ن�شف مقدار الت�شاع المطلوب؛ 
لأّن التعديل يتــّم على مخّطط الأمام فقط، وينتج عن 
هــذه العملّية زيادة عمق بن�شــة الخ�شر وطولها، كما 

في ال�شكل )16(. 
ار�شــم بن�شة ال�شــدر تحت الإبط بو�شــل نقطة راأ�س 5

البن�شة مع نقطتي نهاية البن�شة الأ�شلّية.
�ساد�سًا : تعديل قيا�س الخ�سر. 

)1( تو�سيع قيا�س الخ�سر 

انقــل مخّطــط الجــزء العلــوي الأمامي مــن الورق 1
المقّوى اإلى الورق ال�شفاف. 

�شع نقطة )اأ( على التقاء خّط الجنب مع خّط الخ�شر. 2
�شــع نقطــة )اأ1( على امتــداد خّط الخ�شــر بحيث 3

تبعد عن نقطة )اأ( م�شافــة ت�شاوي ربع م�شافة الزيادة 
المطلوبة. 

عــّدل ر�شم خّط الجنب بو�شل نقطــة )اأ1( مع نقطة 4
حفرة الإبــط، كما فــي ال�شــكل )17(، بعد اإغاق 

البن�شة اإذا تّم تحويلها اإلى تحت الإبط. 

ال�شكل )15(

ال�شكل )16(

ال�شكل )17(
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كّرر الخطوات )1-4( لتعديل قيا�س الخ�شر 5
في الجزء الخلفي.

)2( ت�سييق قيا�س الخ�سر. 

انقل مخّطط الجزء العلوي الأمامي من الورق 1
المقّوى اإلى الورق ال�شّفاف. 

�شــع نقطة )ب( على نقطة التقاء خّط الخ�شر 2
مع خّط الجنب. 

�شــع نقطة )ب1( اإلى يميــن نقطة )ب( على 3
خــّط الخ�شــر، بحيــــث تكــــون الم�شــافة 
)ب1- ب( ت�شــاوي ربــع م�شافــة الت�شغيــر 

المطلوبة، كما في ال�شكل )18(.
�شــل نقطــة )ب1( مــع نقطة تحــت الإبط، 4

لر�شــم خّط الجنب الجديد بعــد اإغاق بن�شة 
ال�شدر في حالة تحويلها على خّط جنب. 

كّرر الخطوات )1-4( لتعديل قيا�س الخ�شر 5
في الجزء الخلفي وبالم�شافة نف�شها. 

�سابعًا : تعديل قيا�س الحو�س. 

)1( تو�سيع قيا�س الحو�س اأقل من )5( �سم. 

انقل مخّطط الجزء العلوي الأ�شا�شي الأمامي 1
حتى خّط الحو�س اأو الطول الكامل للف�شتان 

من الورق المقّوى اإلى الورق ال�شّفاف. 

�شع نقطة )جـ( على نقطة التقاء خّط الحو�س 2
مع خّط الجنب، كما في ال�شكل )19(. 

ال�شكل )18(

ال�شكل )19(
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�شــع نقطة )جـ1( اإلى ي�شار نقطة )جـ( وعلى 3
خــّط الحو�ــس، بحيــث تبعــد عنهــا م�شافة 

ت�شاوي ربع م�شافة التو�شيع المطلوبة. 
عّدل ر�شم خّط الجنب بو�شل نقطة )جـ1( بنقطة 4

الخ�شر بخّط م�شتقيم، ثّم بخّط منحٍن يمّثل خّط 
الجنب الجديد، كما في ال�شكل )19(. 

كــّرر الخطــوات)1-4( لر�شــم التو�شيع في 5
خّط الحو�س للف�شتان بعــد تحوير المخّطط 

العلوي اإلى مخّطط اأ�شا�شي للف�شتان.
ا يــوازي خّط الجنب 6 ار�شــم من )جـــ1( خطًّ

الجديــد اإلى نهاية طــول الف�شتــان، كما في 
ال�شكل )20(.

نّفذ الخطوات ال�شابقة لتو�شيع قيا�س الحو�س 7
في الجزء الخلفي وبالم�شافة ذاتها.  

)2( تو�سيع قيا�س الحو�س اأكثر من )5( �سم. 

انقل المخّطــط الأ�شا�شي للجــزء العلوي من 1 
الورق المقّوى اإلى الورق ال�شّفاف،  وحّوره 

اإلى ف�شتان.
�شع نقطة )هـ( على نقطة التقاء خّط الحو�س 2 

مع خّط الجنب، كما في ال�شكل )21(. 
�شــع نقطة )هـ1( يمين نقطــة )هـ( على خّط 3 

الحو�س، بحيث تبعد عنهــا م�شافة )3(�شم، 
ا عموديًّا اإلى الأ�شفل، بحيث  وار�شم منها خطًّ
ياقي خّط الذيــل في نقطة )هـــ2(، و�شّجل 

رقمي القطعتين )1، 2( على الر�شم. 
ال�شكل )21(

ال�شكل )20(
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ق���سّ حول الخط��وط الخارجّي��ة للمخّطط، 4 
ثــّم ق�ّس على الخّط )هـ- هـ1(، وعلى الخّط 

)هـ1- هـ2(، كما في ال�شكل )22(. 

ثّبــت �شريط من الورق على القطعة رقم )1(، 5
ا  وعلــى الخــّط )هـ1 - هـــ2(. وار�شــم خطًّ
يــوازي الخــّط )هـ1 - هـــ2( ويبعــد عنه  
م�شافــة التو�شيــع المطلوب، ثــّم ثّبت القطعة 

.)2(
عّدل كاً من خّط الجنب وخّط نهاية الطول، 6

كما في ال�شكل )22(.

)3( ت�سييق قيا�س الحو�س اأقّل من )5( �سم. 

انقــل مخّطــط الجــزء العلــوي الأمامــي من 1
الورق المقّوى اإلى الورق ال�شّفاف حتى خّط 
الحو�ــس، واأكملــه اإلى نهاية طــول الف�شتان 

الكامل. 
�شــع نقطة )د( على نقطة التقــاء الحو�س مع 2

خّط الجنب. 
�شــع نقطــة )د1( على خــّط الحو�ــس واإلى 3

يميــن نقطة )د(، بحيث تبعد عنها ربع م�شافة 
الت�شييق المطلوبة، كما في ال�شكل )23(. 

