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الحمد هلل رّب العالمين، وال�سالة وال�سالم على �سّيدنا محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعين، وبعد:
ان�سجاًما مع اأهداف تطوير التعليم نحو اقت�ساد المعرفة )ERfKE(، وتطوير مباحث فرع 
هذا  ن�سع  خا�ّس،  ب�سكل  المالب�س  اإنتاج  �س  تخ�سّ ومباحث  عاّم  ب�سكل  المنزلي  القت�ساد 
الجهد المتوا�سع بين اأيدي الطلبة والمعّلمين، اآملين اأن يحّقق النتاجات التي و�سع من اأجلها؛ 

لإك�ساب الطلبة المعارف والمهارات والقيم والتجاهات المتوّقعة اأو المخّطط لها.
هذا وقد ا�ستمل كتاب ) اإنتاج المالب�س(، وحدتين درا�سّيتين: الوحدة الأولى خياطة 

مالب�س الأطفال، والوحدة الثانية الخياطة ال�سناعّية. 
تليها  النظريّة  المعلومات  ليقّدم  واأ�ساليب محّددة  منهجّية  م�سمونه  في عر�س  اأعتمد  وقد 
المو�سوعات  تق�سيم كّل وحدة درا�سّية عدًدا من  تّم  بها، حيث  المرتبطة  العملّية  التطبيقات 
مدّعًما  المحتوى  تقديم  وتّم  بها،  مرتبطة  فرعّية  مو�سوعات  من  عليه  ا�ستملت  وما  الرئي�سة 
الفهم،  لتعميق  التو�سيحّية  والر�سوم  بالأ�سكال  ومعّزًزا  والمناق�سة  البحث  وق�سايا  بالأن�سطة 
اإ�سافة اإلى الهتمام بتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والت�سالت لرفع م�ستوى تعّلم الطلبة، 
واتباع اأ�ساليب محّددة في عر�س التمرينات العملّية؛ اإْذ، ا�ستملت على ا�سم التمرين، ورقمه 
النظري  والأ�سا�س  بالتمرين،  الخا�ّس  والنتاج  الواحدة،  الدرا�سّية  الوحدة  �سمن  المت�سل�سل 
المخت�سر المرتبط به، والمواد والأجهزة والأدوات، وخطوات التنفيذ المت�سل�سلة والمعّززة 
بالر�سوم والأ�سكال، مع اإ�سافة تمارين للممار�سة في نهاية التمرين التي تراعي الفروق الفردّية 
ا�ستمل  كما  ال�سخ�سي.  الإبداع  على  وتحّفزهم  الذاتي،  التعّلم  على  وت�سّجعهم  الطلبة،  بين 
الكتاب قائمة للم�سطلحات، وقائمة بالمراجع العربّية والأجنبّية وذلك لال�ستزادة والرجوع 
اإليها وقت الحاجة، كما روعيت اإجراءات ال�سالمة وال�سحة المهنّية المرتبطة باإنتاج المالب�س.
وقد توّخينا في هذا الكتاب ربط مو�سوعاته ببيئة الطالب، ون�ساأل اهلل اأن نكون قد وّفقنا في 

تقديم الكتاب ليكون نافًعا مفيًدا مرّحبين بكّلّ نقد يهدف اإلى اإغناء هذا الكتاب وتطويره.
واهلل ولّي التوفيق

الموؤلّفون
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في ما ياأتي مجموعة من الإر�سادات العاّمة التي ت�ساعد على تنفيذ المهارات العملّية الواردة في الكتاب:
والأدوات  بالمواد  وتجهيزه  الكتاب،  في  العملّية  المهارات  لتنفيذ  منا�سب  م�سغل  توفير   1
تنفيذ  قبل  م�سبًقا  يلزم  ما  كّل  وتح�سير  الدرا�سي،  العام  بداية  من  الالزمة  والتجهيزات 

التمرينات العملّية من ِقَبل المعّلم والطلبة. 
2     الهتمــام بنظافــة الم�سغــل وتجهيزاتــه واأثاثه وترتيبهــا، وتوفير عدد من �ســالل النفايات 
للتخّل�ــس من ق�سا�سات الورق والأقم�سة بعد فرزهــا لإمكانّية تدويرها، والمحافظة على 
ة بكّل طالب، كالمعاطف، وحقيبة  ترتيب الم�سغل في اأثناء العمل، بو�سع الأدوات الخا�سّ

الكتب، وغيرها في اأماكنها ال�سحيحة، وبالتن�سيق مع بقّية الزمالء وباإ�سراف المعّلم.
3      تخ�سي�ــس مكان فــي الم�سغل لعر�س منتجات الطلبة وتغييرهــا بين وقت واآخر؛ لت�سجيع 

روح المناف�سة والإبداع بين الطلبة. 
4  ترتيــب المواد والأدوات الجديــدة الزائدة وغير الم�ستخدمة وحفظها فــي اأماكن منا�سبة 

وبت�سنيف محّدد؛ للتمّكن من الح�سول عليها عند الحاجة.
ة بهــا للمحافظة على جاهزّيتها  5     ا�ستعمــال الأدوات والتجهيــزات بالطريقة ال�سحيحة الخا�سّ
للعمل اأطول مّدة ممكنة، كا�ستعمال الماء المقّطر لمكواة البخار، وو�سل الجهاز الكهربائي 
الجديد بم�سدر التيار الكهربائي المنا�سب لفرق الجهد )220 فولت(، وا�ستعمال الو�سالت 
الكهربائّيــة المنا�سبــة لقاب�س الآلة الأ�سلــي ولقّوة �سّدة التيار الكهربائــي والتي تحوي الخّط 

الأر�سّي )Earth(، وتتحّمل الحرارة العالية، مثل: المكواة، وغير ذلك.
6     ف�سل الو�سالت الكهربائّية جميعها بعد النتهاء من العمل وقبل مغادرة الم�سغل.

الهتمــام بقراءة تعليمات ال�سركــة ال�سانعة لكّل جهاز اأو اآلة قبــل ا�ستعمالها وتنفيذها في   7
الم�سغل، وفــي اأثناء ال�ستعمال، ولإجراء عمليات ال�سيانــة الدوريّة المنا�سبة؛ مثل: عملّية 

التنظيف والتزييت في المواقع المحّددة لالآلة با�ستعمال زيت الآلة الخا�ّس.
8     اإجــراء عمليــات ال�سيانة الدوريّة الم�ستمّرة لتجهيزات الم�سغــل للمحافظة على جاهزّيتها 

للعمل اأطول مّدة ممكنة.
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اكت�ساب  على  ت�ساعد  اإذ،  الم�سغل؛  في  العملّية  المهارات  تنفيذ  في  الأدائّية  الطريقة  اتباع   9 
المهارة بي�سر وفاعلّية، واأبرز ما ت�ستمل عليه هذه الطريقة الخطوات الآتية:

تنفيذ المعّلم للمهارة اأمام الطلبة، ح�سب ت�سل�سل الخطوات.
محاكاة اأداء المعّلم من ِقَبل بع�س الطلبة، وم�ساركة الآخرين في تقويم الأداء وت�سويبه.

التمرينات،  تنفيذ  في  الأداء  معيار  وتحقيق  المت�سّمنة،  المهارات  الطلبة   ممار�سة 
ومتابعة  المعّلم تكرار الممار�سة؛ لكت�ساب المهارة وال�سرعة في العمل.

تدريب الطلبة على بع�س التمارين الواردة في وحدات اأخرى، �سمن الوحدة المطلوبة؛ 
لإك�سابهم مهارات محّددة لم ترد في الوحدة.

10   التــدّرب على المهارات العملّية التي ل تتوافر اإمكانات تطبيقها في م�سغل المدر�سة في اأثناء 
�سة تحت اإ�سراف المعّلم المخت�ّس فنيًّا ومتابعته. التدريب ال�سيفي في مواقع العمل المتخ�سّ

تنظيم عدد من الزيارات الميدانّية المتنّوعة في اأثناء العام الدرا�سي لالطالع على تنفيذ المهارات   11
ة بذلك، ومناق�ستها في غرفة ال�سف. العملّية في مواقع العمل الفعلّية، وكتابة التقارير الخا�سّ

ة بــكّل طالب فــي علبة اأو �سنــدوق منا�سب لتكــون جاهزة  الحتفــاظ بــالأدوات الخا�سّ  12
لال�ستعمال في اأثناء العمل.

مراعاة الناحيتين الجتماعّية والقت�ساديّة للطلبة عند اختيار الت�ساميم والأقم�سة لتنفيذ قطع المالب�س.  13
تعزيز التجاهات الإيجابّية لدى الطلبة نحو العمل اليدوي عن طريق الأداء العملي للتمرينات   14

ولي�س عن طريق المعلومات النظرّية والن�سح والإر�ساد.
مراعــاة الفروق الفرديّة بين الطلبة، وت�سجيعهم لكت�ساب المهــارة العملّية ب�سكل جّيد مّما   15
يعّزز ثقتهم باأنف�سهم، كذلك ت�سجيعهم على الإبداع والعمل الفردي خارج المدر�سة تحت 

اإ�سراف المعّلم ومتابعته ح�سب الحاجة.
16  تقويم الأداء النهائي للمهارات عن طريق �سل�سلة من الإجراءات المتوا�سلة التي تاأخذ بعين 
العتبار اأ�سلوب الأداء الذي ي�سمل اختيار اأدوات العمل، وا�ستعمالها ب�سورة �سليمة، ومراعاة 
الأداء وت�سل�سلها، كما وردت في  المهنّية، ومنهجّية خطوات  ال�سالمة وال�سّحة  اإجراءات 

التمرينات العملّية، مع مراعاة اأخالقّيات المهنة واآدابها. 

اأ    -
ب-
جـ-

د  -
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وكذلك �سبط جودة المنتج النهائي الذي ي�سمل معيار الأداء المحّدد في خطوات التنفيذ، 
قوائم  ُت�ستعمل  اأن  على  الأداء،  في  الم�ستغرق  والزمن  م�سبًقا،  المعّلم  قبل  من  المحّدد  اأو 

ة بكّل منها. ة بالمهارات العملّية وفق ال�صروط الخا�صّ التقويم الخا�صّ
ا�ست�سارة المعّلم في الت�سرف المنا�سب حيال اأّي اأمور قد تطراأ في اأثناء العمل في الم�سغل.  17
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يتوقّع منك بعد درا�شة هذه الوحدة اأن:

ح اأ�سا�سّيات اختيار مالب�س الأطفال ح�سب فئاتهم العمرّية، ون�سب حجومهم.   تو�سّ
ح الختالفات بين المخّطط الأ�سا�سي لمالب�س الأطفال والكبار.   تو�سّ

  تحّدد القيا�سات الالزمة لمالب�س الأطفال .
  تاأخذ قيا�سات ج�سم الطفل الالزمة لر�سم المخّطط الأ�سا�سي لمالب�س الأطفال.

ح اأ�سا�سّيات ر�سم المخّطط الأ�سا�سي لمالب�س الأطفال .   تو�سّ
  تر�سم المخّطط الأ�سا�سّي العلوّي ومخّطط الكّم لمالب�س الأطفال.

  تر�سم المخّطط الأ�سا�سّي لتّنورة الطفلة.
  تر�سم المخّطط الأ�سا�سّي لبنطلون الطفل.

  تبّين اأ�سا�سّيات تحوير المخّطط الأ�سا�سي لمالب�س الأطفال لت�ساميم متنّوعة.
وف�ستان،  وتّنورة،  بلوزة،  مخّطط)  اإلى  لالأطفال  الأ�سا�سي  المخّطط  تحوير  اأ�سا�سّيات  ح  تو�سّ  

وبنطلون( وخياطته.
  تحّور المخّطط الأ�سا�سي اإلى مخّطط ) بلوزة، وتّنورة، وف�ستان، وبنطلون(.

  تبّين مراحل تف�سيل مالب�س الأطفال ) بلوزة، وتّنورة، وف�ستان، وبنطلون(، وخياطتها، و�سبط جودتها.
  تجّهز القما�س للق�ّس والتف�سيل.

ه.   توّزع اأجزاء المخّطط على القما�س وتق�سّ

ُيعّد تف�سيل مالب�س الأطفال وخياطتها من التطبيقات العملّية ذات العالقة بما در�سته في ر�سم 
اختيار  عن  معرفة  تتطّلب  اأّنها  اإل  وخياطتها،  وتف�سيلها،  وتحويرها،  الأ�سا�سّية،  المخّططات 
كيف  الأطفال؟  مالب�س  موا�سفات  فما  النمائّية.  احتياجاتهم  وفق  ت�سميمها  واأ�س�س  مالب�سهم 
يختلف المخّطط الأ�سا�سي لالأطفال عن الكبار؟ ما اأ�سا�سّيات تحوير المخّطط الأ�سا�سي لالأطفال 

للح�سول على ت�ساميم منا�سبة لهم؟
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  تنقل عالمات الخياطة اإلى القما�س وفق معايير محّددة.
  تجمع اأجزاء )البلوزة، والتنورة، والف�ستان، والبنطلون( وتخيط كالًّ منهم وفق معايير محّددة.

  تطّبق معايير الجودة  في تف�سيل قطع مالب�س الأطفال وخياطتها.
ح اأ�سا�سّيات ر�سم ت�ساميم قطع مالب�س الأطفال با�ستعمال الحا�سوب.   تو�سّ

  تر�سم ت�ساميم متنّوعة لقطع مالب�س الأطفال با�ستعمال الحا�سوب.
  تبّين اأهّمّية ال�ستفادة من قطع المالب�س القديمة لإنتاج قطع جديدة.

  تدّور قطع المالب�س القديمة لإنتاج قطع مالب�س لالأطفال.
  تطّبق قواعد الأمن وال�سالمة العاّمة داخل الم�سغل.

  تر�ّسد ا�ستهالك المواد والأدوات في اأثناء تف�سيل المالب�س وخياطتها.
  تنّظف مكان العمل وتعيد ترتيبه وتنظيمه. 
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تتمّيز مالب�س الأطفال بخطوط ت�صاميمها واأقم�صتها وزخارفها ح�صب فئاتهم العمريّة. فكيف 
تختار مالب�س الأطفال؟ ما موا�سفاتها؟ ما اأ�س�س ت�سميم مالب�سهم؟ كيف تتّم زخرفتها؟ ما ن�سب 

ج�سم الطفل ح�سب عمره؟ 

1    اختيار مالب�ص الأطفال

كتلك  مالب�س  يرتدون  قديًما  الأطفال  كان 
الكبار، وتت�سابه من حيث نوع  يرتديها  التي 
اإ�سافة  والألوان،  والزخارف،  الأقم�سة، 
للت�سميم، كما في ال�سكل )1-1(،  فكانت 
اأن  اإلى  ن�ساطهم،  وتعيق  حركتهم  من  َتحّد 
الأطفال،  بمالب�س  الأزياء  م�سّممو  اأهتّم 
لهم  تتيح  التي  المريحة  الت�ساميم  فابتكروا 
حريّة الحركة، و�سهولة العناية بها، والمالئمة 
كّل  في  المالب�س  تتغّير  حيث  النمو  لمرحلة 

مرحلة من مراحل عمر الطفل. ول يعتمد اختيارها على عمر الطفل وطوله فقط، بل القيا�س 
المنا�سب لنمّوه في المرحلة النمائّية، حيث ي�سّنف الأطفال بح�سب مراحل النمو اإلى:

 اأ     الطفل الر�شيع: تمتاز هذه المرحلة بزيادة �سريعة في النمو )الحجم( وغالًبا ما يزداد 
وزنه لي�سبح �سعف وزنه عند الولدة في نهاية ال�سهر ال�ساد�س، ويت�ساعف وزنه ثالثة 
بنعومتها  المرحلة  هذه  في  الطفل  مالب�س  وتمتاز  الأولى.  ال�سنة  نهاية  في  اأ�سعاف 
خياطات  ذوات  وتكون  الطفل،  رقبة  حول  ة  خا�سّ الكلف  اأو  الأزرار  من  وخلّوها 
نظيفة ناعمة، كما في ال�سكل )1-2(. وت�ستعمل الأقم�سة القطنّية البي�ساء اأو الفاتحة 

ة المالب�س الداخلّية. اللون؛ ل�سهولة العناية بها )غليها وتعقيمها( خا�سّ

ال�سكل )1-1(: مالب�س الأطفال قديًما.

مواصفات مالبس األطفال أّواًل
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لمالب�س  القطنّية  الأقم�سة  ت�ستعمل  عاّم،  وب�سكل 
فت�ستعمل  ال�سوفّية  الأقم�سة  اأّما  ال�سيفّية،  الأطفال 
للمالب�س ال�ستوّية، اإ�سافة لأغطية الراأ�س والجوارب 
للطفل  مريحة  المالب�س  تكون  اأن  مراعاة  مع 

وف�سفا�سة قليال لت�سّهل حركته. 
ركبتيه  على  الحبو  المرحلة  هذه  في  الطفل  ويبداأ 
لذلك فهو يحتاج لمالب�س ت�سّهل حركته وزحفه على 
ركبتيه، واأف�سل الت�ساميم لهذه المرحلة البنطلون ذو 
الكتف،  عند خّط  يقفل  الذي  )الأوفرهول(  ال�سدر 
)اأبليك(؛  اأقم�سة  بقطع  الركبة  منطقة  في  ومقّوى 

للمحافظة عليها من الهتراء نتيجة الحبو )الزحف(، كما في ال�سكل )3-1 (.

ب    من عمر �شنة اإلى �شنتين ون�شف: يّت�سف النمو في هذه 
المرحلة بزيادة في الطول اأكثر من العر�س؛ لذا، يكون 
النهائي  والطول  والأكمام،  الظهر  طولي  في  التغّير 
من  اأكثر  والبنطلون(  مثل)الف�ستان  المالب�س،  لقطعة 
التغّير في عر�س الأكتاف والخ�سر ومحيط الحو�س؛ 
في  بالتعديل  ت�سمح  التي  المالب�س  لهم  تختار  لذا، 
اأطوال اأجزائها، حتى ل تبدو ق�سيرة بعد فترة زمنّية 
لم  المرحلة  في هذه  والأطفال  ارتدائها.  من  ق�سيرة 
تتحّدد لديهم منطقة الخ�سر ، لذلك يت�ساوى لديهم 
كّل من مقا�س ال�سدر والخ�سر تقريًبا، فهم يحتاجون 

ال�سكل )1-2(: نموذج من 
مالب�س الطفل الر�سيع.

ال�سكل )1-3(: مالب�س منا�سبة 
للحبو.

تذّكر
الأبليك: قطع من الأقم�سة بت�ساميم متنّوعة، ومخالفة للون القما�س الذي �ستثّبت عليه، 
وتثّبت على  اأجزاء محّددة من قطعة المالب�س لزخرفتها، اأو تقويتها، اأو لإخفاء 

عيوب محّددة، وتثّبت على قطعة المالب�س بغرز اآلّية اأو يدوّية.
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وحرّية  الراحة  لهم  توفّر  ب�سيطة  ت�ساميم  ذوات  لمالب�س 
القطعة  ذات  المالب�س  اأن�صبها  ومن  والن�صاط.  الحركة 
في  كّبا�سات  وجود  مع  الكتف  من  تبداأ  التي  الواحدة 
ل  حتى  الخلف  في  تتقاطع  �سّيالت  اأو  ال�سرج،  منطقة 
اأثناء الحركة. والتي يمكن  تنزلق عن الكتف ب�سهولة في 
ال�سّيالت  بطول  التحّكم  طريق  عن  طولها  في  التحّكم 
ة  بتغيير موقع المغلقات، مثل: الأزرار اأو المغلقات الخا�سّ

بال�سّيالت، كما في ال�سكل )4-1(. 
يبداأ الأطفال في هذه المرحلة بتعّلم ارتداء مالب�سهم باأنف�سهم؛ 
لذا، يجب ت�سجيعهم على العتماد على النف�س وال�ستقاللّية 
في ارتداء مالب�سهم وخلعها دون م�ساعدة؛ باختيار ت�ساميم 
كاختيار  المهارات،  هذه  تطوير  من  تمّكنهم  التي  المالب�س 
اأو  الكبيرة،  كالأزرار  وتغلق،  ب�سهولة  تفتح  التي  المالب�س 

المّطاط, اأو ال�صريط الال�صق )الماجيك(, اأو ال�صّحابات المثّبت عليها حلقة كبيرة؛ لي�صهل 
على الطفل م�سكها لفتح ال�سّحاب واإغالقه، كما في ال�سكل )5-1(.

ال�سكل )1-4(: المغلقات 
ة بال�سّيالت. الخا�سّ

 ال�سكل)1-5(: المغلقات في مالب�س الأطفال.

جـ    من عمر �شنتين ون�شف اإلى اأربع �شنوات تقريبًا ) ما قبل الرو�شة(: نمو الأطفال في هذه 
المرحلة يرافقه الن�صاط الحركي الملحوظ؛ لذا, يجب الهتمام باأن تكون مالب�صهم 
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ال�سكل )1–6(: ت�ساميم ت�ساعد الطفل في تمييز الأمام من الخلف في مالب�سه. 

 د    من عمر اأربع �شنوات اإلى �شّت �شنوات: ي�سعر الطفل في هذه المرحلة بالنتماء وباأّنه 
بارتداء  المرحلة  هذه  طفل  يرغب  لذا،  و�سطها؛  في  يعي�س  التي  المجموعة  من  جزء 

مالب�س كمالب�س اأقرانه.

المالب�س  وتنا�صبهم  والقفز,  والن�صاط  الحركة  حرّية  وتمنحهم  ووظيفّية,  ومتينة  اآمنة 
ل الأطفال  القطنية )الريا�سّية( التي تجمع بين حرّية الحركة والمظهر الجميل. كما يف�سّ
لة  في هذه المرحلة الجيوب الكبيرة التي ي�سهل الو�سول اإليها؛ لو�سع الأ�سياء المف�سّ

لديهم، كالألعاب ال�سغيرة، وغيرها.
يزداد اهتمام الأطفال في هذه المرحلة بمالب�سهم وبراأي الآخرين فيها؛ لذا، يراعى 
في  مهارته  لتنمية  له  المنا�سب  التوجيه  تقديم  مع  مالب�سه  اختيار  في  الطفل  م�ساركة 

الختيار، وتعريفه بالألوان المتنا�سقة وما ينا�سب كالًّ من الولد والبنت.
ارتداء  يمكنهم  لذا،  تحديًدا؛  اأكثر  المرحلة  هذه  في  الأطفال  عند  الخ�سر  يكون 
ا�صتعمال  ويمكن  �صاغط,  غير  حزام  اأو  بمّطاط  الخ�صر  ذات  التنانير  اأو  البنطلونات 
وال�سهلة  الخلف  من  ا�ستعمالها  ل�سعوبة  الأمام  في  المثّبتات  من  المختلفة  الأنواع 
ال�ستعمال، كما في ال�سكل )1-5(. وتجدر الإ�سارة اإلى اأهّمّية تقليل اعتماد الطفل 
في  الخلف  من  الأمام  تمييز  في  بم�ساعدته  وذلك  مالب�سه،  ارتداء  في  الآخرين  على 
قطعة المالب�س بالطرائق المختلفة، كو�سع المثّبتات، اأو و�سع بع�س قطع الأبليك، اأو 

الر�سوم، اأو الجيوب في الأمام، اأو تغيير �سكل الياقة، كما في ال�سكل )6-1(.
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وتزداد اأهّمّية م�ساركة الطفل في اختيار مالب�سه، ومعرفته بالت�ساميم والألوان، ويزداد 
اهتمامه بمالب�سه وتنّوعها واختالفها ح�سب المنا�سبة، كمالب�س المدر�سة، والأعياد، 

والحفالت، والأن�سطة المدر�سّية.
ونظًرا لتزايد الن�صاط الحركي في هذه المرحلة؛ ل بّد من اختيار المالب�س الآمنة والمتينة 
في اأثناء لعبه؛ اإذ، اإّن الأمان في المالب�س من اأهّم الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار 

مالب�س الطفل، اإ�سافة لإتاحة حرّية الحركة له و�سهولة العناية بها. 
ويراعى عند اختيار مالب�س الأطفال اأن تكون م�سنوعة من اأقم�سة ناعمة )غير خ�سنة( 
حتى ل تخد�س الجلد )رفيقة بالجلد(، وتمت�ّس الرطوبة، ومقاومة لال�ستعال )المعالجة 
�سّد ال�ستعال(، والمتينة التي تتحّمل ال�ستعمال المتكّرر وعمليات الغ�سل والتنظيف، 
كما يراعى اأن تكون ذوات األوان وت�ساميم  تمنحهم الفر�سة لتعّلم الألوان والأ�سكال 

والرموز، وت�سّهل عملّية العتماد على النف�س عند الرتداء.
وتعّد اأحذية الأطفال وجواربهم من القطع التي تحتاج اإلى دّقة في اختيارها؛ لتجّنب 
الم�سكالت التي قد تحدث لأقدام الأطفال، والتي توؤّثر في نمّوهم ال�سليم، فيما بعد، 
ويراعى عند اختيار الحذاء للطفل اأن يكون ات�ساعه بزيادة )1.5( �سم تقريًبا عند طرف 
الإبهام حتى ل يعيق ا�ستعمال م�سط القدم في حفظ التوازن، ولت�سهيل حركة القدم، 
البال�ستيك؛  الجلد ولي�س من  اأن يكون الحذاء من  ل  وارتدائه وخلعه ب�سهولة. ويف�سّ
لمرونته ومتانته، واإتاحة الفر�سة لتهوية القدم؛ تجّنًبا لنبعاث رائحة كريهة من قدمي 
الطفل عند ارتدائه، وعلى اأن يكون نعل الحذاء مرًنا غير اأمل�س، لتجنيب الطفل النزلق 
في اأثناء الم�سي واللعب، ويعتبر ارتداء الجوارب المنا�سبة مع الحذاء من الأمور المهّمة 

الواجب مراعاتها.
وتتوافر الجوارب بعّدة اأنواع من حيث ال�سكل، ونوعّية الخامة، واللون، والنقو�س، 
ال�سناعّية، ومنها:  اأو الألياف  ال�سوف،  اأو  القطن،  الم�سنوعة من  والت�سميم، فمنها: 
بها  قما�س  قطعة  اأو  الدانتيل،  من  بطبقات  اأو  مّطاطّية،  بنهايات  الأعلى  من  ينتهي  ما 
الخ�سر  اإلى  ي�سل  ما  ومنها:  والطويلة،  الق�سيرة،  منها:  عّدة،  باأطوال  وتتوافر   ، زّم 
)الكولون(، ويعتمد اختيار طول الجوارب بح�سب الحاجة ونوعّية المالب�س. ويمكن 
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ال�سكل )1-8(: قبعة الأطفال.

ارتداء الحذاء ال�سيفي الخفيف الم�سنوع من القما�س، اأو ال�سندل دون جوارب، اإل اأّنه 
ة  ل عدم ارتداء الحذاء ذي ال�صاق العالية )البوط(, اأو الجزمة دون جوارب وبخا�صّ يف�صّ
ع )قبل  ة بالأطفال الر�سّ في ال�ستاء، وهنالك اأحذية من قما�س الكّتان، اأو ال�سوف خا�سّ

مرحلة الم�سي(، كما في ال�سكل )7-1(. 

ع. ال�سكل )1-7(: اأحذية الأطفال الر�سّ

اأوال�سوف،  كالجلد،  عّدة  خامات  من  وُت�سنع  الراأ�س،  تغطية  في  القّبعات  ُت�ستعمل 
المالب�س  قطعة  ولون  الراأ�س،  حجم  ُيراعى  اختيارها،  وعند  القما�س،  اأو  اأوالق�س، 

ومنا�سبتها للحالة الجوّية )�سيًفا اأو �ستاء(، كما في ال�سكل )8-1(.

تت�سابه عملّية تنفيذ مالب�س الأطفال مع مالب�س الكبار، اإل اأّن النمّو ال�سريع للطفل يعّدّ من 
الأمور الواجب مراعاتها في ت�سميم مالب�س الأطفال وتنفيذها.

ومن الأمور الواجب مراعاتها عند ت�سميم مالب�س الأطفال ما ياأتي:

 اأ     احتياجات الأطفال: ينبغي اأن تتنا�سب ت�ساميم مالب�سهم مع طبيعة ن�ساطاتهم ورغباتهم 

2   اأ�شا�شيّات ت�شميم مالب�ص الأطفال
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المحافظة على مالب�سهم نظيفة بحيث تكون مريحة  اللعب والحركة، و�سعوبة  في 
وعملّية، وت�سهل العناية بها، كما ي�سهل ارتداوؤها وخلعها.

ل اختيار ت�ساميم مالب�س الأطفال باأقّل قدر ممكن   ب    تطـويـر الت�شميم الأ�شا�شـي: اإذ يف�سّ
اإلى  تق�سيمها  ي�سعب  والتي  ن�سبيًّا  ال�سغيرة  الواحدة  المالب�س  قطعة  في  ات  الق�سّ من 
ب�سيطة  لت�ساميم  المطّورة  الت�ساميم  بـع�س   )9-1( ال�سكل  ح  ويو�سّ متعّددة.  اأجزاء 

لمالب�س طفلة.
نالحظ  ال�سابقة،  الت�ساميم  من 
الأ�سا�سي  الت�سميم  في  الب�ساطة 
جمالّية  قيًما  واإعطاءه  للف�ستان، 
ـة،  الق�سّ خــّط  بتغيير  متنّوعـة 
ويمكن  الم�ستعمل،  والقما�س 
الأ�ساور  باإ�سافة  التنّوع  زيــادة 
لالأكمام، اأو الجيوب، اأو بو�سع 

ياقة مطّرزة.

 جـ   اختيار الأقم�شة المنا�شبة: اأّدى التطّور الم�ستمّر في حقل �سناعة المن�سوجات اإلى 
للح�صول على  الم�صدر؛  الطبيعّية  الخيوط  المخلوطة مع  ال�صناعّية  الخيوط  اإنتاج 
مقاومة  وتنظيفها وكّيها، وكمّيزة  بها  العناية  ميزات عّدة، ك�سهولة  اأقم�سة ذوات 
باألوان وزخارف  الأقم�سة  توجد  للتلّبد، وغيرها. كما  وال�سوف  للتجّعد،  القطن 
عّدة، تتنا�سب مع المنا�سبات والأعمار والأن�سطة كاّفة، وفي معظم الأحيان، ت�سترك 
ة مالب�س  مالب�س الكبار والأطفال في نوع القما�س الم�ستعمل في تنفيذها، وبخا�سّ

اللعب والريا�سة، والنوم، والمنا�سبات.

ة لالأطفال؛    د     اختيار الألوان: للون تاأثير واأهمّية كبرى في ت�سميم قطعة المالب�س وبخا�سّ
اإذ، يمكن ا�ستعمال األوان عّدة في الت�سميم الواحد، اأو تنفيذ الت�سميم باألوان واأقم�سة 
متنّوعة، وذلك بهدف الح�سول على ت�سميم جّذاب، ويمكنك تجريب ذلك، وتنفيذه 

ال�سكل )1-9(: بع�س الت�ساميم المطّورة لمالب�س 
الأطفال.
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ل ا�ستعمال الألوان الفاتحة  عمليًّا، ومالحظة الختالفات التي قد تح�سل عليها. ويف�سّ
بها،  العناية  و�سهولة  نظافتها،  من  للتاأّكد  منهم؛  ع  الر�سّ ة  وخا�سّ الأطفال،  لمالب�س 
باألوان  الغامقة لالأطفال الكبار منهم، وزخرفتها  وتعقيمها. ويمكن ا�ستعمال الألوان 

ة للياقات والكلف. فاتحة منا�سبة وخا�سّ

 هـ   تفا�شيل الت�شميم: يعّدّ كّل عن�سر من عنا�سر ت�سميم قطعة المالب�س الواحدة جزًءا 
العاّم لت�سميم قطعة المالب�س  ال�سكل  اإذ، قد يختلف  العاّم ويوؤّثر فيه؛  الت�سميم  من 
في  كما  وغيرها،  الأكمام  اأو  الياقة  �سكل  كاختالف  تفا�سيله،  باختالف  الواحدة 
الكم  ت�سميم  حيث  من  للبلوزة  مختلفة  ت�ساميم  يظهر  الذي   ،)10-1( ال�سكل 
�سكل  اأو  ك�سك�س،  �سكل  على  الكّم  اأو  اإ�سورة،  مـع   الق�سير  الـكم  مثل:  والياقة، 
الياقـة ذات الخطوط الم�صتقيمة والزوايا المنحنية الأكثر رّقة ونعومة, اأو حفرة رقبة 

)دون تركيب ياقة(. 

متعّددة  عملّية  اعتبارات  توجد  الأطفال،  مالب�س  قطعة  ت�سميم  تفا�سيل  اختيار  عند 
يجب مراعاتها، منها: رغبة الأطفال في ارتداء مالب�سهم دون م�ساعدة، وهذا يتطّلب 
تركيب المثّبتات ال�سهلة ال�ستعمال في الأمام، مع الفتحات الطويلة التي ت�سّهل ارتداء  
واأ�سرطة  منا�سبة  بحجوم  والأزرار  ال�سّحابات  كا�ستعمال  وخلعها،  المالب�س  قطعة 
بالناحية  لتاأثيرها الجمالي فقط, مع الهتمام  ا�صتعمالها  ل  اأّما الأربطة فيف�صّ المّطاط, 

العملّية فقط؛ لتجّنب جعل  الت�سميم مماًل وغير جّذاب. 

ال�سكل )1-10(: اختالف �صكل خطوط الت�صميم وتفا�صيله.
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ال�سكل )1-11(: اأمثلة تطبيقّية لخطوط ت�صميم مالب�س الأطفال.

وفي ما ياأتي بع�س الأمثلة التطبيقيّة لخطوط ت�شميم )تزيين( مالب�س الأطفال, كما في ال�شكل )11-1(:
1 . دمج قما�س الكوردروي مع الفرو ال�سناعي الناعم، اأو اأقم�سة المّطاط مع الجينز القطني.
2 . التزيين بالقيطان اأو ح�سو الحافات؛ لإعطائها ارتفاًعا جمياًل عن �سطح القما�س.

3 . ا�ستعمال الأكمام والياقات والأ�ساور المحبوكة مع قما�س قطعة المالب�س.
ة القما�س  4 . ا�ستعمال الكلف الإ�سافّية على اأطراف القما�س؛ لتنظيف حافاته وبخا�سّ
الكثير الن�سل اأو للزخرفة، كالأ�سرطة، والأبليك، والتطريز، والتنجيد، والبكل في 

تزيين مالب�س الأطفال، مع عدم الإكثار منها في القطعة الواحدة. 
5 . ا�صتعمال ال�صّحاب بلون مخالف؛ ليعطي مظهًرا جماليًّا, بالإ�صافة لوظيفته.

6 . ا�ستعمال الأزرار المجدولة اأو الخ�سبّية بدًل من العاديّة.
7 . ا�ستعمال الخياطات التجميلّية والكنارات؛ لإعطاء الت�سميم جاذبّية وجماًلً.
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ن�شاط )1-1(: ت�شاميم مالب�ص اللعب لالأطفال

 ال�سكل ) اأ (                              ال�سكل )ب(                                      ال�سكل )جـ(
تاأّمل ت�صاميم مالب�س اللعب لالأطفال في الأ�صكال )اأ, ب, جـ( اأعاله, ثّم دّون ملحوظاتك 

عن كّل منها من حيث:
1- موا�سفات الت�سميم وخطوطه.          2- متطّلبات الأمان وحريّة الحركة المتوافرة في كّل منها.

3- اأنواع المثّبتات الم�ستعملة.          4- الزخارف الم�ستعملة في تزيين كّل ت�سميم. 
5- اأ�سكال الفتحات في كّل منها.      6- ت�سابه مالب�س الأقران.

ناق�س زمالءك في ذلك باإ�سراف المعّلم.

3    اأ�شا�شيّات ر�شم ج�شم الطفل
المنا�سبة  بالن�سب  الطفل  ج�سم  ر�سم  البداية  في  يتّمّ  الأطفال،  مالب�س  قطع  ت�سميم  عند 

ح�سب عمره، ليتّمّ بعدها اإك�ساوؤه بت�سميم قطعة المالب�س المطلوبة.
وحدة  دائًما  ت�ستعمل  اإذ،  )1-12(؛  ال�سكل  في  كما  عمره،  بتقّدم  الأطفال  ج�سم  ن�سب  تتغّير 

الراأ�س في قيا�س طول الج�سم.
ثّم  المجاور,  ال�شكل  تمّعن 

اأجب عن الأ�شئلة الآتية:
-   ما عــدد الوحدات التي 
طــول ج�سم  ي�ساويهــا 
ال�سكل )1-12(: تغّير ن�سب ج�سم الطفل بتقّدم عمره.الطفــل فــي عمــر �سنة 
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واحــدة، و)4( �سنــوات، و)6( �سنوات، علًما 
باأّن طول الراأ�س يمّثل طول وحدة واحدة؟

-   مـا عـدد الوحــدات التي ي�سـاويها طول الذراع 
بالن�سبــة لطــول الج�سم في عمــر: �سنة واحدة، 
و)4( �سنوات، و )6( �سنوات، و )10( �سنوات؟ 

اإلى  �سنة  عمر  في  الطفل  ج�سم  ر�سم  عند  يالحظ 
اأطول  الج�سم  من  العلوي  الجزء  ن�سبة  اأّن  �سنتين 
من الجزء ال�سفلي؛ اإذ، يكون خّط الخ�سر )و�سط  
الج�سم(  اأعلى من ال�سّرة، وبعد عامين، يكون خط 
الو�سط اأ�سفل ال�سّرة، ومع تقّدم العمر، تتخذ ن�سب 
الج�سم و�سعها الطبيعي، ويمّثل ال�سكل )13-1( 
 )4-3( عمر  في  الطفل  ج�سم  ب(  و  )اأ  بجزاأيه 

�سنوات مع المالب�س ودونها.

وتتطّور ن�سب ج�سم الطفل بتقّدم عمره لت�سل 
في عمر ثماني �سنوات اإلى ن�سبة )6.5-1(، 
ح ن�سب   كما في ال�سكل )1-14(، الذي يو�سّ
الج�سم، والخّط العمودّي لتزان الج�سم من 

الرقبة اإلى الأر�س.

ال�سكل )1-13(: �سكل ج�سم الطفل 
في عمر )3-4( �سنوات، واإك�ساوؤه 

بت�سميم محّدد.

ال�سكل )1-14(: ن�سب ج�سم الطفل في عمر 
ثماني �سنوات، واإك�ساوؤه بالمالب�س.

)ب( ) اأ (
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قطع  ت�صاميم  لإظهار  مختلفة؛  واتجاهات  باأو�صاع  ومالب�صه  الج�صم  ر�صم  عادة  ل  ويف�صّ
المالب�س على الج�سم من زوايا مختلفة، كما في ال�سكل )15-1(. 

ال�سكل )1-15 (: ر�سم ج�سم الطفل باأو�ساع مختلفة، واإك�ساوؤه بالمالب�س.

) اأ ( ر�صم الخطوط الأ�صا�صّية للت�صميم.

)ب( اإتمام ر�صم خطوط الت�صميم على الج�صم.
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ن�شاط )1-2(: ر�شم ت�شاميم مالب�ص الأطفال

1- ار�سم ت�ساميم مالب�س الأطفال الآتية في دفترك الخا�ّس:

التّنورة،  في  الزّم  على  التركيز 
طول  ونهاية  والخ�سر،  والأكمام، 
الخلف،  في  الخ�سر  وربطة  الكّم، 
ذيــل  في  والأ�سـرطة  والـدانتـيل، 

الف�سـتان.

التركيز على الخ�صر, والزّم بالمّطاط 
وان�سدال  البنطلون،  وخ�سر  الكّم  في 

القما�س اأعلى الزّم في الكّم.

2- انقل اإلى دفترك الخطوط الأ�صا�صّية لأج�صام الأطفال بالن�صب المختلفة التي وردت �صابًقا 
ح�سب اأعمارهم، ثّم ار�سم ت�ساميم متنّوعة لقطع مالب�س الأطفال، م�ستعيًنا بما تعّلمته في 
ر�سم الت�ساميم، ثّم اعر�س وزمالءك ر�سوماتك في غرفة ال�سف، وت�سارك معهم باإ�سراف 

المعّلم في تقييمها.
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ن�شاط )1-3(: زيارة ميدانيّة

ُزر اأحد حمالت بيع مالب�س الأطفال حديثي الولدة، وابحث يف كّل من الأمور الآتية:
1 - خطوط ت�صميم قطع املالب�س املختلفة للمولود. 

2 - الأقم�سة امل�سنوعة منها.
3 - الألوان ال�سائدة ملالب�س الأطفال.

.)Label( )4 - القيا�س امل�سجل على بطاقة البيان )ليبل
5 - القطع التي يحتاجها الطفل من كّل نوع منها، ومتى ت�ستعمل. 

6 - اأنواع املغلقات امل�ستعملة.
7 - اأ�سكال الكلف والزخارف، وموقعها على قطعة املالب�س.

التي  باملعلومات   )Microsoft Excel( برجمية  با�ستخدام  اإلكرتونيًّا  جدوًل  نّظم   -  8
ح�سلت عليها، وناق�سه وزمالءك باإ�رشاف املعّلم.

ا�ساأل اأحد اأفراد اأ�رشتك )الأم اأو اجلّدة( عن املالب�س التي كان يرتديها املولود قدميًا، ثّم 
قارن بينها وبني املالب�س احلديثة.
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1- حّدد موا�سفات مالب�س الأطفال في عمر �سنتين.
2-  علل الآتي:

  اأ  - ا�ستعمال المالب�س ذات القطعة الواحدة في مالب�س الأطفال من عمر �سنة اإلى �سنتين.
ب- ا�ستعمال الأقم�سة التي تتحّمل الغ�سل المتكّرر في مالب�س الأطفال.

جـ- ا�صتعمال المّطاط بدًل من الحزام في كمر الخ�صر لالأطفال دون �صن ال�صاد�صة.
 د - اأهّمّية الجيوب في  مالب�س الأطفال.

هـ - و�سع بع�س الأزرار اأو قطع الأبليك على الجزء الأمامي في مالب�س الأطفال.
 و - ا�ستعمال اأحذية الأطفال الم�سنوعة من الجلد  بدًل من البال�ستيك.

3- ما وحدة الطول الم�ستخدمة في ر�سم ج�سم الطفل؟
ح كيفّية م�ساعدة الطفل في العتماد على نف�سه لرتداء مالب�سه من خالل عملّية  4- و�سّ

الت�سميم والتف�سيل لمالب�سه.
5- اذكر الأمور الواجب مراعاتها في اأثناء عملّية الت�سميم لمالب�س الأطفال من عمر اأربع 

�سنوات اإلى �ست �سنوات.
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عمل  ا  واأي�سً الكبار،  عن  الأطفال  لمالب�س  الأ�سا�سي  المخّطط  ر�سم  اأ�سا�سّيات  تختلف  ل 
التحويرات، كالزّم، والك�سرات، وغيرها، كما يعّد تف�سيل مالب�س الأطفال وخياطتها اأ�سهل؛ لب�ساطة 
المخّطط  اأجزاء  تختلف  هل  الأ�سا�سي؟  المخّطط  لر�سم  الالزمة  الأطفال  قيا�سات  فما  ت�ساميمها، 

الأ�سا�سي لالأطفال عن الكبار؟ ما اأ�سا�سّيات تحوير المخّطط الأ�سا�سي لالأطفال لت�ساميم محّددة؟
تمّثل خطوط المخّطط الأ�صا�صي اأبعاد الج�صم على الورق, والتي يتّم ر�صمها وفق اإجراءات 
محّددة, وعند تف�صيل قطعة المالب�س بالت�صميم المختار, يتّم ر�صم خطوط الت�صميم على المخّطط 
الأ�سا�سي؛ للح�سول على ال�سكل النهائي لقطعة المالب�س ح�سب الت�سميم المختار، وعادة يتّم 
ذاته  للطفل  لي�س  ولكن  مّرة  من  اأكثر  ل�ستعماله  مقّوى؛  كرتون  على  الأ�سا�سي  المخّطط  ر�سم 
ل�سرعة نمو الأطفال وعدم ثبات مقا�ساتهم فترة طويلة، كما ل بّد من كتابة البيانات والمعلومات 

وعالمات التزان جميعها على المخّطط الأ�سا�سي بالمقا�س المحّدد لالأطفال.
لفترة  والحركة  بالنمو  ت�سمح  منا�سبة  م�سافة  وجود  يراعى  الأطفال،  مالب�س  تف�سيل  وعند 

محّددة؛ اإذ ل بّد اأن تكون منا�سبة لأج�سامهم مع ات�ساع  قليل غير معيق للحركة.

1    اأخذ قيا�شات الأطفال
يعّد اأخذ مقا�سات الج�سم من المراحل المهّمة التي يعتمد عليها 
اإنتاج قطعة المالب�س، وعادة توؤخذ مقا�سات الج�سم الحقيقّية 
دون زيادة لم�سافات الخياطة. ول تختلف طريقة اأخذ مقا�سات 
الأطفال عن الكبار؛ اإذ، ي�ستعمل �سريط قيا�س من النوع الجّيد، 
المطابقة  الخفيفة  اأو  الداخلّية  المالب�س  مرتديًا  يكون  اأن  على 
�سمك  نتيجة  المقا�سات  زيادة  لتجّنب  للج�سم؛   ) )المال�سقة 
م�ستٍو،  �سطح  مريح على  في و�سع  الطفل  يقف  واأن  مالب�سه، 

وج�سمه في و�سع معتدل، كما في ال�سكل )16-1(.

المخّطط األساسي لمالبس األطفال ثانيًا

ال�سكل )1-16(: اأخذ 
قيا�سات ج�سم الطفل.
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1 - طول الج�سم الكلي
2 - طول الج�سم لالأر�س

3 - طول الظهر
4 - طول الحو�س )الجنب(

5 - الطول من الخ�سر للركبة
6 - محيط الرقبة 
7 - محيط ال�سدر
8 - محيط الخ�سر

9 - محيط الحو�س
10- عر�س الظهر
11- طول الكتف

12- طول حفرة الإبط
13- محيط الع�سد )الذراع(

14- محيط الر�سغ
15- طول الكم

16- الطول الجانبي للبنطلون
17-  طول ال�سرج

ح ال�سكل )1-17( طريقة اأخذ قيا�سات ج�سم الطفل، وت�سير الأرقام الموجودة على  ويو�سّ
ال�سكل اإلى اأبعاد الج�سم كما ياأتي:

ال�سكل )1 – 17(: قيا�سات ج�سم الطفل.

1 2
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1 -1
تمرين اأخذ قيا�شات ج�شم الطفل

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
1- حتّدد قيا�سات ج�سم الطفل الالزمة لر�سم املخّطط الأ�سا�سي.

2- تاأخذ قيا�سات ج�سم الطفل الالزمة لر�سم املخّطط الأ�سا�سي بالطريقة ال�سحيحة.
3- ت�سّجل قيا�سات اجل�سم يف جدول خا�س.

المعلومات الأ�شا�شيّة
تعتمد دّقة ر�سم املخّطط الأ�سا�سي لقطعة املالب�س و�سبطها على اجل�سم على دّقة اأخذ قيا�سات 
اأن يقف الطفل ب�سكل مريح، ويتّم اأخذ  اجل�سم احلقيقّية دون اإجراء زيادة عليها، مع مراعاة 

القيا�سات فوق املالب�س الداخلّية للطفل اأو مالب�س خفيفة مطابقة للج�سم.

م�شتلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزاتالمواّد

-  قلم ودفرت لت�سجيل القيا�سات.
-  جم�ّسم ) مانيكان( اأطفال.

-  �رشيط قيا�س.
-  �رشيط مّطاط رفيع.

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

الطفل؛ 1 خ�رش  حول  املّطاط  من  �رشيًطا  لّف 
ة  )خا�سّ الطفل  واجعل  اخل�رش،  خّط  لتحديد 
ال�سمني(   والطفل  اخلام�سة  �سّن  دون  الأطفال 
ينحني ي�ساًرا ومييًنا لي�ستقّر ال�رشيط حول اخل�رش 

متاًما، كما يف ال�سكل )1(.

ال�سكل )1(
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2

3

4

5

الطول الكلي للج�شم
الراأ�س  من  نقطة  اأعلى  من  عمودي  ب�سكل  ق�س 
حتى �سطح الأر�س، كما يف ال�سكل )2(، مراعًيا 
قيا�س  كاأداة  عمودي  �سطح  على  الطفل  ارتكاز 
طول اجل�سم اأو حائط ، واأن ينظر اإلى الأمام دون 

رفع راأ�سه اأو خف�سه. 

طول اجل�شم لالأر�ص
�سع �رشيط القيا�س من نهاية فقرات العنق )الرقبة( 
�سطح  حتى  عمودي  ب�سكل  اخللف  منت�سف  يف 

الأر�س، كما يف ال�سكل )3(.

  

طول الظهر
�سع �رشيط القيا�س من نهاية فقرات العنق )الرقبة( 
يف منت�سف اخللف اإلى خّط اخل�رش بحيث يكون 

عموديًّا عليه، كما يف ال�سكل )4(.

طول احلو�ص )اجلنب(
من  اجل�سم  جانبي  اأحد  على  القيا�س  �رشيط  �سع 
احلو�س،  خط  اإلى  عمودي  وباجتاه  اخل�رش  خّط 

كما يف ال�سكل )4(. 

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(
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6

7

8

9

10

11

طول التنّورة
خّط  على  اخللف  منت�سف  من  القيا�س  �رشيط  �سع 
اخل�رش وباجتاه عمودي لالأ�سفل اإلى م�ستوى الركبة، 

اأو اإلى الطول املطلوب، كما يف ال�سكل )4(.

حميط الرقبة
بعظمة  ميّر  بحيث  الرقبة،  حول  القيا�س  �رشيط  لّف 

الرقبة اخللفّية، واإلى التجويف الأمامي لها. 

حميط ال�شدر
لّف �رشيط القيا�س فوق عظمتي اللوح من اخللف، ثّم 
ا حتت الإبطني، كما يف  حّول ال�سدر من الأمام مارًّ

ال�سكل )5(.

حميط اخل�رص
الو�سط،  منطقة  يف  اخل�رش  حول  القيا�س  �رشيط  لّف 
يف  كما  ارتخاء،  اأو  �سّد  دون  مطابًقا  يكون  بحيث 

ال�سكل )5(.

حميط احلو�ص
اجلزء  يف  منطقة  اأعر�س  حول  القيا�س  �رشيط  لّف 
ال�سفلي )خّط احلو�س( بحيث يكون ال�رشيط مطابًقا 
لدوران اجل�سم )غري مرخي(، كما يف ال�سكل )5(.

عر�ص الظهر
مروًرا  الأمين  الإبط  منت�سف  من  القيا�س  �رشيط  �سع 
فوق عظمتي اللوح اإلى منت�سف الإبط الأي�رش، مراعًيا 

اأن يكون �رشيط القيا�س اأفقيًّا، كما يف ال�سكل )6(.

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(
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12

13

14

15

16

17

طول الكتف
�سع �رشيط القيا�س من نقطة التقاء الرقبة مع الكتف اإلى 
نقطة راأ�س الكتف )نقطة التقاء الكتف بالذراع(، كما 

يف ال�سكل )6(.

حميط الع�شد ) الذراع(
لّف �رشيط القيا�س حول اأعر�س منطقة يف الذراع )يف 
يف  كما  واملرفق(،  الكتف  راأ�س  بني  امل�سافة  منت�سف 

ال�سكل )7(.

حميط الر�شغ
لّف �رشيط القيا�س حول الر�سغ، كما يف ال�سكل )7(.

طول الكّم
�سع �رشيط القيا�س من نقطة التقاء الكتف بالذراع )راأ�س 
الكتف( مروًرا باملرفق وحتى عظمة الر�سغ، مراعًيا بقاء 

و�سع اليد فوق احلو�س، كما يف ال�سكل )7(.