ار�شم خّط الجنب الجديد، ثّم ار�شم من نقطة 4
ــا عموديًّا اإلى نهاية طــول الف�شتان،  )د( خطًّ

كما في ال�شكل )24(. 

ال�شكل )22(

ال�شكل )23(

ال�شكل )24(
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نّفذ الخطــوات ال�شابقة ذاتهــا لت�شييق قيا�س 5
حو�س الجزء الخلفي وبالم�شافة ذاتها. 

)4( ت�سييق قيا�س الحو�س اأكثر من )5( �سم. 

نّفذ الخطــوات من )1-4( كمــا في تو�شيع 1
قيا�س الحو�س. 

ار�شــم الخّط )هـــ3 هـ4( يميــن الخّط )هـ1 2
هـ2(، مبتعدًا عنــه م�شافة ت�شاوي ربع م�شافة 
الت�شييــق المطلوبة، و�شّجــل رقمي القطعتين 

 .)2 ،1(

ثّبــت القطعة رقم )1( فوق القطعة رقم )2(، 3
بحيــث ينطبق الخّط )هـ1 هـــ2( على الخّط 

)هـ3 هـ4(.

عّدل ر�شم خّط الجنب بو�شل نقطة الحو�س 4
)هـ( مع نقطة الخ�شر على خّط الجنب بخّط 
منحــٍن، ثّم بخــّط م�شتقيم اإلــى الأ�شفل يمّثل 

خّط الجنب، كما في ال�شكل )25(. 

نّفذ الخطوات ال�شابقة لت�شييق قيا�س الحو�س 5
في الجزء الخلفي وبالم�شافة نف�شها. 

ال�شكل )25(
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ب  تعديل المخّطط الأ�سا�سي العلوي للبلوزة بعد خياطتها من القما�س القطني ال�سادة )الخام( وارتداوؤها
بعد اإجراء التعديل ال�شابق في طول المخّطط الأ�شا�شي وعر�شه ليائم مقا�شات الج�شم، 
ه على قما�س قطني �شادة )خام( ،ثّم خياطته وارتداوؤه لمعرفة مدى ماءمته ومدى  يتّم ق�شّ
الدّقة في اأخذ المقا�شات وتعديلها، وبذلك تظهر التعديات الازمة على النموذج الخام، 
وموا�شفات   الورقي.  الأ�شا�شي  المخّطط  اإلى  التعديات  هذه  تنقل  ثّم 

المن�شبطة على الج�شم تمامًا )النموذج الخام(، كما في ال�شكل)3-4(: 
عــدم وجود ثنيــات، اأو �شيق، اأو �شــّد، اأو ات�شاع من    .1

الكتف وحتى خّط الذيل. 
يكون خّط منت�شف النموذج الخام من الرقبة اإلى خّط    .2
الخ�شــر، ومن خــّط الخ�شر اإلى خّط الذيــل، منطبقًا 

على خّط منت�شف الج�شم.
منا�شبة ات�شاع النموذج الخام فا يكون �شّيقًا ول وا�شعًا    .3

اإل بالقدر الكافي ل�شهولة الحركة.
يكون خّط الذيل وخّط الحو�س اأفقّيين وموازيين لاأر�س.   .4

دّقة  على  تدل  التي  الظاهرة  العامات  ومن 
الماب�س عند  الكّم على قطعة  �شبط و�شع 
ارتدائها، كما في ال�شكل )4-4(، ما ياأتي:
مطابقة الكتف مع نقطة منت�شف الكّم،    .1
بحيث يق�شمه ق�شمين: اأمامي، وخلفي.
وجــود ات�شــاع كاٍف في الجــزء العلوي    .2
من الكّم، بحيث يتّم تركيبه ب�شهولة على 

حفرة الإبط؛ لي�شاعد في �شهولة حركة الذراع.
ماءمة الجزء ال�شفلــي من الكّم ل�شكل الذراع، بحيث يكون مريحًا غير �شّيق، كما    .3
اأّن وجود بن�شات على خّط الكوع ت�شاعد في �شهولة الحركة في حال الكّم المك�ّشم.

4. منا�شبة طول الكّم لطول الذراع.
وفي اأثناء خياطة الأكمام، ل بد من مراعاة �شبط مقا�شي البلوزة والكم معًا، ومن نقل 

األمام  اخللف

ال�شكل )4-3(: مطابقة النموذج  
الخام على الج�شم.

ال�شكل )4-4(: الكم  المن�شبط على الذراع.
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عامات التزان جميعها الى الكّم وحفرة الإبط، ومن كّي الخياطات اأولً باأول، ويف�شل 
خياطة نهاية طول الكّم وانهاوؤها قبل تركيبه على قطعة الماب�س، اإن اأمكن ذلك.

واإذا كانت القطعة غير من�شبطة على الج�شم يتّم تحديد موقع التعديات المطلوبة على البلوزة 
الخام،ثّم تنقل التعديات على المخّطط الأ�شا�شي، لي�شبح منطبقًا تمامًا على الج�شم؛ وفي 
حال عدم تعديله، فاإّن الخطاأ الموجود به �شيظهر في  الت�شاميم المنّفذة جميعها با�شتعماله، 

وقد در�شت �شابقًا موا�شفات �شبط قطعة الماب�س على الج�شم ومطابقتها له.
وقد تكون عدم ماءمة النموذج الخام على الج�شم؛ ب�شبب :

-  قيا�شات الج�شم غير �شحيحة.
- اختيار المخّطط الأ�شا�شي الأقرب للقيا�س ال�شخ�شي غير �شحيح.

-  اإجراء تعديات غير مائمة على المخّطط الأ�شا�شي.
-  الق�ّس غير ال�شحيح.

 لذا، لبّد من مراعاة الدّقة في ق�ّس النموذج الخام وخياطته، وكذلك اإعداد القما�س للق�ّس 
بالطريقة ال�شحيحة، ومعالجته �شد النكما�س ،وت�شحيح الورب، والكي،وغير ذلك. 