طول حفرة الإبط
)الرقبة( يف  العنق  فقرات  نهاية  من  القيا�س  �رشيط  �سع 
م�ستوى  اإلى  لالأ�سفل  وباجتاه عمودي  اخللف  منت�سف 
حتت الإبط، وميكن حتديد م�ستوى حتت الإبط بو�سع 
ارتفاع  اأق�سى  اإلى  ورفعها  حتته،  اأفقي  ب�سكل  م�سطرة 

ت�سل اإليه بعد و�سع الذراع على جانب اجل�سم.

الطول اجلانبي للبنطلون
�سع �رشيط القيا�س على خّط اخل�رش من جهة اجلنب و�سوًل 

اإلى م�ستوى �سطح الأر�س، كما يف ال�سكل )8(.

ال�سكل )7(

ال�سكل )8(
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تتنّوع اأنظمة قيا�سات ج�سم الطفل وقد تختلف من بلد اإلى اآخر، وقد �ساعدت الخبرات 
المتوافرة في هذا المجال في اإيجاد نظام في القيا�سات يعتمد الطول) الرتفاع(، وعمر 
ج�سم  طول)ارتفاع(  في  �سم   )6( الفارق  واعتماد  الأخرى.  للقيا�سات  كاأ�سا�س  الطفل 
الطفل بين كّل مقا�س والذي يليه؛ اأي بين كّل عام من عمر الطفل والعام الذي يليه، كما في 

جدول المقا�سات المعيارّية المرفق. 
وقد اختلفت بع�س الدول في المقا�س الأول الذي يبداأ به جدول المقا�سات المعياريّة؛ 
فقد بداأ بع�سها بالمقا�سات 92،  98،  104، 108،.....، وهكذا،  وهذا الأمر بالغ 
ج�سم  ارتفاع  في  �سم   )6( ال�سنويّة  الزيادة  اعتماد  في  جميًعا  ا�ستركت  لأّنها  الأهّمّية؛ 

الطفل مبداأ لمقا�ساتها.
ويرجع ال�سبب في اعتماد عمر الطفل اإلى جانب طوله في الجداول المعيارّية اإلى اأن اأطفال 
الفئة العمرّية الواحدة تتقارب مقا�ساتهم اإلى حّد كبير؛ فاأطفال عمر )6( �سنوات يتقاربون 

في ارتفاعاتهم اإلى حّد يمكن معه اعتبارهم �سمن فئة واحدة.

طول ال�رصج18
�سع �رشيط القيا�س على خّط اخل�رش من جهة اجلنب 
وحتى قاعدة اجللو�س، مراعًيا جلو�س الطفل على 

�سطح �سلب، كما يف ال�سكل )9(.

ال�سكل )9(

2    جدول القيا�شات المعياريّة
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الجدول )1-1(: القيا�شات المعياريّة لالأطفال.

الإناث فقطاإناث / ذكورالبياناتالرقم
23456789101112العمر بال�شنوات

9298104110116122128134140146152طول اجل�سم الكلي1
7681.5879298103109114119125131طول اجل�سم لالأر�س2
2324.225.426.627.82930.531.833.234.636طول الظهر3
11.512.31313.51414.715.41616.817.518.2طول احلو�س )اجلنب(4

الطول من اخل�رش اإلى 5
43464952 2829.531.53335.53840.5الركبة

2626.627.227.828.4293031323334حميط الرقبة6
5456586062656871747680حميط ال�سدر7
5252545658606162636465حميط اخل�رش8
5456596265687174778083حميط احلو�س9

2222.823.624.425.2262728293031عر�س  الظهر10
77.47.88.28.699.51010.51111.5طول الكتف11
12.613.213.814.41515.616.31717.718.419طول حفرة الإبط12
18.51919.52020.52121.52222.823.624.5حميط الذراع13
12.412.81313.213.413.613.914.214.514.815حميط الر�سغ14
323436.53941.5444648505254طول الكم15
5660646872778185899395الطول اجلانبي للبنطلون16

ارتفاع اجل�سم للجلو�س 17
1516171819202122232425)طول ال�رشج(

عر�س نهاية فتحة 18
15.51616.51717.51818.51919.52020.5رجل البنطلون 

 )metric pattern cutting for children( :المرجع  

لحظ جدول القيا�سات المعياريّة )1-1 ( من حيث:
•  الزيادة المنتظمة في قيا�س محيط ال�سدر بمعّدل )2( �سم بين كّل مقا�س والذي يليه، من 



35

عمر )2-6( �سنوات، ومعّدل )3( �سم من عمر )7-11( �سنة.
•  زيادة الطول الكلي للج�سم بمعّدل )6( �سم بين كّل قيا�س والذي يليه، وهذا يمّثل الزيادة 
ال�سنويّة في طول الج�سم؛ زيادة الطول من الرقبة اإلى الخ�سر)طول الظهر( بمعّدل )1-

1.5( �سم بين كّل مقا�س والذي يليه.
الركبة بمعّدل )3-4( �سم بين كّل مقا�س والذي يليه، ثّم  اإلى  الرقبة  من  الطول  •   زيادة 

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:
 •  جد الفرق بين مقا�س )5( ومقا�س )6( لكلٍّ من قيا�س:

-  محيط الخ�سر. 
-  محيط الحو�س.   

-  طول الج�سم من نهاية الرقبة اإلى الأر�س.
-  طول الكم.

-  محيط الرقبة.
من الأرقام ال�سابقة التي ح�سلت عليها، ماذا تالحظ على الزيادة في قيا�سات ج�سم الطفل 
بين كّل مقا�س والذي يليه؟ في اأّي المقا�سات تكون ن�سبة الزيادة اأكثر الطولّية اأم العر�سّية؟ 

اأعط اأمثلة على ذلك.
وبعد الح�سول على قيا�سات الج�سم المحّددة والتاأّكد منها، يتّم التركيز على ر�سم المخّطط 
ة  الأ�صا�صي بخطوط �صحيحة, �صواء الم�صتقيمة اأم المنحنية, ويفيد ا�صتعمال الأدوات الخا�صّ
للر�سم كم�سطرة المنحنيات الفرن�سّية )French curve(  في ر�سم حفرات الأكمام، والرقبة، 
وانحناء الجنب, وغيرها. ول بّد من التدّرب جّيًدا على ر�صم هذه الخطوط للح�صول عليها 
ب�صكلها ال�صحيح؛ لأّن العين المجّردة الخبيرة والمدّربة هي التي تحّدد دّقة ر�صم خطوط 

المخّطط الأ�سا�سي.
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وهذه الأجزاء، هي: مخّطط الجزء العلوي الأمامي والخلفي، ومخّطط الجزء ال�سفلي 
المخّطط   يكون  وقد   .) ال�سكل)18-1  في  كما  الكم،  ومخّطط  والخلفي،  الأمامي 
الأ�سا�سي العلوي دون تك�سيم في خّط الخ�سر، كما في ال�سكل )1-19/اأ(، وقد يك�ّسم  
الخ�سر من خّط الجنب فقط، كما في ال�سكل )1-19/ب(، حيث تكون الزيادة على 
اأ�سغر من  لالأطفال  ة  الت�ساميم وخا�سّ لبع�س  وي�ستعمل  تقريًبا،  �سم  الخ�سر )6(  قيا�س 
)7( �صنوات,حيث ي�صتعمل المّطاط, اأو الأحزمة, اأو ال�صّيالت في ت�صميم مالب�صهم؛ 
ليتّم مطابقة قيا�س الخ�سر على اأج�سامهم، وقد يتّم التك�سيم في خّط الجنب بالإ�سافة 

ال�سكل )1-18 (: اأجزاء المخّطط الأ�سا�سي

3    اأجزاء المخّطط الأ�شا�شي
ل تختلف اأجزاء المخّطط الأ�سا�سي لالأطفال عن المخّطط الأ�سا�سي للكبار من حيث 
ال�سكل والعدد، وتعّد اأ�سا�سّية لر�سم اأّي مخّطط مهما اختلف الت�سميم المطلوب تنفيذه، 
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ال�سكل )1-19(: التك�سيم في خّط الخ�سر.

لر�سم بن�سات، كما في ال�سكل )1-19/جـ( .  
حيث يعتمد عمق البن�سة على مقا�س الطفل كما ياأتي:  

منت�سفها،  جانبي خّط  على  �سم   )1( اأي  والخلف؛  الأمام  بن�ستي  من  لكّل  �سم   )2(  - اأ  
لالأطفال من عمر)3-6( �سنوات.

ب- )2.5( �سم لكّل من بن�ستي الأمام والخلف؛ اأي )1.3( �سم على جانبي خّط منت�سفها، 
لالأطفال من عمر)7-9( �سنوات. 

جـ- )3( �سم عمق بن�سة الخلف، و )4( �سم عمق بن�سة الأمام لالأطفال )الإناث( اأكبر من 
)9( �سنوات. لماذا ؟    
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اأهّم هذه  توجد فروق رئي�سة بين مخّطط مالب�س الأطفال ومخّطط مالب�س الكبار، ومن 
الفروق ما ياأتي:

 اأ  - ثبات عمق بن�سة ال�سدر)على خّط الكتف( ح�سب المقا�س في المخّطط الأ�سا�سي 
للكبار، واختالفه ح�سب نمو ال�سدر في مخّطط الأطفال )الإناث(، وقد ل توجد 

بن�سة في المخّطط.
الكبار وتغّيره في مخّطط الأطفال واعتماده  الخ�سر في مخّطط  بن�سة  ثبات عمق  ب- 

على مقدار التك�سيم المطلوب.
ة  جـ - قد يت�ساوى عر�س الجزء الأمامي والخلفي في بع�س مخّططات الأطفال وبخا�سّ
في  موجود  غير  وهذا  ال�سدر،  نمو  عدم  ب�سبب  وذلك  �سنوات   )6-2( عمر  في 

مخّططات الكبار با�ستثناء مخّطط كم الكيمونو.
د -  في مخّططات الكبار، تكون الزيادة الأ�سا�سّية في محيط ال�سدر في الجزء الأمامي 
ح�سب بروز ال�سدر، بينما في مخّططات الأطفال تتوّزع الزيادة في مقا�س ال�سدر 

بين مخّططي الأمام والخلف.
هـ - مقدار تك�صيم الجوانب عند خّط الخ�صر يكون ظاهًرا في مخّططات الكبار وذلك 
للفرق الوا�سح بين محيط ال�سدر، ومحيط الخ�سر والحو�س، بينما في مخّططات 
الأطفال تتقارب القيا�سات بين محيط ال�سدر، ومحيط الخ�سر والحو�س مما يقّلل 

من ظهور التك�صيم .
 و - طـول ال�سـدر )الأمام( اأكبر من طـول الظهر في مخّطط الأطفـال في مرحـلة الطفولـة 
لذلك؛  الموؤدية  الأ�سباب  اختالف  مع  الكبار،  مخّطط  في  الحال  وكذلك  المبّكرة 
اإذ، يعود ال�سبب في زيادة طول ال�سدر )الأمام( في الأطفال لبروز البطن ح�سب نمو 

الطفل، وفي ال�سّيدات لبروز ال�سدر.

4   الفروق الرئي�شة بين المخّطط الأ�شا�شي لالأطفال والمخّطط الأ�شا�شي للكبار
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2 -1
تمرين ر�شم المخّطط الأ�شا�شي للجزء العلوي لالأطفال وفق قيا�ص معياري

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
1- حتّدد القيا�سات الالزمة لر�سم املخّطط الأ�سا�سي العلوي لالأطفال.

2- تر�سم  املخّطط الأ�سا�سي العلوي لالأطفال بقيا�سات معيارّية.
المعلومات الأ�شا�شيّة

تختلف طريقة ر�سم املخّطط الأ�سا�سي لالأطفال من م�سّمم اإلى اآخر، ولكّن النتيجة النهائّية واحدة 
ة من الر�سيع اإلى �سّن  تقريًبا، وتت�سابه قيا�سات املخّطط الأ�سا�سي لالأطفال )الأولد والبنات( وخا�سّ
ال�سابعة من العمر، ويّت�سف الأطفال يف هذه املرحلة بربوز البطن وعدم حتديد اخل�رش لذلك يتّم زيادة 
طول املخّطط من منت�سف الأمام على �سكل خّط منحن لي�سل اإلى منت�سف اخللف، وترتاوح كمّية 
هذه الزيادة )1-2.5(، حيث  تقّل هذه امل�سافة كّلما ازداد عمر الطفل؛ فتكون )2.5( �سم للطفل 

يف عمر )2-3( �سنوات، وتقّل كّلما ازداد عمره لت�سبح )1( �سم تقريًبا يف عمر )6( �سنوات.
م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد

-  جدول القيا�سات املعياريّة لالأطفال.-  ورق ر�سم املخّططات.
-  اأدوات الر�سم والقيا�س.

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم
�سّجل القيا�سات الالزمة لر�سم املخّطط الأ�سا�سي 
العلوي )5 �سنوات مثاًل( يف دفرتك، ولتكن على 

�سبيل املثال كالآتي:
حميط ال�سدر = 60
حميط اخل�رش = 56

عر�س الظهر = 24.4
حميط الرقبة  =  27.8
طول الكتف  = 8.2

طول الظهر  = 26.6
طول حفرة الإبط = 14.4
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ال�سكل )2(

1

2

3

4

5

)دون  العـلوي  الأ�شـا�شي  املخّطط  ر�شـم  اأول: 
تك�شيم خّط اخل�رص(:

ار�سم امل�ستطيل )1، 2، 3، 4(، مراعًيا القت�ساد 
يف الورق، بحيث يكون قيا�س )1-2( م�ساويًا 
طول الظهر م�ساًفا اإليه )1.5( �سم )عمق حفرة 

الرقبة(؛ اأي اأّن طول امل�ستطيل ي�ساوي
)26.6+ 1.5= 28.1( �سم.   

وقيا�س )1-4( م�ساويًا  ـــــ حميط ال�سدر، م�ساًفا 
امل�ستطيل  عر�س  اأّن  اأي  للتو�سيع؛  �سم   )4( اإليه 

ي�ساوي ) ـــــــ =30+4=34( �سم.
وميّثل اخلّط )1 - 2( خّط منت�سف اخللف.
و ميّثل اخلّط )3 - 4( خّط منت�سف الأمام.

وميّثل اخلّط )1 - 4( خّط حفرة الرقبة.
وميّثل اخلّط )2 - 3( خّط اخل�رش.

�سع نقطة )5( على خّط منت�سف اخللف )1-
2(، بحيث تكون امل�سافة )1-5( ت�ساوي عمق 
حفرة الرقبة اخللفّية وت�ساوي )1.5( �سم، كما 

يف ال�سكل )2(. 
-1( اخللف  منت�سف  خّط  على   )6( نقطة  �سع 
2(، بحيث تكون امل�سافة )5-6( ت�ساوي طول 

حفرة الإبط، م�ساًفا اإليها )1( �سم، وت�سـاوي 
)14.4+1=15.4( �سم، كما يف ال�سكل )2(.

�سع نقطة )7( على خّط منت�سف اخللف يف منت�سف 
ا اأفقيًّا اإلى منت�سف  امل�سافة )6-5(، ثّم ار�سم منها خطًّ

عر�س املخّطط تقريًبا، كما يف ال�سكل )2(.
�سع نقطة )8( على خّط منت�سف اخللف، بحيث 
حفرة طول  ربع  ت�ساوي   )8-5( امل�سافة  تكون 

1
2

60
2

ال�سكل )1(
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6

7

8

9

10

الإبط، حمذوًفا منه )2( �سم، وي�ساوي 
يف  كما  �سم،   )1.6  =2–3.8=4÷14.4(

ال�سكل )3(.
بحيث  الرقبة،  حفرة  خّط  على   )9( نقطة  �سع 
دوران  ــــــ  ي�ساوي   )9-1( اخلّط  طول  يكون 

حفرة الرقبة، م�ساًفا اإليه )1( �سم، وي�ساوي
�سل  ثّم  �سم،   )5.6=1+4.6=6÷27.8(
حفرة  ي�سّكل  منحٍن  بخط   )9  ،5( النقطتني 

الرقبة اخللفّية، كما يف ال�سكل )2(.
اخلّط  يالقي  اأفقيًّا  ا  خطًّ  )6( النقطة  من  ار�سم 
ال�سكل  يف  كما   ،)10( النقطة  يف   )4-3(
خّط   )10-6( الـخّط  ي�سّمى  حيث   ،)2(
حفرة الإبط، وحّدد عليه نقطة )11(، بحيث 
تكون امل�سافة )6-11( ت�ساوي ن�سف عر�س 

الظهر، م�ساًفا اإليه )2/1( �سم، وي�ساوي 
])24.4÷2(+0.5[ = 12.7 �سم، كما يف 

ال�سكل )3(.
لالأعلى  ا عموديًّا  النقطة )11( خطًّ من  ار�سم 
يالقي اخلّط الأفقّي املر�سوم من النقطة )7( يف 
النقطة )12(، كما يف ال�سكل )3(، التي متّثل 

عالمة التزان الأولى حلفرة الإبط للخلف.
ا اأفقيًّا ي�سل اإلى منت�سف  ار�سم من النقطة )8( خطًّ
ال�سكل )3(،  تقريًبا، كما يف  املخّطط  عر�س 

وي�سّمى هذا اخلّط خّط ميالن الكتف اخللفي.
ميالن  خّط  يالقي  ا  خطًّ  )9( نقطة  من  ار�سم 
الكتف اخللفي يف النقطة )13(، بحيث يكون

1
6

ال�سكل )3(
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ال�سكل )4(

11

12

13

14

طول اخلّط )9-13( م�ساويًا طول الكتف، م�ساًفا 
 8.5=0.3+8.2( وي�ساوي  �سم،   )0.3( اإليه 

�سم(، كما يف ال�سكل )3(.
�سع نقطة )14( على خّط الرقبة )1-4(، بحيث 
يكون قيا�س اخلّط )4-14 ( ي�ساوي طول اخلّط 
ثّم عّيـن  الرقبة اخللفّية،  اأي قيا�س حفرة  )1-9(؛ 
يكون  بحيث   ،)4-3( اخلّط  على   )15( نقطة 
-4( اخلّط  طول  م�ساويًا   )15-4( اخلّط  قيا�س 
النقطتني )14-15( بخّط منحن  ثّم �سل   ،)14
ي�سّكل حفرة الرقبة الأمامّية، كما يف ال�سكل )3(.
ا عموديًّا لالأ�سفل  ار�سم من النقطة )13( خطًّ
ثّم  النقطة )16(،  ـــــ �سم، وحّدد عليه  طوله 
اأفقيًّا  ا  ار�سم من النقطة )16( والى ميينها خطًّ
ي�سل اإلى منت�سف عر�س املخّطط تقريًبا، كما 
يف ال�سكل )3(. وي�سّمى هذا اخلّط خّط ميالن 

الكتف الأمامي. 
ا يالقي خّط ميالن  ار�سم من نقطة )14( خطًّ
خّط الكتف الأمامي يف النقطة )17(،  بحيث 
طول  م�ساويًا   )17-14( اخلّط  طول  يكون 

الكتف، كما يف ال�سكل )3(.
�سع النقطة )18( على اخلّط )10-6(، بحيث 
تكون امل�سافة )10-18( ت�ساوي ن�سف عر�س 
ا عموديًّا  نقطة )18( خطًّ ار�سم من  ثّم  الظهر، 
طول  يكون  بحيث   ،)19( نقطة  اإلى  لالأعلى 
اخلّط  طول  ن�سف  ي�ساوي   )19-18( اخلّط 
اتزان  نقطة   )19( النقطة  ومتّثل   ،)12-11(

حفرة الإبط لالأمام، كما يف ال�سكل )4(.

1
2
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15

16

17

18

19

20

النقطة )20( على اخلّط )10-6(، بحيث  �سع 
طول  ن�سف  ت�ساوي   )20-10( امل�سافة  تكون 
ار�سم  ثّم  �سم،  ـــــ  اإليه  م�ساًفا   ،)6-10( اخلّط 
ا عموديًّا لالأ�سفل يالقي خّط  من نقطة )20( خطًّ

اخل�رش يف النقطة )21(، كما يف ال�سكل )4(.
النقطة  عن  تبعد  بحيث   ،)22( النقطة  �سع 
 )23( النقطة  و�سع  �سم،   )2( م�سافة   )11(
م�سافة )1.8(  النقطة )18(  تبعد عن  بحيث 

�سم ،كما يف ال�سكل )4(.
�سل النقطتني )17، 19( بخّط م�ستقيم، ثّم بخّط 
تقريًبا، كما يف  �سم  للداخل م�سافة )1(  منحن 
ال�سكل )5(، ثّم اأكمل ر�سم حفرة الإبط بحيث 

تالم�س النقاط )13،12،22،20،23(.
للخلف،  الإبط  حفرة  على   )25( نقطة  �سع 
عنها  وتبعد   )12( النقطة  اأ�سفل  تقع  بحيث 
 )25( نقطة  من  ار�سم  ثّم  �سم،   )1( م�سافة 

عالمة التزان الثانية حلفرة الإبط اخللفّية.
نقطة  اإلى  ا�ستقامته  على  الأمام  منت�سف  خّط  مّد 
ي�ساوي   )24-3( طول  يكون  بحيث   ،)24(
)1.5( �سم، ثّم �سل نقطة )24( مع نقطة )2( بخّط 

منحن لت�سكيل خّط اخل�رش، كما يف ال�سكل )5(.
للمخّطط،  اخلارجّية  اخلطوط  حول  ار�سم 
الإبط(،  )حلفرة  التزان  عالمات  نقل  مراعًيا 
بالنقاط )19، 12، 25(، وكتابة  والتي متّثل 
البيانات الالزمة على املخّطط. وبذلك نح�سل 
تك�سيم يف  لالأطفال دون  اأ�سا�سي  على خمّطط 

خّط اخل�رش، كما يف ال�سكل )6/ اأ (.

ال�سكل )5(

ال�سكل )6 / اأ (

1
2
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21

1

2

3

4

5
6

7

1

ق�ّس خّط اجلنب فتح�سل على خمّططي الأمام 
واخللف، كما يف ال�سكل )6/ب(.

ثانيًا: تك�شيم خّط اخل�رص دون بن�شات.

نقل عالمات  مراعًيا  الأ�سا�سي،  املخّطط  انقل 
التزان، وكتابة البيانات الالزمة على املخّطط، 
ور�سم خّط اجلنب بخّط متقّطع اأو رفيع، كما 

يف ال�سكل )7/ اأ (.
عّي النقاط )3،2،1( على املخّطط، كما يف 

ال�سكل )7(.
�سع النقطة )4( على خّط اخل�رش للخلف بحيث 
يكون قيا�س )1-4( ي�ساوي ربع حميط اخل�رش، 

م�ساًفا اإليه )1.5( �سم، كما يف ال�سكل )7/اأ(.
خّط  لر�سم   ،)4( نقطة  مع   )3( نقطة  �سل 

اجلنب اجلديد.
كّرر اخلطوتني )3و4( لر�سم خّط اجلنب )5-3(.

عّدل طول خّط اجلنب لالأمام واخللف ليت�ساوى 
طول كّل منهما.

اف�سل خمّطط الأمام عن خمّطط اخللف، كما يف 
ال�سكل )7/ ب(.

ثالثاً: تك�شيم خّط اخل�رص مع بن�شات. )للبنات اأكرث 
من 6�شنوات(.

الأ�سا�سي لالأمام واخللف لطفلة  انقل املخّطط 
مقا�س )7( �سنوات مثال، مراعًيا نقل  عالمات

ال�سكل )7 / اأ (

ال�سكل )7 /ب(

ال�سكل )6 /ب(
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2

3

4

5

6

7

التزان، وكتابة البيانات الالزمة  على املخّطط، 
ور�سم خّط اجلنب بخّط متقّطع اأو رفيع، وخّط 

اخل�رش امل�ستقيم، كما يف ال�سكل )8(.
املخّطط،  على   )5،4،3،2،1( النقاط  �صع 

كما يف ال�سكل )8(.
للخلف،  اخل�رش  خّط  على   )6( النقطة  �سع 
بحيث يكون قيا�س )1-6( ي�ساوي ربع حميط

اخل�رش، م�ساًفا اإليه )بدل بن�سة( كما ياأتي: 
)2( �سم لقيا�سات الأطفال من )7-10( �سنوات.
)3( �سم  لقيا�سات الأطفال من )12-14( �سنة.

م�ستقيم  بخطٍّ   )6( نقطة  مع   )5( نقطة  �سل 
ثّم بخّط منحٍن للداخل قلياًل، كما يف ال�سكل 

)9(؛ لر�سم خّط اجلنب اجلديد.
�سع النقطة )7( على خّط اخل�رش لالأمام، بحيث 
يكون قيا�س )2-7( ي�ساوي ربع حميط اخل�رش، 
م�ساًفا اإليه )2.5( �سم لقيا�سات الأطفال )7-
الأطفال  لقيا�سات  �سم   و)4(  �سنوات،   )10

)12-14( �سنة.
�سل نقطة )5( مع نقطة )7( بخطٍّ م�ستقيم ثّم 
بخّط منحٍن للداخل قلياًل، لر�سم خّط اجلنب 

اجلديد، كما يف ال�سكل )9(.
�سع النقطة )8( على اخلّط )3-4(؛  اأي على 
خّط طول حفرة الإبط، بحيث تكون امل�سافة 
يف  الظهر  عر�س  ن�سف  ت�ساوي   )8  -4(
ا عموديًّا  املخّطط، ثّم ار�سم من نقطة )8( خطًّ
 .)9( نقطة  يف  اخل�رش  خّط  ليالقي  لالأ�سفل 
وهذا اخلّط هو خّط منت�سف البن�سة، ثّم عّيـن

ال�سكل )9(

ال�سكل )8(
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8

9

10

11

12

1

2

النقطة )10( والتي متّثل نقطة راأ�س البن�سة اأ�سفل 
نقطة )8(، بحيث تبعد عنها م�سافة  )2( �سم.

بن�سة  منت�سف  خّط  لر�سم   )7( اخلطوة  كّرر 
الأمام وراأ�سها.

واخللف،  لالأمام  اخل�رش  بن�سة  من  كالًّ  ار�سم 
بحيث يكون قيا�سها )1( �سم على جانبي خط 
منت�سف البن�سة يف اخللف، وقيا�سها يف خمّطط 
الأمام ي�ساوي )1.2( �سم؛ اأي ي�ساوي ن�سف 

قيا�س عمق البن�سة.
للمخّطط,  اخلارجّية  اخلطوط  حول  ار�صم 

مراعًيا نقل عالمات التزان والبيانات.
عن  واخللف  الأمــام  خمّططي  من  كالًّ  اف�سل 

بع�سهما، كما يف ال�سكل )10(.
البيانات  كتابة  مع  مغّلف  يف  املخّطط  احفظ 
الآتية عليه: ا�سم املخّطط، ورقم املقا�س، وعدد 

قطع املخّطط.
ة. رابًعا: تو�شيع )تعديل( املخّطط لأغرا�ص خا�شّ

حفرة  خّط  على   )2( ونقطة   )1( نقطة  �سع 
منت�سف  خّط  على   )3( نقطة  �سع  ثّم  الرقبة، 
 )1( م�سافة   )2( النقطة  عن  تبعد  بحيث  الأمام 
�سم، و�سل النقطتني )1، 3( بخّط منحٍن ي�سّكل 

حفرة الرقبة املو�ّسعة، كما يف ال�سكل )11(.
�سع نقطة )4( على خّط اجلنب، ثّم �سع النقطة )5( 
بحيث تبعد عن النقطة )4( م�سافة )1-1.5( �سم، 
ثّم ار�سم خّط حفرة الإبط اجلديدة املو�ّسعة بحيث 

ت�صل اإلى نقاط التزان, كما يف ال�صكل )11(.

ال�سكل )10(

ال�سكل )11(
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ر�سم المخّطط الأ�سا�سّي لكّم الأطفال وفق قيا�س معياري
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

1- حتّدد القيا�سات اللزمة لر�سم خمّطط الكّم للأطفال.
2- تر�سم  املخّطط الأ�سا�سّي لكّم الأطفال بقيا�سات معيارّية.

المعلومات الأ�سا�سيّة
قيا�س  يكون  وعادة  الإبط،  دوران حفرة  قيا�س  على  الأطفال  لكم  الأ�سا�سّي  املخّطط  ر�سم  يعتمد 
دوران الكّم اأكرث من دوران حفرة الإبط )3-4( �سم يف املخّطط الأ�سا�سي، وعر�س الكم ي�ساوي 

حميط الذراع م�ساًفا اإليه م�سافة ل�سهولة احلركة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
-  ورق ر�سم املخّططات.

-  املخّطط الأ�سا�سّي للجزء العلوي.
-  جدول القيا�سات املعياريّة للأطفال.

-  اأدوات الر�سم والقيا�س.

3 -1
تمرين

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

2

�سّجل القيا�سات اللزمة لر�سم املخّطط الأ�سا�سي 
يف  مثًل(  �سنوات   5( معّي  بعمر  لطفل  للكم، 

دفرتك، ولتكن على �سبيل املثال كالآتي:
املخّطط  من  قيا�سها  يتّمّ  الإبط  حفرة  دوران    -
الأ�سا�سي العلوي املر�سوم �سابًقا، كما يف مترين 

           .)2-1(
طول الكّم = 39�سم.

�ضع النقاط )اأ, ب, جـ, د, هـ( على دوران حفرة 
الإبط للجزء العلوي، كما يف ال�سكل )1(.

ال�سكل )1(.
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3

4

5

6

املخّطط  من  الإبط  حفرة  دوران  ق�س 
�رشيط  و�ضع  مراعًيا  العلوي,  الأ�ضا�ضّي 
احلفرة،  على  عمودّي  ب�سكل  القيا�س 
كما يف ال�سكل )2(، ثّم �سّجل القيا�س.

ار�سم  امل�ستطيل )1، 2، 3، 4( بحيث 
يكون طول اخلّط )1-2( ي�ساوي طول 
وطول  �سم،   )39( وي�ساوي  الكّم، 
اخلّط )1-4( = حميط الذراع + 5�سم، 

وي�ساوي )20+5( = 25�سم.

الـخّط  منت�سف  يف   )5( النقطة  �ضـع 
عموديًّا  ا  خطًّ منها  وار�سم   ،)4-1(
نقطة  يف   )3-2( اخلط  يلقي  للأ�سفل 
)6(. والـخّط )5-6( ميّثل خّط منت�سف 

الكم، كما يف ال�سكل )3(.

 ،)2-1( الـخّط  على   )7( نقطة  �ضع 
 )7-1( الـخّط  قيا�س  يكون  بحيث 
الإبـط،  حفرة  دوران  ثلث  ي�ساوي 
الـخط  يـلقي  اأفقيًّا  ا  خطًّ منها  وار�سم 
)3-4( يف نقطة )8(، كما يف ال�سكل 

.)3(

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(
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7

8

9

10

�سل النقطتي )7،5( والنقطتي )5، 8( 
بخّط م�ستقيم، كما يف ال�سكل )4(.

اأق�سام  ثلثة  اإلى   )7-5( اخلط  ق�ّسم 
�ضع  ثّمّ   ,)10  ،9( بالنقطتي  مت�ساوية 
-7( اخلّط  منت�سف  يف   )11( النقطة 

10(، كما يف ال�سكل )4(.

اأق�سام  ثلثة  اإلى   )8-5( اخلط  ق�ّسم 
مت�ساوية بالنقطتي )12، 13(, ثّمّ �ضع 
اخلّط )13- منت�سف  النقطة )14( يف 

8(، كما يف ال�سكل )4(. 

على  عموديًّا  ا  خطًّ  )9( نقطة  من  ار�سم 
طوله  يكون  بحيث   ،)7-5( اخلّط 
نقطة  وحّدد  تقريًبا،  )1.5(�سم  ي�ساوي 
ا  خطًّ  )11( نقطة  من  ار�سم  ثّم   ،)15(
بحيث   ،)7-5( اخلّط  على  عموديًّا 
وحّدد  تقريًبا،  )0.8(�سم  طوله  يكون 

نقطة )16(، كما يف ال�سكل )5(. 

وبالطريقة نف�سها ار�سم خّطي عموديي 
اخلّط  على   )14  ،12( النقطتي  من 
اخلّط  طول  يكون  بحيث   ،)8-5(
)12- 17( ي�ساوي )1.8(�سم تقريًبا، 
واخلّط )14- 18( ي�ساوي )0.5(�سم، 

كما يف ال�سكل )5(.

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(



50

11

12

13

14

 ،5  ،15  ،10  ،16  ،7( النقاط  �ضل 
17، 13، 18، 8( بخّط منحٍن لي�سّكل 

دوران الكّم، ، كما يف ال�سكل )6(.

للكّم,  اخلارجّية  اخلطوط  حول  ار�ضم 
يف  كما  الكّم،  منت�سف  خّط  وانقل 

ال�سكل )7(.
حّدد علمات التزان كما ياأتي:

النقطة  هي  الكّم  راأ�س  اتزان  علمة   - اأ  
)5( على خّط منت�سف الكّم.

ب- علمة اتزان الأمام هي النقطة )19(، 
يكون  بحيث   ،)7( ال�سكل  يف  كما 
قيا�س  ي�ساوي   )19-7( اخلّط  قيا�س 
اخلّط ) اأ  د ( يف حفرة الإبط، كما يف 

ال�سكل )1(.
جـ- علمة اتزان اخللف ال�سفلّية هي النقطة 
بحيث   ،)7( ال�سكل  كما يف   ،)20(
ي�ساوي   )20-8( اخلّط  قيا�س  يكون 
الإبط،  حفرة  يف  هـ(  اأ   ( اخلّط  قيا�س 
عالمة  �ضع  ثّمّ   ,)1( ال�سكل  يف  كما 
بحيث   ،)20( النقطة  اأعلى  اأخرى 
يف  كما  �سم،   )1( م�سافة  عنها  تبعد 

علمة اتزان حفرة الإبط اخللفّية.
الأ�سا�سي  املخّطط  على  البيانات  �سّجل 
للكّم، كما يف ال�سكل )7(، واحتفظ به.

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(
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ر�سم المخّطط الأ�صا�صّي لف�صتان قطعة واحدة ) دون خ�صر(   
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

-   حتّور املخّطط الأ�سا�سّي العلوي اإلى خمّطط ف�ستان قطعة واحدة.
المعلومات الأ�سا�سيّة

توجد الف�ساتي بت�ساميم خمتلفة؛ بقطعة واحدة اأو قطعتي )خياطة على خّط اخل�رص(، وتتّم زيادة على 
طول خّط منت�سف الأمام من جهة خّط اخل�رص م�سافة  مقدارها )1-2.5( �سم للأطفال، حيث تقّلّ 
كّلما زاد عمر الطفل، وهذه الزيادة تنتقل اإلى خّط الذيل يف الف�ساتي ذات القطعة الواحدة. كما 
ت�ضاف م�ضافة لتو�ضيع منت�ضف املخّطط الأمامي اإلى نهاية طول الف�ستان وذلك ب�سبب بروز البطن 
وعدم حتديد منطقة اخل�رص للأطفال دون )5( �سنوات، لذلك فاإّن خّط اخل�رص وخّط الذيل يكونان 

م�ستقيمي للبنات اأكرث من )6( �سنوات.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد

-  ورق ر�سم املخّططات.
-  املخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي دون بن�سات.

-  جدول القيا�سات املعيارّية.

    -  اأدوات الر�سم والقيا�س.

4 -1
تمرين

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

2

3

: اخللف اأولاً
انقل املخّطط الأ�سا�سّي العلوي للخلف دون بن�سات 
امل�ستقيم،  اجلنب  نقل خّط  مراعًيا  اخل�رص،  اإلى خّط 

وانقل علمة اتزان حفرة الإبط.
والنقطة  اخل�رص،  خّط  على   )2  ،1( النقطتني  �ضع   

)3( على نقطة التقاء حفرة الإبط مع خّط اجلنب.
نقطة  اإلى  ا�ستقامته  على  اخللف  منت�سف  خّط  مّد 
الطول  م�ساويًا   )4-1( قيا�س  يكون  بحيث   ،)4(
للّركبة )اأو الطول املطلوب(، ثّمّ ار�سم من نقطة )4( 

ا اأفقيًّا طوله )25( �سم تقريًبا.   خطًّ
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4

5

6

7

8

9

1

2

اخلّط  يلقي  عمودّيًّا،  ا  خطًّ  )2( نقطة  من  ار�سم 
نقطة )6(، كما  نقطة )4(، يف  املر�سوم من  الأفقّي 

يف ال�سكل )1(.
بحيث  اخللف،  منت�سف  خّط  على   )5( نقطة  �ضع 
يكون طول )1-5( م�ساويًا طول احلو�س، وار�سم 
ا اأفقيًّا يلقي خّط اجلنب، كما يف  من نقطة )5( خطًّ

ال�سكل )1(.
التو�ضيع  م�ضافة  ا�ضتقامته  على   )6-4( اخلّط  مّد 

)الأيفازّية(، املطلوب )5( �سم مثًل.
 )0.5( م�سافة  للداخل  منحنًيا  اخلّط )2-3(  ار�سم 

�سم، كما يف ال�سكل )1(.
�سل )2-7( بخّطّ م�ستقيم، ثّمّ عّدل خّط طول اجلنب 
 ،)6-2( اخلّط  طول  م�ساويًا  طوله  لي�سبح   ،)7-2(
و�ضع النقطة )8(، ثّمّ �سل )6-8( بخّطّ منحٍن قليًل 

لت�سكيل خّط الذيل، كما يف ال�سكل )1(.
انقل علمات التزان لكّلّّ من حفرة الإبط، واخل�رص، 
املخّطط،  على  اللزمة  البيانات  و�سّجل  واحلو�س، 
مثل: اخللف، وخّط منت�سف اخللف، ورقم املقا�س. 

ثانياًا: الأمام
كّرر اخلّطوات من )1-8( يف جتهيز خمّطط الأمام، 

كما يف ال�سكل )2(.
امل�ستقيم،  اخل�رص  خّط  على   )10-9( النقاط  حّدد 
وعّي نقطة )11( على خّط منت�سف الأمام، بحيث 
يكون طـول امل�سافـة )9-11(، ي�سـاوي )1.5( �سم 
امل�سافة  هذه  وتعتمد  �سنوات،   )5( عمر  يف  للطفلة 

على بروز البطن.

ال�سكل )1(.

ال�سكل )2(.
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3

4

1
2
3

4

5

6

اإلى نقطة )13(، بحيث تكون  مّد خّط منت�سف الأمام 
ثّمّ �سل  امل�سافة )11-9(،  ت�ساوي  امل�سافة )13-12( 

)13-14( بخّطّ منحٍن، كما يف ال�سكل )2(.
خّط  مثل:  املخّطط،  على  اللزمة  البيانات  �سّجل 
منت�سف الأمام، ورقم املقا�س، وانقل علمات اتزان 

حفرة الإبط واخل�رص واحلو�س.

ثالثًا : تعديل املخّطط للبنات من )3-6( �سنوات

جّهز خمّطط اخللف، كما يف البند اأوًل.
�سّف خمّطط الأمام، كما يف البند ثانًيا من هذا التمرين.
�ضع نقطة )15( على حفرة الرقبة، كما يف ال�سكل 
ا موازيًا خّط منت�سف الأمام،  )3(، وار�سم منها خطًّ
ومّده حتى يلقي خّط الذيل يف نقطة )16(، وق�ّس 
اخلّط  ق�ّص  ثّمّ  للمخّطط,  اخلارجّية  اخلطوط  حول 
)16-15( اإلى م�سافة تبعد )2( مم عن نقطة )15(.
جديدة،  ر�سم  ورقة  على  الأمام  منت�سف  خّط  ثّبت 
)2.5(�سم  مقداره  الطول  نهاية  يف  تو�سيًعا  واعمل 
للبنات من عمر )3-4( �سنوات، و)1.5( �سم للبنات 

من عمر )5-6( �سنوات، كما يف ال�سكل )4(.
لكّلّّ  التزان  علمات  وانقل  املخّطط،  حول  ار�سم 
عليه  و�سّجل  الإبط،  وحفرة  واحلو�س  اخل�رص  من 

البيانات اللزمة.
احفظ املخّطط داخل مغّلف، و�سّجل عليه البيانات 

اللزمة.

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(
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ر�صم المخّطط الأ�صا�صّي ال�صفلي)التنّورة( للأطفال وفق مقا�س معياري
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

1- حتّدد املقا�سات اللزمة لر�سم خمّطط التّنورة للأطفال.
2- تر�سم  املخّطط الأ�سا�سّي للتّنورة بقيا�سات معياريّة.

المعلومات الأ�سا�سيّة
امل�سي  اأثناء  يف  احلركة  ل�سهولة  قليًل؛  ومّت�سعة  بن�سات،  دون  للتّنورة  الأ�سا�سي  املخّطط  ر�سم  يتّمّ 
ة للفتيات اأقل من )6 �سنوات( الذي  والنحناء، وعادة يثّبت الكّمر بو�ساطة املّطاط اأو ال�ضّيالت خا�ضّ
ي�ساعد على ثبات التّنورة على اخل�رص، وي�سّهل ارتداءها وخلعها، اأّما التنانري ذوات البن�سات فاإّنها تلئم 

الفتيات اأكرب من عمر)7( �سنوات. وميكن اإهمال البن�سات عند تركيب ال�سّيالت.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد

-  جدول القيا�سات املعيارّية.      -  اأدوات الر�سم والقيا�س.-  ورق ر�سم املخّططات.

5 -1
تمرين

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

انقل املقا�سات اللزمة لر�سم خمّطط التّنورة من جدول 
املقا�سات املعيارّية ملقا�س معياري )7( �سنوات:

حميط اخل�رص            60 �سم
حميط احلو�س          68 �سم
طول احلو�س     14.7 �سم

طول التّنورة للركبة  38�سم  )اأو الطول املطلوب(.
: ر�سم خمّطط اخللف اأولاً

ار�سم امل�ستطيل )1-2-3-4( على ورق ر�سم املخّططات، 
 )2-1( طوله  يكون  بحيث  الورق،  يف  القت�ساد  مراعًيا 
م�ساويًا طول التّنورة، وعر�سه )1-4( م�ضاويًا ربع مـحيط 
واخلّط  احلركة.  ل�سهولة  �سم   )1.5( اإليـه  م�ساًفا  احلو�س، 

)1-2( هو خّط منت�سف اخللف، كما يف ال�سكل )1(.
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2

3

4

5

6

7

�ضع نقطة )5( على اخلّط )1-2(، بحيث يكون 
طول )1-5( ي�ساوي طول احلو�س، وار�سم منها 
اخلّط الأفقّي )5-6(، كما يف ال�سكل )1(، وهذا 

اخلّط هو خّط احلو�س .   
�ضع النقطة )7( على اخلّط )1-4(، بحيث يكون 
م�ضاًفا  اخل�رش,  حميط  ربع  ي�ضاوي   )7-1( قيا�س 
اإليه )1.5( �سم مقدار البن�سة، اأو لعمل اّت�ساع يف 

اخل�رص، كما يف ال�سكل )1( .
�ضع النقطة )8( على اخلّط )1-2(، بحيث يكون 
طول )1-8( ي�ساوي )1( �سم، و�سل اخلّط )7-

8( بخّطّ منحٍن، كما يف ال�سكل )1(. 
للخارج  منحن  بخّطّ   )6-7( اجلنب  خّط  �سل 
)1(. وميكن  ال�سكل  مبقدار )2.5(مم، كما يف 
يف  ة  خا�سّ م�ستقيم  بخّط   )6-7( اخلّط  و�سل 

التّنورة غري املطابقة للج�سم والوا�سعة.
 ،)9( نقطة  اإلى  ا�ستقامته  على   )3-2( اخلّط  مّد 
بحيث يكون قيا�س )3-9( ي�ساوي )2.5( �سم؛ اأي 
بخّطّ   )6-9( �ضل  ثّمّ  )الأيفازّية(,  التو�ضيع  مقدار 
الذيل،  خّط  وعّدل  ال�سكل)1(،  يف  كما  م�ستقيم، 

كما ال�سكل، ) وكما مّر معك يف ر�سم الف�ستان(.

يف  يكون  بحيث  البن�سة،  منت�سف  خّط  حّدد 
تكون  البن�سة، بحيث  وار�سم  منت�سف )7-1(، 
�سم   )0.7( اأي  �سم؛   )1.5( وعمقها  عمودّيّة، 
�سم،   )9( وطولها  منت�سفها،  خّط  جانبي  على 

كما يف ال�سكل )2(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(



56

1

2

3

4

5

6

ثانياًا : ر�سم خمّطط الأمام

كّرر اخلّطوتي )1، 2( كما يف البند اأوًل من هذا 
ال�سكل )3(، حيث ميّثل اخلّط  التمرين، كما يف 

)10-11( خّط منت�سف الأمام.

�ضع نقطة )17( على اخلّط )10-13(، بحيث 
يكون قيا�س )10-17( م�ضاويًا ربع حميط اخل�رش, 
م�ساًفا اإليه )2( �سم مقدار البن�سة، اأو لعمل اّت�ساع 

يف اخل�رص. 

�ضع نقطة )16 ( على خّط منت�سف الأمام، بحيث 
يكون قيا�س )10-16( ي�ساوي )1( �سم، و�سل 

)16-17( بخّطّ منحٍن، كما يف ال�سكل )3(.

كّرر اخلّطوتي )5 و 6( كما يف ر�سم خّط اجلنب 
يف اخللف، كما يف ال�سكل )3 (.

حّدد خّط منت�سف البن�سة، بحيث يكون عموديًّّا، 
وطولها   ،)17-10( اخلّط  منت�ضف  يف  ويقع 
ي�ساوي )7.5( �سم وعمقها )2( �سم؛ اأي )1( �سم 

على جانبي خّط منت�سفها، كما يف ال�سكل )4(.

ار�ضم حول اخلطوط اخلارجّية للمخّطط, وانقل 
علمات التزان، والبيانات، مثل ) خط منت�سف 
على   ق�ّس  ثّمّ  اخللف(،  منت�سف  وخط  الأمام، 
يف  به  واحتفظ  للمخّطط,  اخلارجّية  اخلطوط 

مغّلف مع كتابة البيانات عليه.

ال�سكل )3(.

ال�سكل )4(.
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وفي ما ياأتي مجموعة من الإر�سادات قبل البدء بت�سميم ملب�س الأطفال:

تكون  اأّل  اأي  تماًما؛  الج�سم  الأطفال على  قطعة ملب�س  مقا�س  في �سبط  المبالغة  عدم 
منطبقة تماًما على الطفل؛ لأّن الأطفال �سريعو النمو وتتغّير حجومهم خلل فترة ق�سيرة، 
بحيث ل يوؤدي ذلك اإلى اختلل مظهر قطعة الملب�س؛ فخّط الخ�سر يجب اأن يكون 

على الخ�سر وهكذا.

ترك م�سافات خياطة، بحيث تكون منا�سبة لنمو الطفل واتجاه نمّوه.

عدم اإغفال ا�ستعمال القّبعات، والحقائب، والجوارب، والك�ساك�س في ملب�س الأطفال؛ 
اإذ تعطيها الجمال والجاذبّية.

البتعاد عن التعقيد في الت�ضاميم , اأو المبالغة في ا�ضتعمال الكلف, والزخارف؛ فالب�ضاطة 
هي عنوان جمال ملب�س الأطفال.

ة  اختيار الأقم�سة المنا�سبة للأطفال وللمنا�سبة التي �سترتدى بها قطعة الملب�س، وخا�سّ
ملب�س الحفلت والأعرا�س.

تنا�سب  بحيث  الملب�س،  قطعة  في  المنا�سبة  اأماكنها  في  والمغلقات  المثّبتات  ا�ستعمال 
عمر الطفل؛ ليتمّكن من ا�ضتعمالها ب�ضهولة مع مراعاة ال�ضالمة العاّمة.

العمل على توفير المتطّلبات الأ�سا�سّية في اأقم�سة ملب�س الأطفال، كالمتانة، والمرونة، 
وقابلّيتها للتنظيف، وذوات الألوان الزاهية والمحّببة لهم.

ة  لحماية الأطفال, نثّبت الأ�ضرطة الف�ضفوريّة اللون على قطع المالب�ص الخارجّية وخا�ضّ
الليل، مما  ال�سيارات في  قبل  المادة يمكن روؤيتها من  للجاكيتات والقّبعات؛ لأّن هذه 

ة عندما تكون الروؤية غير وا�سحة. يوؤدي اإلى حمايتهم من ال�سيارات ليًل وخا�سّ
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5   تحوير المخّطط الأ�صا�صّي لملب�س الأطفال
يتّمّ تحوير المخّطط الأ�سا�سّي للأطفال لت�ساميم  مختلفة بخطوات محّددة كما ياأتي:

 اأ      خطوات التحوير 
1 . �سبط المخّطط الأ�سا�سّي للطفل، بحيث يكون ملئًما لج�سمه، وذلك قبل البدء 
وجدت(  )اإن  التعديلت  تنقل  اإذ،  المطلوب؛  الت�سميم  ح�سب  تحويره  بعملية 
ح�سب مقا�س الطفل على المخّطط الأ�سا�سّي الورقي اأوًل، ثّمّ ينّفذ الت�سميم  على 

المخّطط المعّدل قبل نقله اإلى القما�س.
ا�ستعماله  لت�سهيل  المقّوى؛  الورق  اإلى  الر�سم  الأ�سا�سّي من ورق  المخّطط  نقل   .  2
ب�ضكل متكّرر لر�ضم الت�ضاميم المتعّددة, وذلك لتقّليل �ضرف الوقت والجهد في 

اإعادة ر�سم المخّطط الأ�سا�سي.
اإلى ورق ر�سم المخّططات مّرة اأخرى  3 . نقل المخّطط الأ�سا�سّي من الورق المقّوى 
لر�ضم خطوط الت�ضميم المحّدد عليه, ثّمّ و�ضع العالمات والبيانات الالزمة للخياطة.
ل  4 . تثبيت م�سافات الخياطة على المخّطط الورقي ح�سب الت�سميم المحّدد، ويف�سّ
اإجراء ذلك؛ للمحافظة على نظافة القما�س من جهة وعدم ن�سيان اأخذ م�سافات 

الخياطة على القما�س.
وتختلف م�ضافات الخياطة ح�ضب طريقة اإنهاء الخياطات في الم�ضنع اأو المنزل, 

وعادة تكون م�سافات الخياطة في مخّططات ملب�س الأطفال كما ياأتي:
-  خّط الخ�سر )3-5( �سم؛ لأّن الطفل ينمو طولّيًّا اأكثر مما ينمو باتجاه العر�س.

-  خّط الجنب )2-3( �ضم؛ ل�ضتعمالها في تو�ضيع القطعة اإذا لزم الأمر.
-  خّط الذيل )1-5( �سم.

ة الم�ستقيمة )1-2( �سم.   -  خّط الق�سّ
ة المنحنية )1( �سم. -  الق�سّ

-  خياطة ال�سّحاب  )2-3( �سم.
-  خّط حفرة الرقبة  )1( �سم.
-  خط حفرة الإبط )1( �سم.
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التنا�سب  مراعاة  يجب  للأطفال،  الأ�سا�سّي  المخّطط  تحوير  عند  التحوير:  اأ�سكال  ب  
والتزان، بحيث تظّل قطعة الملب�س مريحة للنـظر ولل�سـتعمال مًعا، فقد يتّمّ التحوير 
بنقل خّط الخ�سر لرتفاعات مختلفة تبداأ من خّط  الخ�سر، اأو اأعلى منه قليًل، اأو اإلى 

خّط الذيل على �سكل ك�سك�س، كما في ال�سكل )20-1(.
ة المنا�سبة القريبة منه، كالبتعاد  كما يوؤّثر �سكل الوجه في الت�سميم؛ اأي اختيار الق�سّ
ة ترّدًدا  ة على �سكل )7( اإذا كان الوجه ذا ذقن مدّببة بارزة؛ اإذ، تعمل الق�سّ عن الق�سّ

غير م�ستحب لبروز ذقن الوجه، فتعطي تاأثيًرا �سلبيًّا في قطعة الملب�س.