وقد يظهر عدم مطابقة النموذج الخام للج�شم باأ�شكال عّدة، كما ياأتي:
ال�شــّد )Strain(: يظهــر بوجود ثنيات م�شدودة داخل حــدود النموذج الخام،    .1
وتــوؤدي اإلى �شحب قما�ــس النموذج من جهتيــن متعاك�شتيــن، و يكون ال�شبب 
فــي ذلك عــدم مطابقة قيا�س النمــوذج مع قيا�ــس الج�شم، مما يحــّد من حركة 

الج�شم،ووجود الثنيات ب�شبب مّط القما�س اأكثر من درجة مّطاطّيته المحّددة.
ال�شيــق )tightness(: ويكــون بانطباق النموذج على الج�شــم تمامًا؛ ب�شبب    .2
نق�ــس في اأحد اأجزاء قما�س النموذج اأو فيها جميعها، ويظهر ذلك بوجود ثنيات 

ظاهرة، وهذا يعني حاجة النموذج الخام للتو�شيع. 
الّت�شاع )loosensess(: ويّت�شف بات�شاع النموذج، فينتج عنه عدم مطابقة خّط كتف    .3
النموذج مع خّط كتف الج�شم، و يكون الت�شاع حول ال�شدر، اأو الخ�شر، اأو الحو�س.
وجود ات�شــاع اأو فجوات )Gapping(: في الخط��وط المنحنية، كخّط الرقبة    .4
والإبط اإذ، تظهــر الفجوة ب�شكلها المخروطي وتّتجه الجهــة المّت�شعة فيها نحو 
الخطوط الخارجّي��ة للنموذج الخام، وتّتجه نهايتها نحو راأ�س ال�شدر اأو عظمتي 
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اللوح فــي الخلف، وتت�شّبب الفجــوة من عدم انطباق خــّط الكتف، اأو الجنب 
ه.  للنموذج على الج�شم، اأو من مّط القما�س عند ق�شّ

وتحتاج عدم مطابقة النموذج الخام على الج�شم اإلى اإجراءات محّددة لتعديل 
ح ال�شكل )4-5(، بع�س المواقع في النموذج  المخّطط الأ�شا�شي الورقي، ويو�شّ

الخام وعدم مطابقتها للج�شم.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(8)

(10)

(11)

(13)

(12)

(14)

(15)
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تح�سير المخّطط العلوي تمهيدًا لتحويره 2
بعد عملية تعديل المخّطط الأ�شا�شي العلوي على الورق في �شوء العيوب التي تظهر عليه عند 
ارتداء النموذج الخام، يتّم نقل هذا المخّطط المعّدل من الورق ال�شّفاف اإلى الورق المقّوى، 

كما در�شت �شابقًا، مع مراعاة نقل عامات التزان وكتابة البيانات الازمة جميعها.
ر�سم  ورق  اإلى  اأو  المقّوى،  ال��ورق  اإلى  الر�سم  ورق  من  الأ�سا�سي  المخّطط  نقل  اأ 
العلوي  الأ�شا�شي  المخّطط  تحوير  عملية  في  البدء  عند  وبالعك�س:  المخّططات، 
للت�شاميم المختارة، يتّم نقل المخّطط الأ�شا�شي المعّدل اإلى ورق ر�شم المخّططات 
مّرة اأخرى، ليتّم ر�صم خطوط الت�صميم المطلوبة جميعها على ورق ر�شم المخّططات، 
ثّم ف�شل اأجزاء المخّطط ح�صب خطوط الت�صميم، ويتّم اأخذ م�صافات الخياطة حولها، 
وقد يتطّلب هذا نقل بع�س قطع الت�شميم واأجزائه من ورق ر�شم مخّططات اإلى ورق 
ر�شم مخّططات اآخر؛ لتثبيت م�شافة الخياطة حول الخطوط جميعها ح�صب الت�صميم، 

اأو كما مّرمعك في الوحدة الثانية من هذا الم�شتوى. 
المخّطط ح�شب  اأجزاء  الخياطة حول  م�شافات  اأخذ  يتّم  الخياطة:  م�سافات  تحديد  ب 
خطوط الت�صميم، وقد مّر معك �صرحها بالتف�صيل في التّنورة، و خياطة مخّطط الجزء 

العلوي بالمقا�س المعياري.
لت�شهيل  المخّطط؛  على  و�شعها  يتّم  التي  المعلومات  المخّطط:  على  البيانات  ج�  كتابة 

ه وخياطته. ق�شّ
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الأ�شئلة

1- تتّبع المراحل التي يتّم فيها تعديل المخّطط الأ�شا�شي. 
ح اأ�شكال عدم مطابقة النموذج الخام للج�شم. 2- و�شّ
3- اذكر اأ�شباب عدم ماءمة النموذج الخام للج�شم. 

النماذج   في  للج�شم  الخام  النموذج  مطابقة  عدم  اأ�شكال  وحّدد   ،)1( ال�شكل  انظر   -4
الأربعة، ثّم قّدم تو�شيحًا لكيفّية معالجة هذه العيوب.

(د) (جـ) (ب) (أ)

 ال�شكل)1(

5- حّدد الجزء الأ�شا�شي من الج�شم لختيار القيا�س المعياري الأقرب للقيا�شات ال�شخ�شّية 
لماب�س الجزء العلوي.