ال�سكل )1-20(: التحوير بنقل خّط الخ�سر.

يّتخذ تحوير المخّطط الأ�سا�سّي للأطفال اأ�سكال عّدة كما ياأتي:
اختيارها  يتّمّ  اأن  على  والخلف،  للأمام  العر�سّية  اأو  الطولّية  ات  بالق�سّ التحوير   .  1
وتوحي  والر�ساقة،  بالطول  الطولّية  ات  الق�سّ توحي  اإذ،  الج�سم؛  �سكل  ح�سب 
العر�ضّية بالمتالء, كما يمكن التنويع في الأقم�ضة الم�ضتعملة ونقو�ضها في قطعة 

ات، وا�ستعمال الُكلف المنا�سبة. الملب�س الواحدة ذات الق�سّ
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2  . التحوير بالبن�سات: وي�ستعمل في ملب�س الأطفال في عمر )10-12( �سنة؛ ب�سبب 
بروز ال�سدر، كذلك اإمكانّية اإجراء تحويرات على �سكل بن�سة ال�سدر.

ذلك  ويتّمّ  بالتو�سيعات:  التحوير   .  3
مع  الجنب  خّط  في  م�ضافة  باإ�ضافة 
كما  الخ�سر،  بن�سات  خياطة  عدم 
في ال�سكل )1-21(، وي�سّمى هذا 
التو�ضيع )اإيفازيه(, ويمكن ا�ضتعماله 
والتنانير  والف�ساتين  البلوزات  في 
بحيث  والخلف،  الأمــام  من  لكّلّ 
يكون مقدار التو�ضيع فيهما مت�ضاويًا.
عــّدة,  اأ�ضكال  التو�ضيع  يّتخذ  وقــد 
اأو عر�ضيًّا,  بالغبنات طولّيًّا  كالتو�ضيع 
وقد   ،)22-1( ال�سكل  فــي  كما 

ال�سكل )21-1(: 
التحوير بتو�ضيع الجنب.

ال�سكل )22-1(: 
التحوير بالغبنات.

ن�صاط )1-4(: التحوير باأ�سكال مختلفة
في  المعّلم  باإ�ضراف  زمالءك  ناق�ص  ثّمّ  اأدناه,  ال�ضكل  في  المالب�ص  قطع  ت�ضاميم  تاأّمل 

الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ة في كّل من الت�ساميم ال�ستة؟ 1 - ما موا�سفات �سكل خّط الق�سّ

2 - ما اتجاه ن�سيج القما�س في كّل من الت�ساميم ال�ستة؟
ة في ال�سكلين )3و4(؟ 3 - ما اتجاه خّط الق�سّ

(1)(2)(3)(4)(5)(6)
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تكون الغبنات باأطوال مت�ساوية اأو مختلفة اإل اأّنها تكون عادة مت�ساوية في العمق 
والم�سافة بينها، وهذه تحتاج مهارة عند تنفيذها؛ لإعطاء القيمة الجمالّية للت�سميم.
وقد يكون التو�ضيع على �ضكل ك�ضرات, كما في ال�ضكل )1-23(، والتي يمكن 
والبلوزة   والأكمام،  والتّنورة،  كالياقة،  الملب�س جميعها  قطعة  اأجزاء  في  و�سعها 

من خّط الكتف، كما في ال�سكل )24-1(.
ات؛ اإذ, قد تكون اأ�ضفل خّط  وقد ت�ضترك الك�ضرات مع تحويرات اأخرى, كالق�ضّ

ة الأفقّية، اأو في الأكمام، اأو غير ذلك ح�سب الت�سميم. الق�سّ
وقد ت�ضاف قيمة الك�ضرات على الورق عند تحوير المخّطط الورقي, اأو على القما�ص 

اأن  للتو�ضيع  ويمكن  مبا�ضرة. 
فق�سات،  �سكل  على  يكون 

كما في ال�سكل )25-1(.

ال�سكل )1-24(: التحوير بالك�سرات باأ�سكال مختلفة.

ال�سكل )1-23(: التحوير 
ال�سكل )1-25(: التحوير بالفق�سات.بالك�سرات.
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للتو�سيعات،  الأخرى  الأ�سكال  ومن 
بالمتلء.  تاأثيًرا  يعطي  ــذي  ال ــزّم  ال
الناعمة  الأقــمــ�ــســة  فــي  وي�ستعمل 
متعّددة،  بر�سوم  المنقو�سة  اأو  ال�سادة 
كالكاروهات اأو غيرها، ويتّمّ التحوير 
قطعة  في  مختلفة  اأمــاكــن  في  بــالــزّم 
الملب�س، كما في ال�سكل )26-1(، 
ومّما ي�ضّجع على ا�ضتعمال الزّم �ضهولة 
الملب�س،  اأنــواع  مختلف  في  تنفيذه 
من  ي�سفيه  لما  المنا�سبات،  كملب�س 

بهجة وفخامة على قطعة المالب�ص, وقد ي�ضتعمل المّطاط على �ضكل �ضريط في تنفيذ الزّم. 
كما يمكن التحوير بالزّم با�ضتعمال الخيوط المّطاطّية، كما في ال�سكل )1-27/ اأ(، التي 
تعّباأ على المّكوك في اآلة الخياطة، اأو بتنفيذ غرزة ع�س البلبل، كما في ال�سكل )1-27/ب(، 
اأماكن عّدة في قطعة  تاأثير جمالّي في قطعة ملب�س الأطفال، وقد ت�ستعمل في  لما لها من 
ات العر�ضّية. المالب�ص, كال�ضدر, والأكتاف, واأ�ضاور الأكمام, وعند الخ�ضر, واأ�ضفل الق�ضّ

. ال�سكل )1-26(: التحوير بالزّمّ

ال�سكل )1-27(: التحوير با�ضتعمال المّطاط وع�ص البلبل.

باأ
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تحوير المخّطط الأ�صا�صي العلوي للأطفال بالتو�صيعات

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
1- متّيز اأنواع التحويرات بالتو�سيعات على خمّطط اجلزء العلوي.

2- تر�سم التحويرات املختلفة على املخّطط الأ�سا�سي العلوي للأطفال.

المعلومات الأ�سا�سيّة
مريحة،  تزويدهم مبلب�س  على  تعمل  والتي  الأطفال  للتو�سيعات يف ملب�س  خمتلفة  اأ�سكال  توجد 
ات العر�سّية   ات الطولّية، والق�سّ ومن اأ�سكال التو�ضيعات: التو�ضيع يف خّط اجلنب، والتو�ضيع بالق�سّ
ا الك�رصات، والفق�سات، والغبنات. وقد تت�سابه طريقة عمل التو�سيعات املختلفة  )الروبات(، واأي�سً

كما يف ملب�س الكبار. 
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد

-  ورق ر�سم املخّططات.        -  �رصيط ل�سق.
الأطفال  مللب�س  العلوي  للجزء  الأ�سا�سي  املخّطط    -

)مع بن�ضات, وبدون بن�سات(.
، واأدوات ر�سم. -   مق�ّسّ

6 -1
تمرين

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

2

اأوًل: التو�صيع يف خّط اجلنب, كما يف ال�صكل )1(.

اإلى خّط  الأمامي  العلوي  الأ�سا�سي  انقل املخّطط 
اخل�رص اأو اإلى الطول املطلوب كما يف ر�سم خمّطط 
الف�ستان، مراعًيا نقل خّط اخل�رص امل�ستقيم )لتنفيذ 
الإبط،  حفرة  اتزان  علمة  وانقل  التمرين(،  هذا 

وار�ضم خّط طول حفرة الإبط بخّطّ متقّطع.
لأّن  املخّطط؛  على  البن�سات يف حال وجودها  الِغ 
التحوير بالتو�سيعات يتطّلب زيادة يف عر�س القطعة 

ال�سكل )1(وعدم تك�سيمه.
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3

4

5

6

1

�ضع نقطة ) اأ ( على نقطة التقاء حفرة الإبط مع 
خّط اجلنب، كما يف ال�سكل )2(.

جهة  من  ا�ستقامته  على  الطول  نهاية  خّط  مّد 
اجلنب م�سافة )4( �سم اإلى نقطة )ب(، ثّمّ �سل 
طول  وعّدل  م�ستقيم،  بخّطّ  ب(  )اأ،  نقطتي 

خّط اجلنب، كما يف ال�سكل )2(. 
كّرر اخلّطوات )3-4( لر�ضم تو�ضيع يف خّط 
اجلنب للخلف، مراعًيا ت�ساوي طول كّل من 

الأمام واخللف.
اكتــب تعليمــات الـخياطــة علــى املخّطــط، 

واحتفظ به.

ات الطوليّة, كما يف ال�صكل )3(. ثانيًا: التو�صيع بالق�صّ

انقل املخّطط الأمامي لالأطفال مع بن�ضات اإلى 
الطول املطلوب، واإذا مل يتوّفر املخّطط ار�سم 
نقل  مع   ,)2-1( التمرين  يف  كما  البن�سات، 

علمات التزان، والبيانات على املخّطط.

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(
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2

3

4

5

6

7

8

ار�سم املرّد وبطانة املرّد، وعّي اأماكن العراوي 
والأزرار، كما يف ال�سكل )4(.

ة الطولّية ح�سب الت�سميم، بحيث  ار�سم الق�سّ
مروًرا  اخل�رص،  اإلى خّط  الكتف  من خّط  تبداأ 
)واإذا   ،)4( ال�سكل  يف  كما  اخل�رص،  ببن�سة 
البن�سة  فيتّمّ نقل  كانت بعيدة عن بن�سة اخل�رص 
العلم  �ضابًقا, مع  تعّلمت  ة كما  الق�ضّ اإلى خّط 
ة  اأّنه ميكن نقل راأ�س بن�سة اخل�رص اإلى خّط الق�سّ

لعدم حتديد بروز ال�سدر بعد.
�ضّجل اأرقام القطع على املخّطط, وار�ضم خّط 
منت�سف  خلّط  موازيًا  للقطعتي  الن�سيج  اجتاه 

الأمام، كما يف ال�سكل )4(.
ق�ّص على اخلّطوط اخلارجّية للمخّطط,  وق�ّص 
ة, وخطوط البن�ضة؛ اأي تفريغ  على خّط الق�ضّ

البن�سات. 
 )1( للقطعة  الطول  نهاية  يف  تو�سيًعا  ار�سم 
مقداره )3( �ضم , و�ضل نقطة التو�ضيع مع خّط 

اخل�رص، كما يف ال�سكل )5(. 
للقطعة )2(، كما  ة  الق�سّ تو�سيًعا يف خّط  ار�سم 
يف القطعة )1(، ثّمّ ار�سم تو�سيًعا يف خّط اجلنب، 

كما يف البند اأوًل، كما يف ال�سكل )5(.
يف  التو�ضيع  لر�ضم  ال�ضابقة  اخلّطوات  كّرر 

اخللف، كما يف ال�سكل )6( .

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(
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1

2

3

4

5

6

7

)الروبة  العر�صيّة  ة  الق�صّ اأ�صفل  بالزّم  التو�صيع  ثالثًا: 
املنحنية(, كما يف ال�صكل )7(.

بن�سات،  الأ�سا�سّي للأمام  دون  انقل املخّطط 
كما يف البند اأوًل من هذا التمرين.

ة العر�سّية املنحنية، كما يف ال�سكل  ار�سم الق�سّ
الإبط  حفرة  خّط  عن  ترتفع  اأن  على   ,)8(

م�سافة ل تقّلّ عن )2( �سم.
لتحديد  ة  الق�ضّ خّط  على  اتزان  عالمة  �ضع 
الإبط  حفرة  عن  تبتعد  بحيث  الزّم،  مكان 
الإبط،  م�سافة حفرة  ن�سف  تقّل عن  م�سافة ل 
و�سّجل خّط منت�سف الأمام على القطعتي، ثّم 
اإلى  ال�سفلى  القطعة  يق�سم  عموديًّا  ا  خطًّ ار�سم 

القطعتي )2، 3(، كما يف ال�سكل )8(.
ق�ّص على اخلّطوط اخلارجّية للمخّطط, وكذلك 

على خّط الروبة وعلى اخلّط العمودي.
للقطعة   ، �سم   )8( مقدارها  للزّم  م�سافة  اأ�سف 
كما   ،)2،3( القطعتي  بي  ة  الق�سّ من  ال�سفلى 
يف ال�سكل )9(، وتعتمد هذه الزيادة على نوعّية 
ة  القما�س والت�سميم، ثّمّ عّدل يف ر�سم خّط الق�سّ

ونهاية الطول، كما يف ال�سكل )9(.
مثًل:  املخّطط  على  اخلياطة  تعليمات  اكتب 

منت�سف اأمام مثني، كما يف ال�سكل )9(.
والتو�ضيع  ة  الق�ضّ لر�ضم  ال�ضابقة  اخلّطوات  كّرر 
اأ�سفلها ملخّطط اخللف، مراعًيا اأن يكون منت�سف 

اخللف مفتوًحا لرتكيب �سّحاب اأو غريه.

ال�سكل )7(

ال�سكل )8(

ال�سكل )9(
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1

2

3

4

ة  الق�صّ اأ�صفل  بالك�رسات  التو�صيع  رابعاًا: 
العر�صيّة )روبة(, كما يف ال�صكل )11(.

يف  كما   )4-1( من  اخلّطوات  كّرر 
خّط  يكون  اأن  مراعًيا  ثالًثا،  البند 

الروبة اأفقيًّا.
ة  ار�ضم خطوط الك�رشات اأ�ضفل الق�ضّ
الت�سميم  يف  كما  )الروبة(،  العر�سّية 
�سكل )10(، اكتب تعليمات اخلياطة، 
ورّقم القطع, كما يف ال�ضكل )11(, 
وخطوط  ة  الق�ضّ خّط  على  ق�ّص  ثّم 

الك�رصات.
الورقة  حاّفة  على   )1( القطعة  ثّبت 
حاّفتها  عن  ترتفع  بحيث  اليمنى, 
ال�سفلى م�سافة )4( �سم تقريًبا  ، ومّد 
خّط نهاية طول القطعة على ا�ستقامته، 
ثّم ثّبت القطعة )2(، بحيث تبعد عن 
املطلوبة  الك�رصة  م�سافة   )1( القطعة 
)4( �سم مثًل، وار�سم اإ�سارة الك�رصة، 
بحيث   ،)12( ال�سكل  يف  كما 
القطعتي  طول  نهاية  خّط  يكون 
على ا�ستقامة واحدة، ثّمّ ثّبت القطع 
يف  كما  نف�سها،  بالطريقة  الأخرى 

ال�سكل )12(.
ار�ضم حول اخلطوط اخلارجّية للقطع 
اخلياطة  عالمات  نقل  �رشورة  مع 

وحتديد الك�رصات.

ال�سكل )10(

ال�سكل )11(

ال�سكل )12(
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ت�سميم  ر�سم  يف  ال�سابقة  اخلّطوات  كّرر 
خمّطط اخللف، مراعًيا ر�سم م�سافة خياطة يف 

منت�سف اخللف.
احفظ املخّطط يف مغّلف، واكتب البيانات عليه.

اأفقيّة  ة  ق�صّ اأ�صفل  بالكلو�س  التو�صيع  خام�صا: 
)روبة(, كما يف ال�صكل )13(.

يف  كما  التو�ضيع,  وخطوط  الروبة  ار�ضم 
حول  وق�ّس  رابًعا،  البند  من   )11( ال�سكل 

اخلطوط اخلارجّية وخّط الروبة.
ق�ّص اخلّطوط الطولّية من نهاية الطول اإلى م�ضافة 
ة )الروبة(.  تبعد )2( مم عن خّط خياطة الق�سّ
ا على ورقة ر�سم خمّططات جديدة،  ار�سم خطًّ
وثّبت خّط منت�سف الأمام عليه اأو على حاّفة 
الورقة امل�ستقيمة، ثّمّ ثّبت القطعة )2(، بحيث 
 )5( م�ضاويًا  الذيل  خّط  عند  التو�ضيع  يكون 
�سم اأو ح�سب الرغبة، كما يف ال�سكل )14(، 

ثّبت باقي القطع بالطريقة نف�ضها.
خط  عّدل  ثّم  اجلنب،  خّط  يف  تو�سيًعا  ار�سم 

الذيل، كما يف ال�سكل )14(.
كّرر اخلطوات ال�سابقة لر�سم خمّطط اخللف.

مفتوحًا  اخللف  منت�سف  يكون  اأن  مراعيًا 
لرتكيب �سحاب اأو غريه. 

�صاد�ًصا: التو�صيع بالك�رسات من خط الكتف, كما 
يف ال�صكل )15(.

�سّف املخّطط الأ�سا�سي العلوي للأمام )دون 
ال�سكل )15(بن�سات (.

ال�سكل )13(

ال�سكل )14(
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2

3

4

5

6

7

خّط  على  الك�رصات  مكان  حّدد 
خطوًطا  منها  وار�سم  الكتف، 
الطول،  نهاية  خّط  على  عموديّّة 
ثّمّ رّقم القطع, وحّدد نهاية درزة 
الك�رصات كما يف ال�سكل )16(.

اخلارجّية  اخلّطوط  على  ق�ّص 
خطوط  على  ا  واأي�ضً للمخّطط 

الك�رصات.
جديدة,  ورقة  على  القطع  ثبّت 
طول  نهاية  خّط  يكون  بحيث 
واحدة,  ا�ضتقامة  على  القطع 
مت�ضاوية  القطع  بني  وامل�ضافة 
الك�رصة،  عر�س  مقدار  وت�ساوي 

كما يف ال�سكل )17(.
خّط  باجتاه  موؤّقًتا  الك�رصات  اثن 
اخلّطوط  على  وق�ّص  اجلنب, 
ر�سم  وميكن  للمخّطط،  اخلارجّية 
املخّطط  حول  اخلياطة  م�سافات 

والك�رصات مثنّية.
الـخارجّيــة  الـخّطــوط  حـــول  قـ�ــصّ 
مل�سافات اخلياطة، ثّمّ افتح الثنيات املوؤّقتة  
للك�ــرصات، واكتب تعليمــات اخلياطة 
على املخّطط، كما يف ال�ســكل )18(. 
كّرر اخلّطوات ال�ســابقة لر�ســم ك�رصات 
يف اخللــف، مراعيًا اأن يكون منت�ســف 
اخللف مفتوحًا لرتكيب �سحابًا اأو غريه.

ال�سكل )17(ال�سكل )16(

ال�سكل )18(
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التو�صيع بالفق�صات في منت�صفي الخلف والأمام.

ي�ساوي  بينهما  والبعد  متوازيي  املخّططات خطّي  ر�سم  من ورق  اليمنى  اجلهة  على  ار�سم   -1
ف امل�سافة بي اخلطّي، ثّم ار�سم اإ�سارة الفق�سة، واكتب على اخلّط  ن�سف قيمة الفق�سة، ون�سّ
الأمين قما�ًسا مثنيًّا مغلًقا، وثّبت مـخّطط الأمام، بحيث ينطبق خّط منت�سف الأمام على اخلّط 

الأي�رص للفق�سة، وار�سم حول املخّطط، وانقل علمات اخلياطة، كما يف ال�سكل )1(.
2- ار�سم م�سافة اخلياطة حول املخّطط. 

3- اثِن الفق�ضة موؤّقًتا, ثّم ق�ّص على خطوط م�ضافة اخلياطة للمخّطط. 
4- كّرر اخلطوات ال�سابقة يف ر�سم الفق�سة يف منت�سف اخللف، كما يف ال�سكل )2(.

ال�سكل )2(ال�سكل )1(
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ر�سم ت�سميم با�ستعمال الحا�سوب
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

-  ت�سمّم ف�ستانًا با�ستعمال احلا�سوب وبرنامج كورل
.)Corel Draw( درو

المعلومات الأ�سا�سيّة
املختلفة،  احلا�سوب وبراجمه  با�ستعمال  تعقيًدا(  )الب�سيطة، والأكرث  املتنّوعة  الت�ضاميم  ت�ضتطيع ر�ضم 
اإتقان ا�ستعمال الأدوات التي يوّفرها لك هذا الربنامج،  ومنها برنامج كورل درو، ويتطّلب ذلك 

اإ�سافة لتمّكنك من ا�ستعمال احلا�سوب وبراجمه كافة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد

درو  كــورل  بربنامج  مــزّود  حا�سوب  جهاز    -
.)Corel Draw(

7 -1
تمرين

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

2

 Corel( برنامج  ت�سغيل  خطوات  نّفذ 
Draw(، كما مّر معك يف مترين ت�سميم 

النقو�س.

الرتحـيب  حـوار  مرّبـع  من  اخـرت 
 New( واأيقونة   ،)Welcome(
 ،)1( ال�سكل  يف  كما   ،)Graphic

يف  كما  الرئي�سة،  ال�سا�سة  لديك  فتظهر 
ال�سكل )2(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(
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ال�سكل )3(

3

4

5

 )Toolbox( الأدوات  �سندوق  من  اخــرت 
 Bazier( اأداة  ال�سا�سة  ي�سار  على  واملوجود 
يف  كما   ،)2( بالرقم  لها  وامل�سار   ،)Tool

الفارة،  ثّمّ ا�سغط قليًل، واترك  ال�سكل )3(، 
لتح�سل  العمل؛  ورقة  داخل  العملّية  وكــّرر 

على احلدود اخلارجّية للت�سميم. 

�ضل اآخر نقطة باأول نقطة؛ لإمتام الت�ضميم مع 
يف  كما  ال�سكل،  اإغلق  اإغفال  عدم  مراعاة 

ال�سكل )4(.

)Shape tool( عّدل اخلّطوط املنحنية بالأداة
        ،  كما يف ال�سكل )5(. 

2

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(
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ال�سكل )6(

ال�سكل )7(

ال�سكل )8(

ال�سكل )9(

6

1

2

 Bazier( اأ�سف اإلى الت�سميم اخلطوط من اأداة
امل�ستطيل  اأداة  من  والأ�سكال   ،      )Tool

)Rectangle Tool(             من �سندوق 
الأدوات )Toolbox(، واملوجود على اجلهة 
 ،)6( ال�سكل  يف  كما  ال�سا�سة،  من  الي�رصى 

والذي مّت التعّرف اإليه يف امل�ضتوى الثاين. 

تعبئة الت�صميم بالألوان

حّدد ال�سكل املراد تعبئته باأداة التحديد 
الأدوات  �سندوق  من   )Pick TooL(
ي�سار  على  ــودة  ــوج وامل  ،)Toolbox(

ال�سا�سة، كما يف ال�سكل )7(.

اخرت اأحد خيارات التعبئة           ، ال�سكل )8(، 
باأحد هذه اخليارات، كما يف  الت�سميم  ولّون 
ال�سكل )9(، اأو كما مّر معك يف مترين ت�سميم 

النقو�س.
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ن�صاط )1-5(: ت�صاميم ملب�س الأطفال

الت�ضميم  لخطوط  و�ضًفا  اكتب  ثّمّ  الآتية,  الأطفال  مالب�ص  ت�ضاميم  اأ�ضكال  تاأّمل 
الملب�س،  لقطعة  العام  ال�سكل  الذي تحدثه في  التاأثير  ًحا  منها، مو�سّ والتحويرات في كّل 
وحاول ر�ضم هذه الت�ضاميم وغيرها في دفترك, ثّمّ ناق�ص ملحوظاتك على هذا الت�ضميم مع 

زمالئك باإ�ضراف المعّلم:

الأ�سئلة
1 - ما البعد الذي يمّثله كّل من المقا�سات الآتية الماأخوذة لج�سم الطفل:

محيط ال�سدر، ومحيط الخ�سر، وطول حفرة ال�سرج، وطول حفرة الإبط.
2 - اذكر اأ�سكال تحوير المخّطط الأ�سا�سّي للأطفال.

3 - عّدد مراحل تحوير المخّطط الأ�سا�سّي للأطفال ب�سكل مت�سل�سل.
4 - علل الآتي:

 اأ  - عدم المبالغة في �سبط مقا�س قطعة الملب�س للأطفال على الج�سم تماًما.
ب- ا�ستعمال المثّبتات والمغلقات في قطعة الملب�س بما يتنا�سب وعمر الطفل.

جـ - اأهمّية نقل المخّطط الأ�سا�سّي من ورق الر�سم اإلى الورق المقّوى.
 د  -  ا�ستعمال التحوير بالبن�سات من عمر )10-12( �سنة فما فوق.

هـ - ا�ضتعمال المّطاط وغرزة ع�ص البلبل بدًل من غرزة الزّم الآلّية. 
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5 - قارن بين المخّطط الأ�سا�سّي للأطفال والمخّطط الأ�سا�سّي للكبار، من حيث:
 اأ  - عمق بن�سة الخ�سر.

ب- عر�س الجزء الأمامي والخلفي.
جـ- مقدار تك�سيم الجوانب.

 د - طول ال�سدر )الأمام(.
6- اأمامك ال�سور ذوات الأرقام )1، 2، 3( لبع�س ت�ساميم ملب�س الأطفال، حّدد التحوير 
الذي اأجري على المخّطط الأ�سا�سّي لكّلّّ ت�سميم منها، واذكر تاأثير كّل منها في الج�سم. 