6- ِلَم تتّم مقارنة المقا�صات ال�صخ�صّية بالمقا�س المعياري الأقرب؟ 
7- اذكر البيانات التي تتّم كتابتها على المخّطط. 
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يتّم تحوير المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي  لت�صاميم متنّوعة بعد �صبطِه على الج�صم ح�صب 
بهدف  مت�شل�شلة،  محّددة  اإجــراءات  والخياطة  التف�شيل  عملية  وتتطّلب  ال�شخ�شي،  المقا�س 
بع�س  وتجهيز  للتف�شيل،  القما�س  اإعداد  كاإجراءات  ال�شنع،  متقنة  ماب�س  قطعة  على  الح�شول 
المخّطط  اأجزاء  تجميع  اإجراءات  ثّم  مكانها،  في  تركيبها  قبل  والكّم  كالياقة،  المخّطط،  اأجزاء 
للح�شول على قطعة المالب�س كاملة، فكيف يتّم اإعداد القما�س للق�ّس ؟ كيف يتّم توزيع اأجزاء 
المخّطط على القما�س؟ كيف يتّم نقل العالمات من المخّطط اإلى القما�س؟ ما المراحل التف�صيلّية 
المت�شل�شلة لتجميع اأجزاء المخّطط معًا للح�صول على قطعة المالب�س؟ كيف تقّيم جودة تف�شيل 

قطعة المالب�س المحّددة وخياطتها ؟

تحوير المخّطط الأ�سا�سي لمخّطط بلوزة بت�سميم محّدد، كما في ال�سكل )6-4(. 1
وفي ما ياأتي خطوات تحوير المخّطط الأ�شا�شي اإلى مخّطط بت�شميم محّدد: 

وا�شعة  بــلــوزة  الت�سميم:  و���س��ف  اأ 
بمرّد  بيبي  وياقة  الأمــام  من  مفتوحة 
�شّكين مع عراٍو واأزرار، وغبنات على 
على  مفتوح  الأمام،  في  الكتف  خّط 
بخّط  الخ�شر  خّط  اأ�شفل  الجانبين 
منحٍن، وكّم بزّم من راأ�شه، مع اإ�شورة 
ات. عري�شة، والخلف مغلق بدون ق�شّ

ليتّم تحويل  تّم تحويل بن�شة الكتف لعّدة بن�شات، وذلك  الت�شميم،  ب تحوير البن�سات:في هذا 
البن�شات لغبنات، اأّما بن�شات الخ�شر في الأمام والخلف فا تتّم خياطتها لإعطاء التو�شيع للبلوزة.
ج� اإعداد المرد: يتّم اإعداد مرد ال�شّكين والذي ي�شل طوله لخّط ال�شدر، كما مّر معك �شابقًا 

في الوحدة الثانية.



  ال�شكل)4-6(: بلوزة بت�شميم محّدد.
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الى  الأ�شا�شي  المخّطط  بتحوير  البلوزة  اإعداد كّم  يتّم  الكّم واإعداد الإ�سورة:  د تحوير   
ثّم  الطول )5�شم(،  من  الإ�شورة  الأعلى، وحذف عر�س  في  ب�شيط  بزّم  كّم  مخّطط 
تعديل نهاية الطول بزيادته من الخلف وتقليله من الأمام، كما في ر�شم الكّم باإ�شورة، 
وقد يقّلل مقدار الزّم في راأ�س الكّم؛ ليظهر الكّم دون زّم في الأعلى. وتر�شم اإ�شورة 
الكّم ليكون عر�شها )5( �شم، وطولها ي�شاوي محيط الر�شغ، م�شافًا اإليه م�شافة 1.5 

�شم للمرّد+ )3-5( �شم ل�شهولة الحركة.
ه� اإعداد الياقة: يتّم ر�شم ياقة البيبي ذات القطعة الواحدة، ويراعى اأن يكون قيا�س خّط 

التركيب م�شاويًا لدوران حفرة الرقبة لمخّطط البلوزة. 
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تحوير المخّطط الأ�سا�سي العلوي اإلى مخّطط بلوزة بت�سميم محّدد
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
- ت�شف الت�شميم المطلوب ح�شب الر�شم. 
اإلى  العلوي  الأ�شا�شي  المخّطط  تحّور   -

مخّطط البلوزة المطلوب.
- تحّور بن�شة ال�شدر اإلى غبنات من الأمام. 
قطعة  من  البيبي   الياقة  مخّطط  تر�شم   -

واحدة.
حفرة  قيا�س  ح�شب  الكّم  مخّطط  تر�شم   -
ثّم  المعّدل،  الأ�شا�شي  للمخّطط  الإبط 
وباإ�شورة،  اأعلى  من  بزّم  كّم  اإلى  تحّوره 

وعروة ،وزّر. 
المعلومات الأ�سا�سيّة

يمّثــل الر�شم المجاور ت�شميــم بلوزة بغبنات على خّط الكتف من الأمــام، بمرّد �شّكين مفتوح 
 مــن الأمام باأزرار وعراٍو حتــى خّط ال�شدر تقريبًا مــع ياقة م�شتديرة)البيبي(، وكــّم ّزم باإ�شورة 
بعروة وزّر، ول بّد من وجود اإ�شافات على المخّطط الأ�شا�شي المعّدل ح�شب القيا�س ال�شخ�شي 
عنــد ر�شم القمي�س، اأو الف�شتــان، اأو الجاكيت؛ ل�شهولة الحركة. كمــا توجد اإ�شافات ح�شب 

الت�شاميم المختلفة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- المخّطط الأ�شا�شي المعّدل بالقيا�س ال�شخ�شي.

- ورق ر�شم مخّططات.
- اأدوات الر�شم والقيا�س.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

2 -4
تمرين
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انقل مخّطط الجزء العلوي الأ�شا�شي المعّدل الأمامي 1
والخلفي من الكرتون اإلى ورق ر�شم المخّططات اإلى 
الطول المطلوب للبلوزة، اأو اأكمل الر�شم اإلى الطول 
المطلوب اإذا كانت البلوزة اأطول من خّط الحو�س.

اأ�شف م�شافة )2( �شم على خّط ال�شدر، والخ�شر 2
لكّل من مخّطط الأمام والخلف، وم�شافة )1( �شم 
على خّط الحو�س لكّل مــن )الأمام، والخلف(، 

كما في ال�شكل )1(.
و�ّشــع طول حفــرة الإبط م�شافــة )2.5( �شم من 3

الأ�شفــل، وو�ّشــع حفرة الرقبــة )0.5( �شم لعمق 
الحفــرة علــى خــّط منت�شــف الأمــام، وم�شافــة 
)0.5( �شم لعر�س الحفرة على خّط كتف الأمام، 
و)0.5( �شــم لعمــق الحفرة على خــّط منت�شف 
الخلف،وزيادة )0.5(�شم لكّل من طولي الكتفين  
)الأمامي، والخلفي(، و)1( �شم لعر�س الظهر في 
الخلف، ومقدار )0.75( �شم لعر�س ال�شدر من 

الأمام، كما في ال�شكل )1(. 
ا، حيث اإّن  وتو�شيــع المخّطط الأ�شا�شي مهــّم جدًّ
المخّطط الأ�شا�شي هو المخّطط المطابق للج�شم. 