123
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1   تحوير المخّطط الأ�صا�صّي للأطفال اإلى مخّطط بلوزة بت�صميم محّدد وخياطتها 

تحوير المخّطط األساسّي لألطفال لتصاميم محّددة وخياطتها ثالًثا
الأ�سا�سّي  املخّطط  ويعّد حتوير  متنّوعة،  لت�ساميم  للكبار  الأ�سا�سّي  املخّطط  �سابًقا حتوير  در�ست 
البن�سات يف خمّططات  تاأثري  اأّن  الأطفال. كما  ت�ساميم ملب�س  لب�ساطة  للكبار؛  منه  اأ�سهل  للأطفال 
الأطفال اأقّل منها عند الكبار، فما الت�ساميم التي ميكن حتوير املخّطط الأ�سا�سّي للأطفال اإليها؟ كيف 

يتّمّ نقل خطوط الت�ضميم اإلى املخّطط الأ�ضا�ضّي؟ ما الإجراءات املّتبعة يف خياطة كّل ت�ضميم منها؟

ميكن حتوير املخّطط الأ�ضا�ضّي لالأطفال اإلى ت�ضاميم متعّددة, وقد مّت اختيار اأحدها لتنفيذه 
كما ياأتي:

م�ساًفا  دائريّة،  الرقبـة  وعراٍو، وحفرة  وباأزرار  الأمـام،  من  بمرّد  بـلوزة  الت�سميم:  اأ    و�سف    
حافتا  وتنّظف  )ك�سك�س(،  مزمومة  قما�س  قطعة  اإليها 
ب�سكل  موروب  ب�سريط  مًعا  والك�سك�س  الرقبة  حفرة 
ظاهر)بييه(, وُكم ق�ضير وا�ضع عند نهاية طوله )كلو�ص(, 
كما في ال�سكل )1-28(، وقبل البدء بتحوير المخّطط 
جّيًدا,  الت�ضميم  خطوط  درا�ضة  من  بّد  ل  الأ�ضا�ضّي, 
التحوير؛  بها  �ضيتّمّ  التي  للخطوات  خّطة  وو�ضع 

للح�سول على اأف�سل النتائج باأب�سط الطرق واأ�سهلها.
ح  وي�سمل الت�سميم المختار اأربعة اأجزاء رئي�سة: الأمام والخلف والكّم والك�سك�س، ويو�سّ
ال�سكل )1-29( المخّطط الأ�ضا�ضّي للجزء العلوي بعد ر�ضم خطوط الت�ضميم المحّدد 
للبلوزة عليه؛ اإذ, تّم ر�ضم المرّد وبطانته على الجزء الأمامي, وكذلك التو�ضيع الالزم عند 
نهاية طول الكّم، اأّما الك�سك�س فيتّم تركيبه على حفرة الرقبة على �سكل ياقة، وهو عبارة 

عن قطعة م�ضتطيلة مزمومة لتتطابق مع دوران حفرة الرقبة.
باختالف  للتف�ضيل  القما�ص  اإعداد  اإجراءات  �ضابًقا  تعّرفت  للتف�صيل:  القما�س  تجهيز   ب  
اأنواعه بما فيه )تفّقد القما�س، وتجهيزه �سد النكما�س، وت�سوية الحاّفات، وت�سحيح 

ال�سكل )1-28(: تحوير المخّطط 
الأ�سا�سّي لمخّطط بلوزة.
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ال�سكل )1-29(: تحوير المخّطط الأ�سا�سّي 
العلوي ح�ضب خطوط ت�ضميم البلوزة.

قد  عيوب  اأيّة  لتجّنب  وكّيه؛  الورب، 
تظهر بعد الق�ّس(.

بالطريقة  القما�س  يثنى  القما�س:  ثني  جـ   
المخّطط  اأجــزاء  توزيع  قبل  المنا�ضبة 
من  ممكن  قــدر  اأكــبــر  لتوفير  عليه؛ 
عليه  المخّطط  اأجزاء  وتوزيع  القما�ص, 
القما�س  على  بالمحافظة  ي�سهم  بما 
المتبّقي كقطعة كبيرة يمكن ال�ستفادة 

منها فيما بعد.
القما�س:  على  المخّطط  قـطـع  تـوزيـع  د     
اأن تتّم، كما في  عملية مهّمة ل بّد من 
في  ة  وبخا�سّ بدّقة  الخياطة،  تعليمات 
الخياطة  م�سافات  وجــود  عدم  حال 
على المخّطط، ويوجد عدد من الأمور 
الواجب مراعاتها عند توزيع المخّطط 

على القما�س، كما در�ستها �سابًقا.
  هـــ  تثبيــت المخّطــط: يجــب تثبيته على 

القما�س بالطريقة المنا�سبة.
الخياطة بحذر  القما�ص حـول المخّطط على خطوط م�ضافات  الـقـمـا�س: يق�ّصّ    و   قـ�ّس 

وانتباه، كما در�ست �سابًقا. 
    ز    نقل علمات الخياطة: يتم نقل علمات الخياطة على طبقتي القما�س بالطريقة المنا�سبة، 
لمهارة  بالإ�ضافة  العالم,  وموقع  القما�ص,  نوع  منها:  عّدة,  اأمور  على  تعتمد  والتي 

ال�سخ�س الذي �سينّفذ خياطة القطعة، كما در�ست �سابًقا.
البلوزة ذات الت�سميم المحّدد بمراحل مت�سل�سلة  تمّر    ح  تجميع قطع البلوزة وخياطتها: 

لتجميعها مًعا، كما ياأتي:
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قطعة الزّم )الك�سك�س(.
العلوي  الأ�سا�سّي  المخّطط 

ل تنفيذها حول خّط الأمامي والخلفي. اإجراء الدرزة المدّعمة: وتتم ح�سب نوعّية القما�س، ويف�سّ
حفرة الرقبة.

بع�س  وفي  الم�ستعمل.  القما�س  تن�سيل  درجة  ح�سب  وتتّم  الحاّفات:  تنظيف 
الأحيان، يمكن تاأجيل تنظيف الحاّفات لما بعد الخياطة؛ ليتّمّ تنظيف الحاّفتين 

الأمامّية والخلفّية مًعا بالغرزة الآلّية المتعّرجة اأو الحبكة.
الح�ضوات  تنا�ضبه  الت�ضميم,  هذا  وفي  المنا�ضبة,  الح�ضوات  بو�ضع  المرّد:  تجهيز 
الخفيفة, كالفازلين اأو غيرها؛ اإذ, تو�ضع على بطانة المرّد ليثنى على خّط الثنية للداخل. 

خياطة الأكتاف الأمامّية والخلفّية مًعا.
خياطة الجوانب.

تجهيز الكّم وتركيبه: وذلك بخياطة خّط جنب الكّم، واإنهاء حاّفة الكّم بالطريقة 
على  تركيبه  ثّمّ  دانتيل...اإلخ،  �سريط  اأو  ورب،  �سريط  تركيب  مثل:  المنا�سبة، 

حفرة الإبط.
تجهيز الك�سك�س: تنفيذ درزة الزّم على خّط تركيب الك�سك�س واإنهاء حاّفته الخارجّية 

بالطريقة المنا�سبة، مثل: تركيب �سريط ورب، اأو دانتيل، اأو ثني الحاّفة ... اإلخ.
لتنظيف حاّفته، مراعًيا  الظاهر  الموروب  ال�سريط  با�ستعمال  الك�سك�س:  تركيب 

توزيع الزّم بالت�ضاوي. 
تثبيت ثنية الذيل: با�ستعمال الغرزة المنا�سبة يدويًّا اأو اآليًّا.

فتح العراوي وتركيب الأزرار: اإذ يتّمّ فتح العراوي اأوًل ثّمّ تركيب الأزرار.
زخرفة البلوزة: بالطريقة المنا�سبة با�ستعمال الدرزات الظاهرة، والغرز التجميلّية 
التطريز,  اأو  الترقيع,  اأو  بالأبليك,  اأو  والمرّد  الك�ضك�ص والأكمام,  على حاّفات 
حول  غيرها  اأو  الدانتيل,  اأ�ضرطة  اأو  المنا�ضبة,  والمكّمالت  الُكلف  بو�ضع  اأو 
الك�سك�س ونهاية الكم والمرّد ح�سب الرغبة، وقد يكون تنفيذ الزخرفة المطلوبة 

في اأثناء عملية تجميع البلوزة وخياطتها اأو بعد النتهاء من خياطتها. 
الكي النهائي للبلوزة.

�سبط جودة تف�سيل وخياطة البلوزة �سمن بنود محّددة ح�سب الت�سميم.

.  1

.  2

.  3

.  4

.  5

.  6

.  7
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تحوير المخّطط الأ�صا�صّي العلوي للأطفال اإلى مخّطط قمي�س بت�صميم محّدد
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

1- حتّور املخّطط الأ�سا�سّي العلوي للأطفال اإلى خمّطط بلوزة مبرّد يف الأمام وعراٍو واأزرار.
2- حتّور املخّطط الأ�سا�سّي للكّم اإلى خمّطط كّم ق�سري كلو�س.

3- تر�سم خمّطط قطعة الك�سك�س.
4- جتّهز املخّطط النهائي. 

المعلومات الأ�سا�سيّة
وعراٍو  اأمامي  مبرّد  بلوزة  خمّطط  اإلى  للأطفال  العلوي  الأ�سا�سّي  املخّطط   حتوير  اأمامك  ال�سكل  ح  يو�سّ
اإليها قطعة قما�س مزمومة )ك�سك�س(، وتنّظف حاّفة حفرة الرقبة  واأزرار، وحفرة الرقبة دائرّية، م�ساًفا 

والك�سك�س ب�رشيط موروب ب�ضكل ظاهر)بييه(, وكّم ق�ضري ووا�ضع عند نهاية طوله على �سكل كلو�س.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

8 -1
تمرين

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

2

اأوًل: حتوير اجلزء العلوي )الأمام واخللف( للمخّطط الأ�صا�صّي

على  للأطفال  )الأمام(  العلوي  الأ�سا�سّي  املخّطط  انقل 
من  �سم   )7( م�سافة  ترتك  بحيث  خمّططات،  ر�سم  ورق 
حاّفة الورقة اليمنى، وم�سافة )15( �سم تقريًبا )اأو الطول 
املطلوب( اأ�سفل خّط اخل�رص، مراعًيا القت�ساد يف الورق، 
وعدم نقل بن�سات اخل�رص واجلنب، كما يف ال�سكل )1(.

اأكمل ر�سم خمّطط الأمام اإلى خّط احلو�س اأو اإلى الطول 
ال�سكل )1(املطلوب للبلوزة، كما يف ال�سكل )1(، ثّمّ ار�سم حفرة

الأدوات والتجهيزاتالمواّد

- املخّطط الأ�سا�سّي العلوي للأطفال.
- املخّطط الأ�سا�سّي لكّم الأطفال.

- ورق ر�سم خمّططات.            - ل�سق ورقي.

-  �رصيط القيا�س.
-  اأدوات الر�سم. 

. -  مق�ّسّ
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الإبط بتو�ضيع طول احلفرة م�ضافة )1-1.5( �ضم, وو�ّضع 
حفرة الرقبة م�سافة )2�سم( على خط منت�سف الأمام وعلى 
ثّم  ال�سكل )1(،  الت�سميم، كما يف  الكتف كما يف  خط 
حّور خمّطط اخللف مراعيًا ت�ساوي حفرة الرقبة على خّط 
الكتف لكّلّّ من الأمام واخللف, وكذلك ت�ضاوي تو�ضيع 

حفرة الإبط، كما يف ال�سكل )2(.
بحيث  الأمام،  منت�سف  اإلى ميي خّط  املرّد  ار�سم خّط 
يوازيه ويبعد عنه م�سافة )1.5( �سم ) ح�سب قيا�س قطر 

الزّر(، كما يف ال�سكل )3(. 
بحيث  الأمام،  منت�سف  خّط  على  الأزرار  اأماكن  عّي 
اأ�سفل خّط حفرة الرقبة مب�سافة )1.5(  يكون الزّر الأول 
بحيث  املنت�سف،  خّط  على  الأزرار  باقي  وّزع  ثّمّ  �سم، 
عروة  اآخر  ُبعد  ويكون  �سم،   )6-4( بينها   البعد  يكون 

عن نهاية طول البلوزة م�سافة )7-10( �سم.
املرّد  عر�س  �سعف  ت�ساوي  بحيث  املرّد،  بطانة  ار�سم 
املرّد،  خّط  وتوازي  �سم،   )4( ت�ساوي  اأي  +)1(�سم؛ 

كما يف ال�سكل )3(. 
خّط  با�ضتثناء  للمخّطط   اخلارجّية  اخلطوط  حول  ق�ّص 
تقريًبا  �سم   )2( م�ضافة  ترك  مع  الأمامّية,  الرقبة  حفرة 

اأعلى املرّد وبطانته.
اثن بطانة املرّد للأ�سفل موؤّقًتا، ثّمّ ق�ّس على خّط حفرة 

الرقبة، وافتح ثنية املرّد.
اكتب البيانات اللزمة على كل من خمّططي )الأمام واخللف(، 
اجتاه  خّط  ر�سم  مراعًيا  واخللف،  الأمام  منت�سفي  كخطّي 
الأمام  منت�سف  خلّطي  موازيًا  ليكون  املخّطط  على  الن�سيج 

ومنت�سف اخللف مثني مغلق، كما يف ال�سكلي )3، 4(. 

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(
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ثانيًا: حتوير املخّطط الأ�صا�صّي للكّم اإلى خمّطط كّم ق�صري, وبزّم 
ب�صيط )ت�رسيب( يف راأ�صه ووا�صع عند نهاية طوله )كلو�س(.

�سّف املخّطط الأ�سا�سّي للكّم اإلى الطول املطلوب، 
مراعًيا اأن يكون قيا�سه منا�سًبا لقيا�س حفرة الإبط 
حول  وق�ّس   ،)5( ال�سكل  يف  كما  اجلديدة، 

اخلطوط اخلارجّية له.
ق�ّسم املخّطط اإلى اأق�سام عّدة، ويف هذا التمرين، 
اأرقام  �سّجل  ثّمّ  اأق�سام،   )6( اإلى  تق�سيمه  ميكن 
بعد,  فيما  تنظيمها  اإعادة  عليك  لي�ضهل  القطع؛ 
مراعًيا تثبيت علمة خّط منت�سف الكم، وكذلك 
علمتي اتزان حفرة الإبط الأمامّية واخللفّية، كما 

يف ال�سكل )5(.
اإلى  الأ�ضفل  من  املر�ضومة  اخلّطوط  على  ق�ّص 
اإلى م�سافة تبعد )2( مم عن خّط دوران  الأعلى 

الكّم )اأي عدم ف�ضل القطع(.
ا عموديًّّا على ورقة ر�سم خمّططات جديدة،  ار�سم خطًّ
بحيث  يبعد  عن حاّفة الورقة اليمنى م�سافة )20( 
م�سافة  ال�سفلى  الورقة  حاّفة  عن  ويبعد  تقريًبا،  �سم 

)2( �سم، مراعًيا القت�ساد يف الورق.
اخلّط  من  الأمين  اجلانب  على   )3( القطعة  ثّبت 
العمودّي، بحيث تلقي اخلّط العمودّي من الأعلى، 
وتبعد عنه عند نهاية طولها م�سافة )1( �سم، وثّبت 
الأي�رص  اجلانب  على  نف�سها  بالطريقة   )4( القطعة 
اأّن  اأي  ال�سكل)6(؛  العمودّي، كما يف  اخلّط  من 
امل�سافة بي القطعتي يف الأ�سفل ت�ساوي )2( �سم.

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(
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ثّبت باقي القطع بالطريقة نف�ضها بحيث تتالقى 
من  الأخرى  عن  قطعة  كّل  وتبعد  الأعلى  يف 
الأ�سفل م�سافة )2( �ضم, مراعًيا ترتيب القطع, 
مقدار  تكون  وبذلك   .)6( ال�سكل  يف  كما 
الزيادة الكلّية لتو�ضيع خّط نهاية الطول ت�ضاوي 

)10( �سم.
الأعلى، وكذلك  الكّم من  عّدل ر�سم دوران 
ار�سم خّط نهاية الطول، كما يف ال�سكل )6(. 
وميكن زيادة م�ضافة التو�ضيع يف الأ�ضفل بزيادة 
-5( م�ضافة  قطعتني  كّل  بني  التو�ضيع  مقدار 

10( �سم، كما يف ال�سكل )7(.

ثالثًا: ر�صم قطعة الك�صك�س

اجلزء  خمّطط  فوق  اخللفي  اجلزء  خمّطط  ثّبت 
الرقبة  حفرتي  نقطتي  تلقي  مراعًيا  الأمامي، 

للأمام واخللف مًعا، كما يف ال�سكل )8(.
و�ضع  يف  وهو  )املرت(  القيا�ص  �رشيط  �ضع 
عمودّي لقيا�س حفرة الرقبة، كما يف ال�سكل 

 .)8(
ار�سم امل�ستطيل )اأ، ب، جـ، د (، بحيث يكون 
طول اخلّط )اأ ب( = )دوران حفرة الرقبة ×2(،  
عر�س   =  ) د  اأ   ( واخلّط  الرغبة،  ح�سب  اأو 

الك�سك�س املطلوب، كما يف ال�سكل )9(.

ال�سكل )7(

ال�سكل )8(

ال�سكل )9(
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 ق�ّص على اخلّطوط اخلارجّية للمخّطط.

رابعاً: اإعداد املخّطط النهائي

ار�سم م�سافات اخلياطة حول املخّطط )الأمام 
واخللف(. 

 حفرة الرقبة   =   )1( �سم
حفرة الإبط    =   )1( �سم 
خّط اجلنب     =   )3( �سم
خّط الكتف    =   )1( �سم

نهاية الطول    =   )1-4( �سم

ار�سم م�سافات اخلياطة حول املخّطط  )الكّم 
والك�سك�س( مقدارها )1( �سم.

قّدر كمية القما�س اللزمة لعمل هذا الت�سميم 
ح�سب عر�س القما�س )90( �سم، اأو )110( 

�سم، اأو )140( �سم.

ودّون  مغّلف،  داخل  النهائي  املخّطط  احفظ 
عليه البيانات اللزمة.
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تف�صيل )بلوزة( بت�صميم محّدد, وخياطتها, وكيّها, ومراقبة جودة خياطتها
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

ل البلوزة ذات الت�سميم املحّدد كما يف التمرين ال�سابق. 1-  تف�سّ
2-  تخيط البلوزة بالت�سميم املحّدد.

3-  تكوي البلوزة بال�سكل ال�سحيح. 
4-  ت�سبط جودة تف�سيل البلوزة وخياطتها.

المعلومات الأ�سا�سيّة
ه  بعد اإعداد القما�س بطريقة �سحيحة, وتوزيع قطع املخّطط عليه مع مراعاة القت�ساد ومن ثّمّ ق�سّ
وتف�سيله، يتّمّ جتميع القطع مًعا بخياطة اجلانبني والأكتاف, ويتّمّ كي اأجزاء البلوزة يف اأثناء جتهيزها، 

اإل اأّن هذا ل يغني عن كي البلوزة بعد اإمتام خياطتها، مما يك�سبها مظهًرا جميًل متكامًل.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
-  خمّطط البلوزة باأجزائها جميعها، كما يف التمرين ال�سابق.

-  قما�س قطني �سادة للبلوزة طوله )95( �سم وعر�سه )110( �سم.
-  ح�سوة خفيفة اأو اأي ح�سوة منا�سبة )فازلي(.

-  اأزرار منا�سبة �سغرية للبلوزة.
-  �رصيط ورب.

-  اأدوات التف�سيل واخلياطة.
-  اأدوات الكي وجتهيزاته.

-  اآلة خياطة جمّهزة باخليوط.
-  اآلة حبكة جمّهزة باخليوط.

9 -1
تمرين

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

2
3

من  خلّوها  من  للتاأّكد  القما�س؛  قطعة  تفّح�س 
العيوب، كما تعّلمت �سابًقا.

جّهز قطعة القما�س �سد النكما�س، واكوها.
تعليمات  ح�ضب  القما�ص  على  املخّطط  قطع  وّزع 
اخلياطة, )مع التاأّكد من توّفر م�ضافة كافية لر�ضم م�ضافات
اخلياطة اللزمة حول املخّطط اإذا مل يتّمّ ر�سمها على
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املخّطط النهائي، مراعًيا القت�ساد يف القما�س(.
دون  اخلياطة  م�ضافات  خطوط  على  القما�ص  ق�ّص 

رفع القما�ص يف اأثناء الق�ّص.
القما�س  اإلى  املخّطط  من  اخلياطة  علمات  انقل 

بالطريقة املنا�سبة، كما تعّلمت �سابًقا.
م�سافة  يف  الرقبة،  حفرة  حول  املدّعمة  الدرزة  نّفذ 

اخلياطة  وقريًبا من خّط اخلياطة.
ق�ّس قطعة من احل�سوة ) الفازلي(  مبقدار بطانة املرّد، 
و ثّبتها على الوجه اخللفي لبطانة املرّد فقط، ثّمّ اثن 

املرّد على خّط الثني، وثّبت الثنية بالكي.    
اأن  �ضع الكتف الأمامي مع الكتف اخللفي, مراعًيا 
وثّبتهما  مًعا،  للداخل  ال�سحيحان  الوجهان  يكون  
بغرزة ال�رصاجة اأوًل، ثّمّ ادرز على خّط اخلياطة متاًما، 
ثّمّ فّك خيط  مراعًيا تثبيت بداية  اخلياطة ونهايتها، 

ال�رصاجة، واكِو اخلياطة.
للبلوزة  اجلنب  خّطي  تثبيت   يف   )8( اخلّطوة  كّرر 

وخياطتهما. 
نّظف حاّفات م�سافة اخلياطة باآلة احلبكة اأو بالطريقة 

املنا�سبة.
جّهز الكّم كما ياأتي:

 اأ  - نّفذ خياطة وتنظيف جنب الكّم )اأ�سفل دوران 
الكّم(، كما يف خياطة جنب البلوزة.

ب– نّفذ خياطة نهاية طول الكّم بالطريقة املنا�سبة. 
رّكب الكّم على حفرة الإبط للبلوزة، وذلك بقلب 
البلوزة على الوجه اخللفي, و�ضع الكّم يف مكانه
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املنا�ضب بحيث يكون خّط راأ�ص الكّم مثّبًتا مع خّط الكتف, 
وعلمات التزان لكّلّ من الكّم وحفرة الإبط مًعا، وثّبت 
الكّم على حفرة الإبط بغرزة ال�رصاجة اأوًل ثّمّ بالدرزة، ثّمّ 

نّظف حاّفة م�سافة اخلياطة باآلة احلبكة. 
جّهز الك�سك�س كما ياأتي:

املنا�سـبة  بالطريقة  للك�سك�س  اخلارجي  الـخّط  جّهز   - اأ   
)تركيب �رصيط دانتيل اأو بالغرزة املتعّرجة، ...اإلخ(.

ب- نّفذ درزتي للزّم يف م�سافة اخلياطة وعلى بعد )1( مم 
من خّط الرتكيب، ثّمّ وّزع الزّم مب�سافات مت�ساوية.

جـ- �ضع قطعة الك�ضك�ص على حفرة الرقبة بحيث يكون 
منت�سف  يتلقى  واأن  للأعلى،  ال�سحيحان  الوجهان 
الزّم  توزيع  مراعًيا  اخللف  منت�ضف  مع  الك�ضك�ص 
بال�رصاجة  ثّم  الدبابي�س،  با�ستعمال  وثّبته  بالت�ساوي، 

الوا�سعة، ثّمّ بغرزة الدرزة. 
تفاديًا لظهور  الق�سق�سة والتدريج وذلك  نّفذ عملية  د - 

ال�سّد. 
الك�سك�س  على  و�سعه  املوروب،  ال�رصيط  قطعة  جّهز 
ال�رصاجة،  بغرزة  مًعا  والقمي�س  الك�سك�س  يثّبت  بحيث 

على اأن يكون ال�رشيط املوروب ب�ضكل ظاهر.
ثّمّ  اأوًل  بال�رشاجة  الورب  ل�رشيط  الثاين  الطرف  ثّبت 

بالدرزة.
املنا�سبة  بالطريقة  املخّطط،  يف  كما  العراوي،  خّط  انقل 
العراوي   خياطة  ونّفذ  البلوزة،  من  اليمنى  اجلهة  وعلى 

يدوّيًّا اأو اآلّيًّا.
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على  الأزرار  اأماكن  حتديد  يف    )16( اخلّطوة  كّرر 
اجلهة الي�رصى للبلوزة ، ثّمّ ثّبت الأزرار يف مواقعها 

بلون خيط منا�سب يدوّيًّا اأو اآلّيًّا.
اثن ذيل البلوزة، وثّبته بال�رصاجة اأوًل ثّمّ بغرز اللقطة 

اأو الدرزة.
نّفذ زخرفة البلوزة ح�سب الرغبة بالتطريز اأو بغريه.

اكِو البلوزة، مّتبًعا اخلّطوات الآتية: 
اأ  - جّهز مكان الكي واأدواته, مراعًيا و�ضع املكواة 
يف  اليمنى  يدك  ت�ستعمل  كنت  اإذا  ميينك،  اإلى 

م�سك املكواة.
ب- تفّح�س �سلمة املكواة، ثّمّ �سلها بالتّيار الكهربائي.

جـ- اخرت حرارة املكواة املنا�سبة لنوع القما�س.
يكون  بحيث  الكي,  طاولة  على  البلوزة  �ضع   - د 
وجهها ال�سحيح نحو الطاولة، واكِو اخلياطات 
من خّط الذيل وحتى حفرة الإبط، مراعًيا فتح 

م�سافات اخلياطة يف حالة اخلياطة املفتوحة. 
و - اكِو ثنية الذيل. 

يف  كما  وخياطتها،  البلوزة  تف�سيل  جودة  ا�سبط 
جدول �سبط جودة خياطة البلوزة.



88

نموذج �صبط جودة خياطة البلوزة
    ل نعمالتف�صيلتاملو�صوعالرقم

الت�سميم1
1- منا�سب ل�سكل اجل�سم.
2- منا�سب لعمر الطفل.  

3- مالءمة الزخارف للعمر والت�ضميم.

القما�س2
1- خاٍل من العيوب.

2- مل ئم  للت�سميم )نوع القما�س، وملم�سه، ونقو�سه(.
3-  قابل  للتنظيف والكي. 

نقل علمات 3
1- عدم وجود اأثر لها يف الوجه ال�سحيح للقما�س.اخلياطة

الغرز 4

1-  لون اخليط منا�سب للقما�س.
2- طول الغرزة منا�سب للقما�س.

3- ا�ستواء الغرز.
4- ت�سل�سل الغرز وعدم تقطعها.

خطوط اخلياطة5

1- تطابق خطوط اخلياطة بال�ضكل ال�ضحيح.
2- خلو الدرزات من الثني.