ار�شــم خّط الجنــب مراعيًــا اأن يكون منحنيًــا من نهاية 4
طوله، ثّم حّدد نهاية درزة الجنب، كما في ال�شكل )2(.

ُق�ّس حول الخطوط الخارجّية للمخّطط.5
حّدد خطوط الغبنات، ثّم انق��ل بن�صة ال�صدر اإلى 6

هذه الخطوط، ووّزع عمقها بالت�صاوي على هذه 
الخطوط، كما في ال�صكل )2(.

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(
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حدد نقاط نهاي��ة خياطة كّل من الغبنات الثالث، 7
مراعيًا اأن الأطول هــي الأقرب لمنت�شف الأمام، 

كما في ال�شكل )2(.

ار�شم مرّد ال�شّكين و�شجافه، كما في تمرين ر�شم 8
مرّد ال�شكين.

ار�شــم الخلــف، كما فــي ال�شكل )3(، ثــّم ُق�ّس 9
حول الخطوط الخارجّية للمخّطط. 

ار�شــم المخّطط الأ�شا�شي للكــّم، بحيث ينا�شب 10
قيا�س حفرة الإبط الجديد، كما في خطوات ر�شم 
مخّطط الكــّم الأ�شا�شي، ثّم ُق�ــسّ من نهاية طول 
الكّم م�شافة عر�س اإ�شورة الكّم المطلوبة )5( �شم 
تقريبًــا، ثّم حّوره اإلى مخّطــط كّم بزّم من الأعلى 
وفــي نهايــة طوله، كما مــّر معك فــي تمرين كّم 
البالــون، وقد يتم زيــادة )2( �شم على طول الكّم 
ل�شهولــة الحركة )اأي دون ر�شــم الخّط المنحني 

في نهاية طوله(، وكما في ال�شكل)4(.

ار�شــم اإ�شورة عر�شها النهائــي )5( �شم، وطولها 11
قيا�س محيط الر�شــغ + )5( �شم تو�شيع + )1.5( 
�شم مرّد، كما في تمرين تحوير الكّم الأ�شا�شي اإلى 

كّم باإ�شورة،كما في ال�شكل)5(.

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

مثني

ال�شكل)5(
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ار�شم الياقة الم�شّطحة )البيبي( ذات الحافة الدائرّية، 12
كما في تمرين ر�شم الياقة الدائرّية)البيبي(،كما في 

ال�شكل)6(.
ار�شم م�شافات الخياطــة حول المخّطط، بحيث 13

تكون اأبعادها كالآتي :
خّط الجنب )3( �شم اأو )1( �شم للقم�شان   - اأ 

الوا�شعة. 
على  ويعتمد  �شم،   )3-1( الطول  نهاية  ب-  

طريقة اإنهاء ثنية الذيل. 
على  ويعتمد  �شم،   )2-1( الكتف  خّط  جـ-  
طريقة اإنهاء خياطة الكتف: حبكة مع درزة 
)1( �شم، اأو الخياطة النظيفة )الإنجليزّية اأو 
الفرن�شّية( )1.5( �شم، اأو خياطة مفتوحة 

)2( �شم. 
فتحة الأمام، وحفرة الرقبة )1( �شم.    - د 

للكّم  الإبط  تحت  وخياطة  الكّم،  دوران   - هـ 
)1-1.5( �شم، ويعتمد على نوع القما�س 

ثّم ق�ّس خطوط م�صافات الخياطة. 
اإ�شورة الكّم )1( �شم.  و -  
فتحة الأمام )1( �شم. ز -  

اكتب تعليمات الخياطة، وار�شم اتجاه الن�شيج. 14
قّدر كمّية القما�س الازمة لتنفيذ البلوزة، واحفظ 15

المخّطــط في مغّلــف خا�ّس بــه، ودّون البيانات 
الازمة عليه. 

ال�شكل )6(
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تف�سيل البلوزة وخياطتها 
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

- تق�ّس البلوزة  ح�شب  تعليمات الخياطة وبت�شميم محّدد. 
- تخيط البلوزة بالت�شميم المحّدد. 

- تكوي البلوزة بالطريقة ال�شحيحة. 
- ت�شبط جودة تف�شيل البلوزة وخياطتها.

المعلومات الأ�سا�سيّة
تّم  الذي  بالت�شميم  البلوزة وخياطتها  تف�شيل   تتّم عملية  البلوزة،  النتهاء من ر�شم مخّطط  بعد 
الخياطة  تعليمات  القما�س ح�شب  على  المخّطط جميعها  اأجزاء  بتوزيع   وذلك   �شابقًا،  ر�شمه 
مراعيًا توفير اأكبر كمّية ممكنة من القما�س مع الأخذ بعين العتبار عر�س القما�س؛ والتاأّكد من 
بتنفيذ عملية  الق�ّس، مع الهتمام  قبل  المخّطط جميعها  القما�س لأجزاء  وجود كمّية كافية من 
الكّي على مرحلتين؛ الأولى تتّم بعد كّل خطوة في اأثناء الخياطة، والثانية بعد اإتمام خياطة البلوزة 
)الكّي النهائي(. وعند �شراء قطعة ماب�س اأو تنفيذها منزليًّا، يجب اأن تّت�شف بموا�شفات معّينة؛ 
لذا، تخ�شع للفح�س والنقد من قبل مراقب الجودة في الم�شنع، اأو من قبلك عند �شرائها، كما 

يجب اأن تراعي نقاط الجودة كاّفة في اأثناء تف�صيل البلوزة وخياطتها. 
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
- مخّطط البلوزة بالت�شميم المحّدد 

- قما�س خام.                     - اأزرار للبلوزة عدد )6(.
- ح�شوة فازلين.                 - ورقة وقلم.