3- ت�ضاوي خياطة الأكتاف.
4- تثبيت بداية اخلياطة ونهايتها.

5- تنفيذ اخلياطة على خّط اخلياطة متاًما.
6- انتظام خّط اخلياطة وعدم تعّرجه.

6
تنظيف حاّفات 

اخلياطة
1- اختيار الطريقة املنا�سبة ح�سب النوع املنا�سب للقما�س.
2- دّقة تنفيذ الطريقة التي مّت اختيارها )اختيار الغرزة املنا�ضبة(.
3- تنفيذ عملية الق�ضق�ضة والتدريج يف اخلطوط املنحنية.

جتهيز الكّم 7   
وتركيبه 

1- فتح اخلياطات حتت الإبط يف حالة اخلياطة املفتوحة.
2- اإنهاء طول الكّم بالطريقة املنا�سبة.
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3- تركيب الكّم:
 اأ  - توزيع الت�ضريب.

ب- تلقي علمات التزان.
جـ- عدم وجود �سّد في حفرة الإبط.

 د - اإعادة الخياطة تحت الإبط )تقوية الخياطة(.

جتهيز الك�سك�س 8
وتركيبه.

1- ت�ساوي اأبعاده.
2- تركيب الك�سك�س على خّط حفرة الرقبة متاًما.

3- ت�ضاوي توزيع الزّم.

العراوي  9
والأزرار

1- حتديد العراوي يف اأماكنها ال�سحيحة.
2- ت�ساوي البعد بي العراوي.

الغرز،  الطول ، وا�ستواء  ت�ساوي   ( العروة  تنفيذ  3- دّقة 
وفتح العروة(.

4- منا�سبة العروة للزّر.
5- منا�سبة لون الزّر لقطعة القما�س.

6- تركيب الأزرار يف اأماكنها ال�سحيحة.
7- طريقة تركيب الأزرار)الأزرار ثابتة(.

8- ملءمة لون اخليط ) للعروة والزّر(. 

10
العمليات 

النهائّية خلياطة 
قطعة امللب�س

1- اختيار الطريقة املنا�سبة لثنية الذيل.
2- دّقة تنفيذ ثنية الذيل.
3- ت�ساوي عر�س الثنية.

4- ت�ساوي طول قطعة امللب�س.
5- ملءمة لون اخليط للخياطة.   

الكي11
1- عدم ملعان وجه القما�س نتيجة الكي.

2- دّقة ثني اخلطوط  املثنّية عند الكي.
3- دّقة الكي وعدم وجود ثنيات يف القما�س نتيجة الكي. 

ال�سكل العام 12
للمنتج.

1- �سبط قطعة امللب�س على اجل�سم.
2- الكي النهائي للقطعة.
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2    تحوير المخّطط الأ�صا�صّي ال�صفلي للأطفال اإلى مخّطط تنّورة بت�صميم محّدد وخياطتها 
ال�سكل  لت�ساميم متعّددة، كما في  للأطفال  ال�سفلي  الأ�سا�سّي  المخّطط  يمكن تحوير 

)1-30(، وتت�سابه طريقة التحوير كما في تحوير التّنورة للكبار.

ال�سكل )1-30(: تحوير المخّطط الأ�سا�سّي ال�سفلي للأطفال اإلى مخّطط تّنورة بت�ساميم متنّوعة.

تّنورة طبقات زّم وخ�ضر مّطاط.

تّنورة ك�سرات.

تّنورة لّف.

ة عر�سّية. تّنورة بق�سّ

تّنورة نفخ.

ة عر�ضّية مع جيوب. تّنورة بق�ضّ
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3   تحوير المخّطط الأ�صا�صّي للتنّورة اإلى مخّطط تنّورة بت�صميم محّدد وخياطته
تتنّوع ت�ساميم  التنانير المنا�سبة للأطفال، و�سيتّمّ تحوير الت�سميم وتنفيذه، كما في ال�سكل 

:)31-1(
تّنورة دون بن�ضات ب�ضّيالت مع قطعة على  اأ   و�سف الت�سميم:     
ال�ضدر, ومع كمر, كما في ال�ضكل )1-31(، ويعتمد ر�سم 
العلوي لملب�س الأطفال؛  مخّططها على المخّطط الأ�سا�سّي 
لتحديد �سكل قطعة ال�سدر، وطول ال�سّيالت، وعلى مخّطط 

التّنورة، وتحويره للت�سميم المحّدد.
  ب    تجهيز القما�س للتف�صيل ح�صب نوعه, كما في خياطة التّنورة.
توزيع  قبل  المنا�ضبة  بالطريقة  القما�ص  يثنى  القما�س:  ثني  جـ   
لتوفير  الخياطة(؛  تعليمات  )ح�سب  عليه  المخّطط  اأجزاء 
اأكبر قدر ممكن من القما�ص, وتوزيع اأجزاء المخّطط عليه 
ي�سهم بالمحافظة على القما�س المتبّقي كقطعة كبيرة يمكن 

القما�ص  ق�ّص  عند  المخّطط  قطع  تعاك�ص  ل  يف�ضّ وكذلك  بعد,  فيما  منها  ال�ضتفادة 
ال�ضادة, ويجب النتباه عند ق�ّص القما�ص اإلى اختالف اللمعان, والقما�ص ذي الوبر, 

والقما�س المنقو�س، والقما�س بر�سوم ذات اتجاه واحد. 
    د    توزيع اأجزاء المخّطط على القما�س, ح�سب تعليمات الخياطة.

   هـ    تثبيت المخّطط على القما�س , كما في تف�سيل البلوزة.
  و   ق�ّس القما�س: يق�ّصّ القما�ص حول قطع المخّطط الكبيرة اأوًل، ثّمّ ال�سغيرة؛ لت�سهيل 
عملية التحّكم في القما�س في اأثناء الق�ّس، وعادة تترك في التّنورة م�سافة خياطة حول 

خطوطها الخارجّية بمقدار )1-2( �سم.
   ز    نقل علمات الخياطة , كما في نقل العلمات في البلوزة.

   ح    مراحل تجميع التنّورة: يتّمّ تجميع التّنورة ب�ضّيالت وقطعة �ضدر وفق الخطوات الآتية:
1  . تنظيف حاّفات القما�س وفي بع�س اأنواع الأقم�سة، تنّظف الحاّفات مًعا بعد خياطتها.

ال�سكل )1-31(: تّنورة 
دون بن�سات ب�سّيالت 
مع قطعة على ال�ضدر.
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2  . تجهيز ال�سّيالت والكمر با�ستعمال الفازلين بالكي اأو الح�سوة المنا�سبة.
3  . تجهيز قطعة ال�ضدر بالح�ضوة المنا�ضبة, وخياطتها من الجهات الثالث مع ترك 

جهة الخ�سر لقلبها وكّيها.
4  . ت�سريج  التّنورة وخياطتها، كما مّر معك �سابًقا با�ستثناء خّط الخ�سر.  

5  . ت�سريج قطعة ال�سدر، وال�سّيالت والكمر مًعا، بحيث تكون قطعة ال�سدر، وال�سّيالت 
بين  كمر التّنورة وبطانته، ثّمّ تدرز وتقلب ثّم تكوى.

6  . فتح عراوي قطعة ال�سدر، وتركيب الأزرار على ال�سّيالت. 
7  . تثبيت ثنية ذيل التّنورة بالغرزة المنا�سبة .

8  . زخرفة التّنورة بالطريقة المنا�سبة.
9  . كي التّنورة.

10. �سبط جودة تف�سيل التّنورة وخياطتها.
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تحوير المخّطط الأ�صا�صّي للتنّورة اإلى تنّورة بت�صميم محّدد
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

.)A( 1- حتّور املخّطط الأ�سا�سّي للتّنورة اإلى خمّطط تّنورة اأ�سا�س
2- حتّور املخّطط الأ�سا�سّي العلوي اإلى خمّطط قطعة ال�سدر و�سّيالت.

المعلومات الأ�سا�سيّة
ميّثل ال�سكل املجاور تّنورة اأ�سا�س )A(؛ اأي وا�سعة من نهاية 
من  واأزرار  بعراٍو،  و�سّيالت  ال�سدر،  على  وقطعة  الطول، 
الأمام. وينتهي طول ال�سّيال على �سكل زاوية، وتوجد عليه 
العروة، وميكن تركيب الأزرار على قطعة ال�سّيال للتمّكن من 

تغيري طوله.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد

-  املخّطط الأ�سا�سّي العلوي للأطفال.
-  املخّطط الأ�سا�سّي ال�سفلي )التّنورة(.

-  ورق ر�سم خمّططات.

-  اأدوات الر�سم والقيا�س.
-  مق�ّسّ ورق.

10 -1
تمرين

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ر�سم 1 ورق  اإلى  العلوي  الأ�سا�سّي  املخّطط  انقل 
املخّططات، بحيث يبعد خّط منت�سف اخللف عن 
حاّفة الورقة )10( �سم تقريًبا، مراعًيا القت�ساد يف 
هذا  )لتنفيذ  امل�ستقيم  اخل�رص  وار�سم خّط  الورق، 
التمرين(، ويلزم اأن تر�سم خمّططي الأمام واخللف 

بجانب بع�سهما، كما يف ال�سكل )1(. 

ال�سكل )1(.
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2

3

4

5

) 2،1( على خّط اخل�رص، كما  النقطتي  حّدد 
يف ال�سكل )1(

ار�سم اخلّط )4،3(، بحيث يوازي خّط اخل�رص 
ويبعد عنه م�سافة )3( �سم، كما يف ال�سكل )2(. 
وهذه امل�سافة ت�ساوي عر�س الكمر املطلوب.   

ر�سم قطعة ال�سدر

 اأ - حّدد نقطة )5(، بحيث تكون اأ�سفل حفرة 
ح�سب  اأو  تقريًبا  �سم   )5( مبقدار  الرقبة 

الرغبة.
ا اأفقيًًّّا طوله )6.5(  ب- ار�سم من نقطة )5( خطًّ
�سم، وحّدد نقطة )6(, و�ضع نقطة )7( على 
اخلّط )3-4(، بحيث يكون طول )7-3( 
ي�ساوي )8( �سم، ثّمّ �سل النقطتي )6، 7( 
-7-6-5( ال�سكل  ليمّثل  م�ستقيم  بخّطّ 
3-5( قطعة ال�سدر، كما يف ال�سكل )3(.

ر�صم ال�صيّالت

 اأ  -  ار�سم ال�سّيال يف الأمام، بحيث يكون عر�سه 
م�سافة  الرقبة  حفرة  عن  ويبعد  �سم   )3(

)2.5( �سم، كما يف ال�سكل )4(.

ب- حّدد موقع ال�ضّيال على خّط كتف اخللف, 
�سم  الرقبة )2.5(  يبعد عن حفرة  بحيث 
كما  �سم،   )3( وعر�سه   ، الأمام  يف  كما 
يف   )10( نقطة  وحّدد  ا،  اأي�سً الأمام  يف 

منت�سف عر�سه، كما يف ال�سكل )4(.

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(
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6

7

8

اخللف،  منت�سف  خّط  على   )9( نقطة  عّي  جـ- 
ي�ساوي   )9  -2( اخلّط  طول  يكون  بحيث 
ـــــ طول الظهر تقريًبا. وهذه النقطة هي التي 
اخللف  منت�ضف  ال�ضّيالن يف  عندها  يتقاطع 

ول ينزلقان ب�سهولة عن الكتف.

النقطتي )10، 9( بخّطّ م�ستقيم،  ومّده   د - �سل 
يف  الكمر  خّط  امتداد  ليلقي  ا�ستقامته  على 
النقطة هي نقطة تركيب  النقطة )11(. )وهذه 
منت�سف ال�سّيال(. واخلّط )10-11( ميّثل خّط 

منت�سف ال�سّيال.

ي�ساوي  عر�سه  يكون  بحيث  ال�سّيال،  ار�سم  هـ- 
خّط  جانبي  على  �سم   )1.5( اأي  �سم؛   )3(

منت�سفه )11-10(.

اجمع طول ال�ضّيال الأمامي, وطول ال�ضّيال اخللفي 
ه  ق�سّ ليتّمّ  الكّلّي؛  ال�سّيال  فيكّون جمموعهما طول 
على  خياطة  )دون  واحدة  قطعة  القما�س  على 
الكتف(، مراعًيا اإ�سافة م�سافة اخلياطة اللزمة على 

طول ال�سّيال لرتكيب الزّر عليها.

�سّف القطعة )5 - 3 - 7 - 6 - 5( على ورق ر�سم 
املخّططات، وانقل البيانات عليها، كما يف ال�سكل )5(.

انقل املخّطط الأ�سا�سّي للتّنورة دون بن�سات، وانقل 
البيانات اللزمة عليه، واعمل تو�سيًعا يف خّط الذيل 
)اإيفازيه(، مقداره )4(�سم، اأو ح�سب الرغبة، كما 

يف ال�سكل )6(.

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(

1
2
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9

10

11

اعمل تو�ضيًعا بني القطع يف خّط الذيل مقداره 
)4( �سم اأو ح�سب الرغبة، ثّمّ �سل خّط اجلنب 
)1-2( بخّط م�ستقيم، كما يف ال�سكل )7(.

ر�سم  ورق  اإلى  للأمام  الأ�سا�سّي  املخّطط  انقل 
ر�ضم  مع  عليه,  البيانات  كتابة  مع  املخّططات 
يف  كما  اخللف,  يف  كما  )الإيفازيه(  التو�ضيع 

ال�سكل )8(.

خمّطط  يف  التو�ضيع  لر�ضم   )8( اخلّطوة  كّرر 
الأمام، كما يف ال�سكل )9(.

نقطة  مع   )1( نقطة  و�ضل  ميكن  ملحوظة: 
للأعلى  ا�ستقامته  ومّده على   ،)2(
خّط  تعديل  ثّم   ،)3( نقطة  اإلى 
على  للح�سول  وذلك  اخل�رص، 
احلو�س واخل�رص،  من  لكل  ات�ساع 

كما يف ال�سكل )10(.

ال�سكل )7(

ال�سكل )8(

ال�سكل )9(
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12

13

14

ار�سم الكمر، بحيث يكون طوله م�ساويًا 
التّنورة، )وميكن عمل زيادة  قيا�س خ�رص 
 ،)10( ال�سكل  يف  كما  اخل�رص،  لقيا�س 
وذلك  وخلعها،  التّنورة  ارتداء  ل�سهولة 
اخل�رص(،  خّط  على  فتحة  توجد  ل  لأّنه 
من  ومفتوح  �سم،   )3( ي�ساوي  وعر�سه 
الأعلى والأ�سفل، كما يف ال�سكل )11(. 
اأجزاء  حول  اخلياطة  م�سافات  ار�سم 

املخّطط كما ياأتي: 
اأ  -  قطعة ال�سدر )1( �سم على اجلانبي،   
الأعلى  من  اأّما  طولها،  نهاية  ومن 

فيمكن و�سعها على قما�س مثنّي.
ب- ال�سّيال )1( �سم، اأّما من نهاية طوله 
�سم   )5( زيادة  فيمكن  الأمام  يف 
تقريًبا لل�ستفادة منها يف زيادة طول 
ل  ال�سّيال عند ال�رصورة، لذلك يف�سّ

خياطة العراوي على قطعة ال�سدر.
اجلنب،  خلّط  �سم   )2-1( التّنورة  جـ- 
ومقدار )1( �سم خلّط اخل�رص، و)1-

3( �سم خلّط الذيل فقط، ملاذا؟
د  - ار�سم م�سافات اخلياطة حول الكمر 
مقدارها )1(�سم، مراعًيا اأن يكون 
منت�سف  يف  الكمر  و�سلة  خّط 

اخللف اأو اجلنب.
اكتب البيانات على املخّطط، واحتفظ به 
داخل مغّلف مع كتابة البيانات الالزمة عليه.

ال�سكل )10(

ال�سكل )11(
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تف�صيل التنّورة بت�صميم محّدد, وخياطتها, وكيّها, ومراقبة جودة خياطتها
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

ل تّنورة طفلة بت�سميم حمّدد. 1-  تف�سّ
2-  تخيط التّنورة بالت�سميم املحّدد بطريقة �سحيحة.

3-  تكوي التّنورة بال�سكل ال�سحيح.
4-  تقّيم جودة تف�سيل التّنورة وخياطتها.

المعلومات الأ�سا�سيّة
املهّمة  املراحل  من  بالرتتيب  التّنورة  اأجزاء  جتميع  مراحل  تعّد 

بالإ�سافة اإلى كي اأجزائها يف اأثناء خياطتها، ويتّم كذلك الكي النهائي للتّنورة. كما ميكن خياطة العراوي  
على قطعة ال�سدر ليتّمّ تعديل ال�سّيال وذلك بتحريك اأماكن الأزرار, مع العلم اأّن ال�ضّيال يف ال�ضكل ينتهي 

بت�ضميم وبه العروة, مع �ضبط اجلودة يف اأثناء خياطة كّل جزء للح�ضول على منتج ل عيوب به.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
-  خمّطط التّنورة بالت�سميم املحّدد.

-  قما�س قطني �سادة طوله )80( �سم وعر�سه )120( �سم.
-  ح�سوة فازلي.

-  اأزرار.

-  اآلة درزة جمّهزة باخليوط.
-  اآلة حبكة جمّهزة باخليوط.

-  اأدوات الكي و معّداته. 

11 -1
تمرين

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1
اأوًل: تف�صيل التنّورة وخياطتها

ثّمّ  للق�ّس،  وجتهيزه  القما�س  تفّقد  خطوات  نّفذ 
وّزع قطع املخّطط عليه ح�ضب تعليمات اخلياطة, 

كما يف مترين خياطة البلوزة.
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اثن  ,ثّمّ  وال�ضّيال(  واخللف,  )الأمام,  التّنورة  قطع  ق�ّص 
القطعة  لت�سبح  عموديًّا  ثّمّ  اأفقيًّا  نف�سه  القما�س  من  قطعة 
اأربع طبقات من القما�ص, وذلك لق�ّص قطعة  على �ضكل 

ال�سدر على ن�سيج طويل مثنّي.
ل  وقد  املنا�سبة.  بالطريقة  القما�س  على  اخلياطة  علمات  انقل 
حتتاج لنقل علمات خّط اخلياطة؛ لأّن م�سافة اخلياطة )1(�سم. 
احلبكة.  باآلة  اخل�رص(  خّط  عدا  )ما  التّنورة  حاّفات  نّظف 
مًعا  وتنظيفها  احلاّفات  حلبك  املرحلة  هذه  تاأجيل  وميكن 

بعد اإمتام خياطة الأجزاء مًعا. 
ال�ضّيال بو�ضع احل�ضوة على الوجه اخللفي للقما�ص,  جّهز 
وكّيها، ثّم ادرز حاّفته، واقلبه على الوجه ال�سحيح، واكوه.

اأدرز  ثّم  طبقتيه,  اإحدى  على  فازلني  بو�ضع  الكمر  جّهز 
خّط منت�سف اخللف لكّلّّ من قطعتي الكّمر.   

ول�ضقها  بطانتها  على  احل�ضوة  بو�ضع  ال�ضدر  قطعة  جّهز 
بالكي، ثّم اثِن قطعة ال�سدر )دون خياطة يف الأعلى(، بحيث 
يكون الوجه ال�سحيح للداخل، ثّم ادرز على خّط اخلياطة، 
ونّفذ عملية ق�سق�سة الزوايا وم�سافات اخلياطة كما �سبق، ثّم 

اقلب القطعة على الوجه ال�سحيح، واكوها كيًّا جّيًدا.
القطع  وتثّبت  بال�رشاجة  ثّم  بالدبابي�ص  التّنورة  قطعتي  ثّبت 
بالدرزة, ونّظف باآلة احلبكة حواّف م�ضافة اخلياطة )دون فتح 

م�سافة اخلياطة(.
الوجه  مقابل  وجهها  يكون  بحيث  ال�ضدر,  قطعة  �ضع 
وخّط  الفازلي(،  عليها  )املثّبت  الكمر  لقطعة  ال�سحيح 
)منت�سف  الكمر  منت�سف  خّط  على  القطعة  منت�سف 

الأمام(، وثبّتها بغرزة ال�رصاجة، ثّم ادرزها.
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�ضع ال�ضّيالني يف مكانيهما املعّدين لذلك يف اخللف على 
الكمر.

القطعة الأخرى للكمر, بحيث يكون كل من قطعة  �ضع 
ال�سدر وال�سّيالن بي طبقتي الكمر، مراعًيا تلقي علمة 
ثّبت  ثّم  اخللف،  منت�سف  وخياطة  الأمام  منت�سف  اتزان 

باخلياطة الطبقات ال�سابقة الذكر جميعها.
اقلب الكمر على الوجه ال�سحيح، واكوه جّيًدا.

الوجهان  يكون  بحيث  التّنورة،  على  الكمر  ثّبت 
التزان  علمات  تلقي  مراعًيا  مًعا،  للداخل  ال�سحيحان 
للكمر  الأخرى  اجلهة  ثّبت  ثّم  والتّنورة،  الكمر  من  لكّلّ 

على الوجه اخللفي للتّنورة بغرزة اللقطة اأو باآلة الدرزة. 
افتح العراوي على قطعة ال�سدر، بحيث تتنا�سب وحجم 
يبعد  زّرين  تركيب  وميكنك  الأزرار.  رّكب  ثّم  الزّر، 
اأحدهما عن الآخر )2-3( �سم، بدًل من زّر واحد على 

ال�سّيال الواحد لتعديل طوله مبا يتنا�سب وطول الطفل.
اثن نهاية الطول من الأ�سفل، وثّبتها بغرزة اللقطة املخفّية.

زخرف التّنورة  باإحدى الطرائق ح�ضب الرغبة, كالتطريز, 
اأو الأبليك، اأو غريه.

ثانيًا: كي التنّورة
نّفذ اخلطوات ) اأ - ب- جـ(، كما يف كي البلوزة.

اقلب التّنورة  على اخللف.
اكِو اخلياطات على خّط اجلنب.

اكِو ثنية ذيل التّنورة.
اكِو قطعة ال�سدر وال�سّيالت.

ا�سبط جودة تف�سيل التّنورة وخياطته يف �سوء منوذج التقومي.
احتفظ بالتّنورة معّلقة على عّلقة ملب�س.
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نموذج �صبط جودة خياطة التنّورة

لنعمالتف�صيلتاملو�صوعالرقم

الت�سميم1
1- منا�سب ل�سكل اجل�سم.
2- منا�سب لعمر الطفلة.  

القما�س2
1- خاٍل من العيوب.

2- ملئم  للت�سميم )نوع القما�س، وملم�سه، ونقو�سه(.
3-  قابل  للتنظيف والكي. 

نقل علمات 3
1- عدم وجود اأثر لها يف الوجه ال�سحيح للقما�س.اخلياطة

الغرز 4

1- لون اخليط منا�سب للقما�س.
2- طول الغرزة منا�سب للقما�س.

3- ا�ستواء الغرز.
4- ت�سل�سل الغرز وعدم تقّطعها.

خطوط اخلياطة5

1- تطابق خيوط اخلياطة بال�ضكل ال�ضحيح.
2- خلو الدرزات من الثني.

3- تثبيت بداية اخلياطة ونهايتها.
4- تنفيذ اخلياطة على خّط اخلياطة متاًما.

5- انتظام خّط اخلياطة وعدم تعّرجه.

تنظيف حاّفات 6
اخلياطة

1- اختيار الطريقة املنا�سبة ح�سب النوع املنا�سب للقما�س.
الغرزة  )اختيار  اختيارها  مّت  التي  الطريقة  تنفيذ  دّقة   -2

املنا�سبة(.
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العراوي  7
والأزرار

1- العراوي يف اأماكنها املحّددة.
الغرز،  وا�ستواء  الطول،  )ت�ساوي  العروة  تنفيذ  دّقة   -2

وفتح العروة(.
3- منا�سبة العروة والزّر.

4- منا�سبة لون الزّر لقطعة القما�س.
5- تركيب الأزرار يف مواقعها املحّددة.

6- طريقة تركيب الأزرار )اأي ثابتة(.
7- ملءمة لون اخليط )للعروة والزّر(. 

8
العمليات 

النهائية خلياطة 
قطعة امللب�س

1- اختيار الطريقة املنا�سبة لثنية الذيل.
2- دّقة تنفيذ ثنية الذيل.
3- ت�ساوي عر�س الثنية.

4- ت�ساوي طول قطعة امللب�س.
5- مالءمة الزخارف للعمر والت�ضميم.

6- ملءمة لون اخليط للخياطة.   

الكي9
1- عدم ملعان وجه القما�س نتيجة الكي.

2- دّقة ثني اخلطوط عند الكي.
3- دّقة الكي وعدم وجود ثنيات يف القما�س نتيجة الكي. 

ال�سكل العام 10
للمنتج.

1- �سبط قطعة امللب�س على اجل�سم.
2- الكي النهائي للقطعة.
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ر�صم تنّورة وتف�صيلها وخياطتها بت�صميم محّدد

مّطاط,  وكمر  زّم,  قطعتين  تّنورة  نّفذ خياطة 
يكون  بحيث  اأمامك،  الذي  ال�سكل  في  كما 
عر�س القطعة الأولى ي�ساوي )محيط الخ�سر 
م�ساًفا اإليه م�سافة ت�ساوي ن�سف قيا�س الخ�سر 
ن�سف  ي�ساوي  وطولها  الرغبة(،  ح�سب  اأو 
مع  تتنا�ضب  م�ضافة  اإليه  م�ضاًفا  التّنورة,  طول 
عر�ص المّطاط الم�ضتعمل )4( �سم مثًل؛ اأي 

�سعف عر�س الكمر النهائي.
اأّما عر�س القطعة الثانية في�ساوي عر�س القطعة 
الأولى، م�ساًفا  اإليه ن�سف عر�سها اأو ح�سب 
الرغبة، وطولها ي�ساوي ن�سف طول التّنورة.