- اأدوات الكّي ومعّداته. 
- اأدوات التف�شيل والخياطة.
- اآلة حبكة مجّهزة بالخيوط.
- اآلة درزة مجّهزة بالخيوط.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
اأولً : تف�سيل البلوزة وخياطتها. 

3 -4
تمرين
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افح�س قطعة القما�س المختارة، وتاأّكد من خلّوها من العيوب. 1
ها ح�شب الت�شميم المحّدد. 2 جّهز قطعة القما�س، كما �شبق، تمهيدًا لق�شّ
وّزع قطع المخّطط على القما�س ح�شب تعليمات الخياطة. 3
ثّبــت قطع المخّطط  جميعهاعلى القما�س، كما تعلّمت �شابقًا، وتاأّكد 4

من وجود م�شافات الخياطة المنا�صبة حول خطوط قطع المخّطط. 
ق�ّس القما�س، كما تعمّلت �شابقًا. 5
انقل عامــات الخياطة، وحّدد منت�شف الأمام، ثــّم حّدده على الوجه 6

ال�شحيــح ب�شابون التاأ�شير اأو بغرزة ال�صراج��ة، ونقاط تحديد الغبنات، 
ونقطة راأ�س الكّم، ومنت�شف الياقة،  وعامة اتزان الكتف. ويمكن نقل 

العامات ال�شابقة جميعها بعمل فرز في م�شافة الخياطة. 
نّفذ خياطة  مرّد ال�شّكين، كما مّر معك في الوحدة الثالثة.7
نّفــذ خياطة الغبنــات على خّط الكتــف في الأمــام، مراعيًا اختاف 8

اأطوال الغبنات ح�شب الت�شميم، وادرز الأكتاف، مراعيًا ثني الغبنات 
باتجاه منت�شف الأمام.

 ادرز الجوانب، ثّم نّظف حاّفة م�شافة الخياطة بالطريقة المنا�شبة بغرزة الحبكة، 9
اأو بالغرزة المتعّرجة، اأو الخياطة النظيفة للجزاأين الأمامي والخلفي معًا.

 جّهز الياقة، وثّبتها على حفرة الرقبة، كما تعمّلت �شابقًا. 10
 جّهز فتحة الكّم بالطريقة المنا�شبة.11
 جّهز الكّم، كما �شبق، ثّم نّظف حافتي خياطة الكم تحت الإبط.12
 جّهز اإ�شورة الكّم وثبتها في نهايته.13
 اعمــل خّطــي زّم على راأ�س الكّم بين عامتي التزان، ثّم ثّبت الكّم على حفرة 14

الإبط، مراعيًا تثبيت نقطة راأ�س الكّم على خّط الكتف، وتوزيع الزّم بالت�شاوي.
ادرز خياطــة جنب للكّم من نهاية م�شافة فتحة الكّم اإلى حفرة الإبط، 15

وا�شتمــّر بالخياطــة اإلى نهاية الطــول المطلوب لفتحــة خياطة جنب 
البلوزة، ونّظف م�شافة الخياطة بالطريقة المنا�شبة. 
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 ادرز نهاية طول البلوزة )تنظيف الذيل(.16
 افتح العراوي لكّل من الأمام واإ�شورة الكّم. 17
 ثّبت الأزرار. 18

ثانيًا : كي البلوزة. 

جّهز مــكان الكي ،مراعيًا قواعد ال�شامة العاّمة، وليكن اتجاه حركة 1
المكواة ح�شب اتجاه حركة يدك يمينًا اأو ي�شارًا. 

جّهز المكواة بعد تفّح�شها؛ للتاأّكد من �شامتها، ثّم �شلها بالتيار الكهربائي. 2
ا�شبــط درجة حرارة المكــواة، بحيث تكون منا�شبــة لقما�س البلوزة 3

القطنــي، بو�شــع موؤ�ّشر �شبط حرارة المكواة علــى القطن، اأو جّرب 
المكواة على ق�شا�شة قما�س منه.

�شع البلــوزة على طاولة الكــي، بحيث يكون الوجــه الخلفي للمرّد 4
مقابــاً لك، وليكن خّط ثنية الذيل هــو الأقرب لجهة اليمين، بحيث 
تبداأ عملية الكي من خّط ثنية الذيل وباتجاه الكتف في الخلف، مراعيًا 
كي البلوزة كاملة على الوجه الخلفي لها، وكي الكتف الخلفي باتجاه 

حفرة الرقبة اإلى اأعلى، ثّم كّرر كي المرّد الآخر. 
اكِو الأمام م��ع كي الغبنات باتجاه الياقة اأو باتج��اه حفرة الرقبة، واكِو  5

الكتف الأمامــي، مراعيًا كي البلوزة دائمًا علــى طبقة واحدة منها، ثّم 
اك��ِو الم�صافات بين الأزرار ولي�ــس فوقها؛ للمحافظة على �شطح قاعدة 

المكواة وعلى الأزرار من التلف.
ة، كمــا يمكن كّيها على 6 اك��ِو الأكمام با�صتعم��ال طاولة الكي الخا�صّ

طاولة الكي العادّية، وذلــك بب�شط الكّم على خّط المنت�شف، بحيث 
تكون فتحته اإلى الأعلى، ثّم اكِو اإ�صورة الكّم.

اكِو الياقة على الجهة الخلفّية اأولً ثّم الأمامّية، مراعيًا عدم تكّون ثنيات اأو 7
ك�شرات على �شطح الياقة.

�شع البلوزة على عّاقة الماب�س، واأغلق الأزرار لتبرد بعد عملية الكي 8
قبل حفظها في الخزانة. 
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تاأّمل الت�شاميم الثاثة للف�شتان، ثّم اختر اأحدها للتنفيذ، مّتبعًا الآتي:
للجزء  الأ�شا�شي  المخّطط  حّور   -1
ف�شتان  مخّطط  ــى  اإل العلوي 

بالت�شميم المحّدد.
2-  نّفــذ عملية التف�شيــل والخياطة 
للف�شتان، مراعيًا مراقبة الجودة 
في الر�شم والتف�شيل والخياطة. 

ن�شاط )1-4(

نّفذ ت�شميم العباءة الموجود في ال�شكل المجاور، 
علمًا باأّن فتحة الرقبة على �شكل )v(، و مفتوحة 
من الأمام، وذات اأكمام وا�شعة في نهايتها، ومثّبت 
حفرة  من  يمتّد  )تطريز(  مزخرف  �شريط  عليها 

الرقبة حتى خّط الخ�شر، وعلى فتحة الأكمام.
تبادل الت�شميم وزماءك باإ�شراف معّلمك.

خياطة عباءة 
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   �سبط جودة البلوزة
لنعمالموا�شفاتالمو�شوع

نقل 
عامات 
الخياطة

- عدم وجود اأثر لها في وجه القما�س.
- ا�شتعمال الطريقة المنا�شبة لنقل العامات.

- مطابقة لعامات الخياطة.

الغرز

- منا�شبة لون الخيط للقما�س. 
- طول الغرزة منا�شب للغر�س.

- ا�شتواء الغرزة.
- ت�شل�شل الغرز و عدم تقطيعها.

خطوط 
الخياطة                

- تطابق  خطوط الخياطة بال�شكل ال�شحيح. 
- خلو الخياطات من الثني.
- ت�شاوي خياطة الأكتاف. 

- تثبيت بداية الخياطة ونهايتها.
- تنفيذ الخياطة على خّط الخياطة تمامًا. 

- انتظام خّط الخياطة وعدم تعّرجه.

تنظيف 
حافات 

الخياطة      

- اختيار الطريقة المنا�شبة ح�شب نوع القما�س. 
- دّقة تنفيذ الطريقة التي تّم اختيارها )اختيار الغرزة المنا�شبة(.

تجهيز الكّم 
وتركيبه

- توزيع الزّم بين عامات التزان.
- مكان الزّم. 

- فتح الخياطات تحت الإبط اإذا كانت الخياطة مفتوحة.
- تركيب اإ�شورة الكّم ب�شكل �شحيح من حيث ا�شتواء الدرزة.

- تركيــب الكــّم، بحيث تتطابق عامات التــزان ودون وجود 
ثنيات اأو �شّد في خّط حفرة الإبط.
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تجهيز الياقة 
وتركيبها

- ت�شاوي اأبعادها.
- تركيب الح�شوة الا�شقة المنا�شبة. 

- خياطة الياقة على خّط حفرة الرقبة تمامًا.

العراوي 
والأزرار

- اأماكن العراوي.
- ت�شاوي البعد بينهما.

- دّقــة تنفيذ العروة من حيــث ت�شاوي الطــول ،وا�شتواء الغرز، 
وفتحة العروة.

- منا�شبة العروة للزّر.
- منا�شبة لون الزّر لقطعة القما�س.

- اأماكن تركيب الأزرار.

- طريقة تركيب الأزرار.
- ماءمة لون الخيط )للعروة، والزّر(.

العملّيات 
النهائّية 
لخياطة 

قطعة 
الماب�س

- اختيار الطريقة المنا�شبة لثنية الذيل.
- دّقة تنفيذ ثنية الذيل. 
- ت�شاوي عر�س الثنية. 

- ت�شاوي طول قطعة الماب�س.
- ماءمة لون الخيط للخياطة. 

الكي    

- عــدم ظهــور اأو حدوث لمعان، اأو حــرق، اأو �شلي على وجه 
القما�س نتيجة الكي.

- فتح م�شافات الخياطة بعملّية الكي. 
- عدم وجود تجّعدات )ثنيات( بالقما�س.

ال�شكل 
العام للمنتج

- �شبط قطعة الماب�س على الج�شم.
- الكّي النهائي لقطعة الماب�س.
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بناءً على ما تعّلمته ونّفذته من مهارات في هذه الوحدة، قّيم نف�شك ذاتيًّا؛ بو�شع اإ�شارة )X( مقابل 
كّل مهارة في الخانة التي تعّبر عن م�شتوى اأدائك لها :

المهارةالمجال
جيّد 
ا جدًّ

�سعيفجيّد 

تعّدل المخّطط 
الأ�شا�شي للجزء 
العلوي ح�شب 

المقا�س ال�شخ�شي 

اأعّدل المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي 
ح�شب المقا�س ال�شخ�شي على ورق ر�شم 

المخّططات.
اأعّدل المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي 
ح�شب المقا�س ال�شخ�شي بعد خياطته 

على قما�س خام واأرتديه. 
تحوير المخّطط 

الأ�شا�شي اإلى ت�شميم 
محّدد

اأحّور المخّطط الأ�شا�شي اإلى مخّطط 
بلوزة بت�شميم محّدد.

اأحّور المخّطط الأ�شا�شي اإلى مخّطط 
جلباب.

اأُقّدر كمّية القما�س المنا�شبة لتنفيذ الجزء تقدير كمّية القما�س
العلوي)البلوزة( ح�شب الت�شميم.

اأكوي القطع المخيطة بالطريقة ال�شحيحة.الكي
اأجمع القطع بال�شكل ال�شحيح.تجميع القطع 

اأر�ّشد ال�شتهاك في ا�شتخدام المواّدّ تر�شيد ال�شتهاك
والأدوات والأجهزة.

اللتزام بتعليمات 
ال�شامة

األتزم بتعليمات ال�شامة وال�شحة ب�شكل 
كامل.
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-   تمّعن �شكل البلوزة المجاور، ثّم اأجب عن الأ�شئلة الآتية :  1
-  �شف موديل البلوزة.  اأ 

ح اإجراءات تحوير البن�شات في المخّطط، لتنا�شب ت�شميم البلوزة.  -  و�شّ ب 

-   انظر الأ�شكال الثاثة )اأ،ب، ج (، ثّم اأجب عن الآتي :   2
�شف عامات عدم مطابقة النموذج الخام على الج�شم.   - اأ 

ما اأ�شباب ظهور هذه العالمات ؟  - ب 
ح التعديات التي يمكن اإدخالها على المخّطط الأ�شا�شي لمطابقة النموذج  و�شّ  - جـ 

على الج�شم في كّل من )اأ، ب، ج ( .  
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-  رّتب بت�شل�شل مراحل تجميع قطع القمي�س الآتية :   3
ات الطولّية.  خياطة الق�شّ  - اأ 

تجهيز الكّم وتركيبه.   - ب 
تركيب ال�شّحاب.  - جـ 
الدرزة المدّعمة.  - د 

تجهيز ال�شجاف وتركيبه.   - هـ 
ثنية الذيل.   - و 
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قائمة الم�سطلحات
  Grain Lineاتجاه الن�شيج                                                                   
Cuffاإ�شورة الكّم                                                                            
Biasاتجاه الورب                                                                           
radiationاإيقاع �شعاعي                                                                     
harmonyان�شجام                                                                           
Warm Color         األوان حاّرة                                                       

Color  Coolاألوان باردة                                                
Buttonsاأزرار                                                                              
Sewing Machineاآلة الخياطة                                                            
Dartبن�شة                                                                                   
Blouse      بلوزة                                                                                   
Designت�شميم                                                                             

Embroideryتطريز                                                      
Selvageحا�شية                                                                            
Waistخ�شر                                                                               
Fold lineخّط الثني                                                                        
neck lineخّط حفرة الرقبة                                                                 
silhouettes lineخطوط ال�صكل الخارجي                                                  

seamsخياطات                                   
arm holeدوران حفرة الإبط                                                     
Circle Colorدائرة الألوان                                                       
Stay stitchingدرزة مدّعمة                                                 
                    Armذراع                                                                                  
                   Wristر�شغ                                                                                 
                Gatheringزّم                                                                              
                Zipper�شّحاب                                                                              
Tape measuring�شريط القيا�س                                                       
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                 form�شكل                                                                                 
                    Bust�شدر                                                                                  
   Front Lengthطول الأمام                                                                 
Back Lengthطول الخلف                                                                
Bust Length  طول ال�شدر                                                                  
   Cross Backعر�س الظهر                                                                 
Balance markersعامات التزان                                                        
Mantle                                عباءة                                                                                     
                 Tucksغبنات                                                                               
                Stitch غرزة                                                                               
                 dressف�شتان                                                                               
            openingsفتحات                                                                          
         Cuttingق�ّس القما�س                                                                       
           Clippingق�شق�شة                                                                         
     Measurementsقيا�شات                                                            
               Shoulderكتف                                                                             
                Pleatsك�شرات                                                                              
                  flareك�شك�س                                                                                
                   Sleeveكّم                                                                                 
  straight sleeveكّم م�شتقيم                                                             
close fitting sleeveكّم مك�ّشم                                                           
   raglan sleeveكّم ركان                                                       
               kimono sleeveكّم جابونيز)كيمونو(                                                      
          Elbowمرفق)كوع(                                                                         
                 Pressingكي                                                                               
            Boardلوحة الكي                                                                          
Basic patternالمخّطط الأ�شا�شي                                                           
Non symmetric patternالمخّطط غير المتماثل                                              
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       Buttonholesالعراوي                                                                     
             Buttonsالأزرار                                                                           
                    Foldمثنّي                                                                                  
               textureملم�س                                                                             
popular clothesماب�س �شعبّية                                                           
     Hip girthمحيط الحو�س                                                                 
               Patternمخّطط                                                                             
Quality controlمراقبة جودة                                                   
Symmetric patternمخّطط متماثل                                                        
Seam allowanceم�شافة الخياطة                                                          
 Bust valueم�شافة ال�شدرين                                                               
Chest girthمقا�س محيط ال�شدر                                                            
Center Frontمنت�شف الأمام                                                             
 Center Backمنت�شف الخلف                                                              

               Curve ُمنحنى
French curveمنحنى فرن�شي                                                              
Wrong sideوجه خلفي للقما�س                                                            
Wright sideوجه �شحيح للقما�س                                                          
Tracing paperورق ر�شم المخّططات                                                     
                   collerياقة                                                                                 
      flat collerياقة م�شّطحة                                                                    
 standing collarياقة مرتفعة                                                               
mandarin collarياقة ع�شكرّية                                                            

classic roll collarياقة ال�شال
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اأولً: المراجع العربيّة

اعتــدال الدّبا�ــس، واأخريــات، ت�سمي��م المخّطط��ات، وزارة التربيــة وال�شبــاب، �شلطنــة   -  1
عمان،1985م.

اعتدال الدّبا�س، واأخريات،الخياطة، وزارةالتربيةوال�شباب، �شلطنةعمان،1985م.  -  2
اإقبال حجازي، فّن التف�سيل، مطبعة الآنجلو الم�شرّية، القاهرة، با تاريخ.  -  3

�شنجر، مو�شوعة الخياطة، مبادئ الخياطة الجديد، اأكاديميا انترنا�شيونال، 2000م.  -  4
�شنجر، مو�شوعةالخياطة، اأ�سرارالخياطة، اأكاديمياانترنا�شيونال، 1999م.  -  5
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ثانيًا: المراجع الجنبيّة

1  � Minott Jan, Fitting Commercial Patterns, U.S.A, Burgess 
Publishing Company, 1978.

2  � More N.Bray, Dress Pattern Designing, 3Ed U.K, Granada 
Publishing Limited. 1980.

3  � Patricail Trouvat, Pattern Making Manuel Women’s Garments, 
ESMOD, Paris, 1990.

4  � Pounds E. Olive, Creative Embroidery Today, London, Thomas 
Nelson Ltd, 1983.

5  � Pounds, E. Olive, Creative Sewing, 2Ed, London,Thomas 
Nelson,1985.

6  � Reader’s Digest,New Complete Guide to Sewing, N.Y Reader’s 
Digest Association, Far East Ltd, 2002.

7  - Reader’s Digest, Complete Guide to Needle Work,N.Y. Reader’s 
Digest Association, Far East Ltd, 1982.

8  � Valerie Cock, Dress Making Simplified, Third Edition, U.Granada 
publishing Limited, 1981.

9  � Winifred aldrrich, Metric Pattern Cuttings, London Bell&Hyman 
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10  � Modellismo, Fernando Burgo ,Editor� Milano 2004
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