القطعة الأولى للتّنورة

القطعة الثانية للتّنورة
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4    ر�سم المخّطط الأ�صا�صّي لبنطلون الأطفال وتحويره اإلى مخّطط بنطلون بت�سميم 
محّدد وخياطته

ل اأن يثّبت الخ�ضر بالمّطاط بدًل من  تتنّوع ت�ضاميم البنطلونات المنا�ضبة لالأطفال, ويف�ضّ
على  تحتوي  التي  الت�ساميم  اختيار  وكذلك  وخلعها،  ارتدائها  ل�سهولة  والأزرار؛  الكمر 

ال�سّيالت، بالإ�سافة لوجود الجيوب، كما في ال�سكل )32-1(.

ال�سكل )1-32(: بع�س ت�ساميم بنطلونات الأطفال وزخرفتها.

 اأ  - ا�ستعمال الجيوب الخلفّية.
ب- تطريز اأو اأبليك على الجيوب.
جـ - و�ضع الكلف حول الجيوب.

 د  - اأ�سكال مختلفة للجيوب.
هـ - و�ضع المثّبتات المعدنّية بدًل من 

الأزرار؛ لتثبيت ال�سّيالت.
 و - الغرز الظاهرة حول الجيوب.

لر�سمه   ،)33-1( ال�سكل  في  كما  اختيارالت�سميم،  تّم  وقد 
وتحويره وتنفيذه كما ياأتي:

    اأ     و�سف الت�سميم: بنطلون وا�ضع بجيوب اأمامّية ومّطاط على 
لر�سم مخّطط  ال�سكل )1-33(. ويلزم  الخ�سر، كما في 
الحو�س،  محيط  كقيا�س  محّددة،  مقا�سات  البنطلون 
ال�سكل )1-33(: ت�سميم وطول ال�سرج، وطول البنطلون، وعر�س نهاية فتحة �ساق 

البنطلون.
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البنطلون, مع مراعاة اأخذ المقا�ضات الالزمة بدّقة.             
  ب   تجهيز القما�س للتف�صيل ح�صب نوعه, كما في خياطة التّنورة.

ل ا�ستعمال قما�س �سادة عر�سه )110( �سم ليثنى    جـ    ثني القما�س: ولتنفيذ هذا الت�سميم، يف�سّ
بالطريقة المنا�سبة، وقد يكون القما�س منقو�ًسا بر�سوم ذات اتجاه واحد، ويجب النتباه 
الوبر كالكوردروي؛  القما�س ذي  القما�س، وكذلك  ق�ّس  تعاك�سها عند  لتجّنب  اإليها؛ 

لتجّنب اختالف اللمعان.
  د     توزيع اأجزاء المخّطط على القما�س ح�سب تعليمات الخياطة.

  هـ    تثبيت المخّطط على القما�س , كما في تف�سيل التّنورة.
  و    ق�ّس القما�س: يق�ّص القما�ص حول قـطع المخّطط الكبيرة اأوًل, ثّم ال�ضغيرة؛ لت�ضهيل 
عملية التحّكم بالقما�س في اأثناء الق�ّس، وعادة تترك في البنطلون م�سافة خياطة حول 

خطوطه الخارجّية بمقدار )1-2( �سم.
   ز    نقل العلمات, كما في نقل العلمات في التّنورة.

  ح    مراحل تجميع البنطلون: يتّمّ تجميع البنطلون وفق الخطوات الآتية:
1 . تنظيف حاّفات القما�س، وفي بع�س اأنواع الأقم�سة، تنّظف الحاّفات مًعا بعد خياطتها.

2 . تجهيز الجيب وتثبيته في مكانه المحّدد.
3 .  تثبيت ال�سرج الأمامي للبنطلون بجهتيه اليمنى والي�سرى، وكذلك الخلفي، ثّم ت�سريج 

ال�ضاق الأمامّية مع ال�ضاق الخلفّية للجهتين اليمنى والي�ضرى, ثّم اإجراء الدرزة.
4 . ثني مجرى المّطاط, ثّم تركيب المّطاط بالطريقة المنا�ضبة.

5 . تثبيت ثنية �ساق البنطلون بالغرزة المنا�سبة .
اأ�ساليب  بع�س   )32-1( ال�سكل  ح  ويو�سّ المنا�سبة،  بالطريقة  البنطلون  زخرفة   .  6

زخرفة البنطلون ب�سدر و�سّيالت وجيوب.
7 . كي البنطلون.

8 . �سبط جودة تف�سيل البنطلون وخياطته.
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ر�صم المخّطط الأ�صا�صي لبنطلون الأطفال وتحويره اإلى مخّطط بنطلون بت�صميم محّدد

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
1-  تر�سم املخّطط الأ�سا�سّي لبنطلون الأطفال.

2-  تـحّور املخّطط الأ�سا�سّي لبنطلون الأطفال اإلى خمّطط بنطلون مبّطاط 
على اخل�رص.

المعلومات الأ�سا�سيّة
ر�ضم  وميكن  اخل�رش.  عند  ومّطاط  اأمامّية,  بجيوب  وا�ضع,  طويل  بنطلون 
اجليب يف مواقع خمتلفة, مثل: اخللف, اأو على جانب البنطلون, اأو الركبة 

وذلك للح�ضول على ت�ضاميم خمتلفة. وتوجد طرق خمتلفة لر�ضم  املخّطط الأ�ضا�ضّي, وقد مّت اختيار 
املخّطط الب�سيط لتنفيذ هذا الت�سميم، والذي تت�سابه به حفرتا ال�رصج الأمامّية واخللفّية.

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد

-  اأدوات الر�سم والقيا�س.    -  مق�ّسّ ورق.-  ورق ر�سم خمّططات.
-  جدول القيا�سات املعيارّية.

12 -1
تمرين

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1
اأوًل: ر�صم البنطلون

حّدد القيا�سات اللزمة لر�سم البنطلون لعمر )5( 
�سنوات كما ياأتي:

حميط احلو�س =   )62 ( �سم.
طـول اجلنب =   )13.5( �سم.

الطول اجلانبي للبنطلون = )68( �سم.
طول ال�رصج = )18( �سم. وميكن ح�ساب طول 

1ال�رصج وي�ساوي ) ـــــ حميط احلو�س + 2 �سم(.
4
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يكون  بحيث   ،)4-3-2-1( امل�ستطيل  ار�سم 
طوله م�ساويًا طول البنطلون، وي�ساوي )68( �سم، 
وعر�سه ي�ساوي ن�سف حميط احلو�س، م�ساًفا اإليه 

)4( �سم، بحيث ميّثل اخلّط )1-4( خّط اخل�رص.
عّي نقطة )5( على اخلّط )1-2( بحيث يكون 
طول اخلّط )1-5( ي�ساوي طول ال�رصج، وار�سم 
ال�سكل  يف  كما   ،)6( نقطة  اإلى  اأفقيًّا  ا  خطًّ منها 

)1(؛ ليمّثل اخلّط )5-6( خّط ال�رصج.
يكون  بحيث   ،)2-1( اخلّط  على   )7( نقطة  عّي 
منها  وار�سم  اجلنب،  طول  ي�ساوي   )7-1( طول 
ا اأفقيًّا يلقي اخلّط )4-3( يف نقطة )8(، وميّثل  خطًّ
اخلّط )7-8(  خّط احلو�س،كما يف ال�سكل )1(.  

وار�سم  امل�ستقيم )4-1(،  منت�سف  نقطة )9( يف  عّي 
منها عموديًّا يلقي اخلّط )2-3( يف نقطة )10(، وميّثل 

اخلّط )9-10(  خّط اجلنب، كما يف ال�سكل )1(.
ار�سم حفرة ال�رصج الأمامّية كالآتي:

اأ   - مّد اخلّط )5-6( على ا�ستقامته م�سافة ت�ساوي 
)ـــــــ( حميط احلو�س وت�ساوي )ــــــــ × 62 
يف  كما   ،)11( نقطة  وعّي  6.2�سم(،   =

ال�سكل )1 (. 
بحيث   ،)4( نقطة  اأ�سفل   )12( نقطة  عّي  ب- 

تبعد عنها م�سافة )4( �سم.
م�ستقيم،  بخّطّ   )12  ،11( النقطتي  �سل  جـ- 
فه يف نقطة )13(، وار�سم منها عموًدا  ون�سّ
اإلى الداخل على امل�ستقيم )11-12( وطوله 

)2( �سم، وعّي نقطة )14(.

ال�سكل )1(.

1
10

1
10
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7

8

9

10

11

12

د - �ضل النقاط )4-12-14-11( بخّطّ منحٍن، 
حفرة  لي�سّكل  املنحنيات؛  مب�سطرة  م�ستعيًنا 

ال�رصج الأمامّية، كما يف ال�سكل )1(.
مّد اخلّط )2-3( على ا�ستقامته م�سافة )1( �سم، 

وعّي نقطة )15(، كما يف ال�سكل )1(.
فه  �سل النقطتي )11- 15( بخّط م�ستقيم، ون�سّ
اإلى  ا عمودّيًّا  ثّم ار�سم منها خطًّ يف نقطة )16(، 
وعّي  الرغبة،  ح�سب  اأو  �سم   )3( طوله  الداخل 

نقطة )17(، كما يف ال�سكل )1(. 
�ضل النقاط )11-17-15( بخّطّ منحٍن بال�ستعانة 
مب�سطرة املنحنيات؛ لت�سكيل اخلّط الداخلي للبنطلون، 

كما يف ال�سكل )1(.
كّرر اخلّطوات )6-9( لر�سم حفرة ال�رصج اخللفّية 

واخلّط الداخلي للبنطلون.
ارفع طول منت�ضف اخللف مقدار )2( �سم ل�سهولة 
احلركة, و�ضله بخّطّ م�ضتقيم مع منت�ضف الأمام, 
له  موازيًا  ا  خطًّ ار�سم  ثّم   ،)1( ال�سكل  يف  كما 
ويبعد م�سافة )4( �ضم )اأي �ضعف عر�ص املّطاط 
امل�ضتعمل( لرتكيب املّطاط )اأي كمر مّت�ضل(, كما 

يف ال�سكل )2(.
 ،)2( ال�سكل  يف  كما  اخلارجي،  اجليب  ار�سم 
خط  وعن  )2(�سم،  اجلنب  خّط  عن  يبعد  بحيث 
اأو  16(�سم   �14( وقيا�س  )4-6(�سم،  اخل�رص 
ح�سب الرغبة، ثّم انقل خمّطط اجليب اإلى ورق ر�سم 
املخّططات، وار�سم م�سافات اخلياطة حوله، مراعًيا 

ر�سم م�سافة )2(�سم لثنية فتحة اجليب.

ال�سكل )2(.
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13

14

15

16

للمخّطط. وميكن ق�ّص خّط اجلنب  ق�ّص حول اخلطوط اخلارجّية 
ر�سم  ورقة  على  ثّبته  ثّم  واخللفي،  الأمامي  املخّطط  اأجزاء  لف�سل 
اخلطوط  على  الالزمة  اخلياطة  م�ضافات  حوله  وار�ضم  جديدة, 
اخلارجّية للمخّطط جميعها, ثّم ق�ّص حول املخّطط على خطوط 

م�سافات اخلياطة.
اكتب البيانات اللزمة على املخّطط، مراعًيا تثبيت خّط اجتاه 
واخللف  الأمام  منت�سف  خلّط  موازيًا  يكون  بحيث  الن�سيج، 

واجلنب، كما يف ال�سكل )2(.
وخياطته  الت�سميم  هذا  لتف�سيل  اللزمة  القما�س  كمّية  قّدر 

وذلك ح�سب عر�س القما�س امل�ستعمل.
احفظ املخّطط النهائي داخل مغّلف، مدّوًنا عليه البيانات اللزمة.

خياطة بنطلون ق�صير للأطفال

الخ�ضر  على  ومّطاط  و�ضّيالت  ال�ضدر  على  قطعة  مع  لالأطفال  ق�ضير  بنطلون  خياطة  نّفذ 
ح في الأ�سكال المرفقة. وعلى الفخذ، كما هو مو�سّ
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تف�صيل بنطلون بت�صميم محّدد, وخياطته, وكيّه, ومراقبة جودة خياطته
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

ل بنطلون اأطفال بت�سميم حمّدد. 1-  تف�سّ
2-  تخيط البنطلون بالت�سميم املحّدد.

3-  تكوي البنطلون بال�سكل ال�سحيح.
4-  تقّيم جودة تف�سيل البنطلون وخياطته.

المعلومات الأ�سا�سيّة
يعّد البنطلون من القطع املرغوب فيها واملريحة لدى الأطفال, ول تختلف طريقة جتميع قطع بنطلون 
الأطفال وخطواتها عنها يف بنطلون الكبار)البنطلون الن�سائي(، وقد تدّربت يف امل�ستوى الثاين على 
خياطة  فما  لذلك  اخلياطة،  عملية  يف  الأ�سا�سّية  املهارات  وعلى  الن�سائي،  البنطلون  خياطة  طريقة 

بنطلون الأطفال اإل تطبيق ملهارات تعّلمتها يف امل�ستويات ال�سابقة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد

-  خمّطط البنطلون بالت�سميم املحّدد.
-  قما�س قطني �سادة طوله )80( �سم وعر�سه )120( �سم.

-  ح�سوة فازلي.
-  قطعة من املّطاط طولها )50( �سم وعر�سها)2( �سم.

-  اآلة خياطة جمّهزة باخليوط.
-  اآلة حبكة.

-  اأدوات الكي وجتهيزاته.
-  مق�ّس. 

13 -1
تمرين

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1
اأوًل:  تف�صيل البنطلون وخياطته

ثّم  للق�ّس،  وجتهيزه  القما�س  تفّقد  خطوات  نّفذ 
وّزع قطع املخّطط عليه ح�ضب تعليمات اخلياطة, 

كما يف مترين خياطة البلوزة.
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7

8

9
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ق�ّص قطع البنطلون )دون خياطة يف اجلنب(.
اجليب،  مكان  من  لكّل  اخلياطة  علمات  انقل 
وخّط اخلياطة على القما�س بالطريقة املنا�سبة. وقد 
ل حتتاج لنقل علمات خّط اخلياطة؛ لأّن م�سافة 

اخلياطة )1( �سم. 
اخل�رص(   خّط  عدا  ما   ( البنطلون  حاّفات  نّظف 
)احلبك  املرحلة  هذه  تاأجيل  وميكن  احلبكة.  باآلة 

والتنظيف مًعا( بعد اإمتام خياطة الأجزاء مًعا. 
 جّهز اجليب اخلارجي.

�ضع اجليب يف موقعه ح�ضب املخّطط.    
فتحة  خياطة  بداية  تثبيت  مراعًيا  اجليب،  ادرز 

اجليب ونهايتها. 
يكون  )بحيث  مًعا  الأماميني  ال�رشج  خّطي  �ضع 
وثّبتهما  مًعا(،  للداخل  ال�سحيحان  الوجهان 
ونّظف  وادرزهما،  بال�رصاجة،  ثّم  بالدبابي�س 
احلافتي مًعا )دون فتح م�سافة اخلياطة( باآلة احلبكة، 
ثّم ثّبت خّطي ال�رصج اخللفيي مًعا وبالطريقة ذاتها.
افتح البنطلون, و�ضع قطعتيه, بحيث ينطبق خّط 
�رصج الأمام فوق خّط �رصج اخللف، ثّم ثّبت خياطة 
ال�ساق الداخلّية، وادرزها، ثّم نّظف احلافتي مًعا 

)دون فتح م�سافة اخلياطة( باآلة احلبكة.
ادرز حافة كمر البنطلون على بعد )3(�سم ودكك 

املطاط بداخله ثم اغلق باقي الفتحة.
اثن نهاية الطول من الأ�سفل، وثّبتها بالطريقة املنا�سبة.
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من  النتهاء  بعد  اأو  قبل جتميعه  البنطلون  زخرف 
خياطته باإحدى الطرائق ح�سب الرغبة، كالتطريز، 
ا�ستعمال  حال  يف  ة  خا�سّ غريه،  اأو  الأبليك،  اأو 

قما�س من لون �سادة.
ثانيًا: كي البنطلون

نّفذ اخلطوات ) اأ- ب- جـ(، كما يف كي البلوزة.
اقلب البنطلون على اخللف.

اكِو اخلياطات على خّط ال�رصج الأمامي واخللفي 
على طبقة واحدة.

الداخلّية  اخلياطات  لتفتيح  الكي  و�سادة  ا�ستعمل 
ل�ساق البنطلون يف حال اخلياطة املفتوحة.

�سوء  يف  وخياطته  البنطلون  تف�سيل  جودة  قّيم 
منوذج التقييم.

احتفظ بالبنطلون معّلًقا اأو مطويًّا.
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منوذج �صبط جودة تف�صيل البنطلون وخياطته
لنعمالتف�صيلتاملو�صوعالرقم

الت�سميم1
1- منا�سب ل�سكل اجل�سم.
2- منا�سب لعمر الطفل.  

القما�س2
1- خاٍل من العيوب.

2- ملئم للت�سميم )نوع القما�س، وملم�سه، ونقو�سه(.
3- �سهل  التنظيف والكي. 

3
نقل علمات 

اخلياطة
1- عدم وجود اأثر لها يف الوجه ال�سحيح للقما�س.

الغرز 4

1- خيط الدرزة منا�سب للون القما�س.
2- طول الغرزة منا�سب للغر�س من الدرزة.

3- ا�ستواء الغرز.
4- ت�سل�سل الغرز وعدم تقّطعها.

خطوط اخلياطة5

1- تطابق خيوط اخلياطة بال�ضكل ال�ضحيح.
2- خلو الدرزات من الثني.

3- تثبيت بداية اخلياطة ونهايتها.
4- تنفيذ اخلياطة على خّط اخلياطة متاًما.

6
تنظيف حاّفات 

اخلياطة

1- اختيار الطريقة املنا�سبة لنوع  القما�س وموقعها على 
خّط اخلياطة.

الغرزة  )اختيار  اختيارها  مّت  التي  الطريقة  تنفيذ  دّقة   -2
املنا�سبة(.
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7
العمليات 

النهائّية خلياطة 
قطعة امللب�س

1- اختيار الطريقة املنا�سبة لثنية الذيل.
2- دّقة تنفيذ ثنية الذيل.
3- ت�ساوي عر�س الثنية.

4- ت�ساوي طول �ساقي البنطلون.
5- ت�ساوي فتحات �ساقي البنطلون.

6- ملءمة لون اخليط للخياطة.   

الكّي8
1- عدم ملعان وجه القما�س نتيجة الكي.

2- دّقة الكي وعدم وجود ثنيات يف القما�س نتيجة الكي. 

9
ال�سكل العام 

للمنتج.
1- �سبط قطعة امللب�س على اجل�سم.

2- كي القطعة.



115

5    تحوير المخّطط الأ�صا�صّي للأطفال اإلى مخّطط ف�صتان بت�صميم محّدد وخياطته

ال�سكل )1-35(: المخّطط الأ�سا�سّي المحورللف�ستان.

تتنّوع ت�ساميم ف�ساتين الأطفال التي يمكن الح�سول عليها بتحوير 
في  كما  الت�سميم،  اختيار  تّم  وقد  للأطفال،  الأ�سا�سي  المخّطط 

ال�سكل )1-34(؛ لتنفيذه كما ياأتي: 
ة عر�سّية )روبة( على ال�سدر      اأ    و�سف الت�سميم: ف�ستان طفلة بق�سّ
والظهر مع زّم اأ�ضفلها, مع �ضّحاب من الخلف وياقة بيبي, وكّم 
ح ال�ضكل  ق�ضير بزّم في اأعاله ونهاية طوله مع اإ�ضورة, كما يو�ضّ
تحويره  بعد  للأطفال  الأ�سا�سّي  المخّطط  اأجــزاء   ،)35-1(

ح�سب الت�سميم ال�سابق.
ال�سكل )1-34(:   ب   تجهيز القما�س كما �سبق.

ة  ف�ستان طفلة بق�سّ
عر�سّية.

ة )الروبة(    جـ   ثني القما�س: يثنى القما�س ثنًيا طولّيًّا؛ لأّن الأمام والخلف للجزء اأ�سفل الق�سّ
يحتاجان اإلى عر�س منا�سب للزّم، وقد ي�ستعمل لهذا الت�سميم قما�س عر�سه )110( 

�سم، ويمكن اإ�سافة مقدار الزّم ح�سب نوع القما�س وح�سب الرغبة.
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   د    توزيع اأجزاء المخّطط على القما�س ح�ضب تعليمات الخياطة لكّلّ قطعة من قطع المخّطط, 
كو�ضع الأمام على قما�ص مثني, والخلف على قما�ص مفتوح؛ لتثبيت ال�ضّحاب في الخلف.

  هـ   تثبيت قطع المخّطط على القما�س.
   و   ق�ّس القما�س.

   ز   نقل العلمات بالطريقة المنا�سبة. 
  ح   تجهيز اأجزاء الف�صتان وتجميعها. 

تت�سّمن عملية تح�سير اأجزاء الف�ستان وتجميعها مراحل عّدة كما ياأتي:
1 . اإجراء الدرزة المدّعمة حول حفرة الرقبة، ح�سب حاجة الف�ستان.

2 . تنظيف الحاّفات وقد تتم بعد تجميع القطع.
3 . تجهيز الجزء ال�ضفلي الأمامي بالزّم وتوزيعه بانتظام, ثّم خياطة الجزء ال�ضفلي مع 

الروبة الأمامّية.
4 . تجهيز الجزء ال�سفلي للخلف، وتجهيز فتحة ال�سّحاب، وعمل زّم في اأعلى الجزء 
ثّم تركيب الجزء  اليمين والي�سار،  بانتظام على جهتي الخلف  ال�سفلي وتوزيعه 

الخلفي بجهتيه مع الروبة الخلفّية, ثّم خياطتهما مًعا, وترك فتحة ال�ضّحاب.
5 . تركيب ال�سّحاب في الجزء الخلفي.

6 . تركيب الأكتاف مًعا.
7 . تثبيت خّطي جنب الف�ستان مًعا.

8 . تجهيز الأكمام بزّم اأعلى دوران الكّم، وفي نهاية طوله، وتركيب الإ�سورة.
9 . تركيب الأكمام مع مراعاة انتظام توزيع الزّم في اأعلى الكّم.

10. تجهيز الياقة بالح�ضوة المنا�ضبة, وتثبيتها مع البطانة, وكّيها لتكون جاهزة للتركيب.
11. تركيب الياقة با�ستعمال �سريط الورب بدل من ال�ضجاف.

12. �سبط ثنية ذيل الف�ستان، وتثبيتها بالغرز المنا�سبة.
13. زخرفة الف�ستان بالطريقة المنا�سبة.

14. الكي النهائي للف�ستان بالإ�سافة لكي بع�س الأجزاء في اأثناء تجهيز اأجزائه، ويراعى 
كي الزّم براأ�س المكواة المدّبب، وكذلك زّم الكّم، ويتّمّ الكي عادة بعد زخرفة 

الف�ستان التي يجب اأن تتنا�سب نوعّيتها مع قما�ص الف�ضتان. 
15. �سبط جودة تف�سيل الف�ستان وخياطته.  
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تحوير المخّطط الأ�صا�صّي الكامل للأطفال اإلى مخّطط ف�صتان بت�صميم محّدد 
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

-  حتّور املخّطط الأ�سا�سّي العلوي للأطفال اإلى خمّطط ف�ستان طفلة.

المعلومات الأ�سا�سيّة
اأ�سفل  وزّم  عر�سّية،  ة  بق�سّ طفله  ف�ستان  الت�سميم 
ة، و�سّحاب يف منت�سف اخللف، وكّم ق�سري بزّم  الق�سّ

عند راأ�ص الكّم ونهاية طوله مع اإ�ضورة, وياقة بيبي.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
-  ورق ر�سم املخّططات.    -  �رصيط ل�سق.
- املخّطط الأ�سا�سي للكّم.                                                        
-  املخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي للأطفال.

-  اأدوات الر�سم والقيا�س، ومق�ّس ورق.

14 -1
تمرين

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

2

3

اأوًل : حتوير خمّطط اجلزء العلوي ) اأمام – خلف(.

)حتى  للأطفال  العلوي  الأ�سا�سي  املخّطط  �سّف 
للخ�رص،  الأفقّي  اخلّط  ر�سم  مراعًيا  اخل�رص(،  خّط 

واإلغاء تك�سيم اخل�رص والبن�سات اإن وجدت.
مّد خّط منت�سف الأمام اأ�سفل خّط اخل�رص اإلى الطول 
املطلوب للتّنورة )30(�سم، وذلك للح�سول على 
اأفقّيًّا موازيًا  ا  الطول الكّلّي للف�ستان، وار�سم خطًّ
اإلى  ا�ستقامته  على  اجلنب  ومّد خّط  اخل�رص،  خّط 

طول التّنورة، كما يف ال�سكل )1(.
للف�ستان،  اخللف  خمّطط  لر�سم   )2( اخلّطوة  كّرر 

كما يف ال�سكل )1(.
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�ضع نقطة )3( على خّط منت�سف الأمام، بحيث تبعد 
 )1-3( اخلّط  و�سل  �سم،   )1( م�سافة   )2( نقطة  عن 
يف  كما  املو�ّسعة،  الرقبة  حفرة  لي�سّكل  منحٍن؛  بخّطّ 

ال�سكل )1(.
�ضع نقطة )5( على خّط اجلنب، بحيث تبعد عن النقطة 
)4( م�سافة )1-1.5( �سم، ثّم �سل نقطة )5( مع كّل 
من نقطتي اتزان حفرة الإبط الأمامّية واخللفّية، وذلك 

لتو�ضيع حفرة الإبط, كما يف ال�ضكل )1(.
ال�سكل  العر�سّية يف الأمام، كما يف  ة  الق�سّ ار�سم خّط 
)1(, مراعًيا اأن ترتفع عن خّط طول حفرة الإبط م�ضافة 
ة  )4( �سم تقريًبا، ثّم عّي نقطة التزان على خّط الق�سّ
وذلك لتحديد مكان الزّم، بحيث تبتعد عن حفرة الإبط 
م�سافة )2( �سم تقريًبا، ثّم اكتب البيانات اللزمة على 
املخّطط، مثل: خّط منت�سف الأمام مثني، وار�سم خّط 
املخّطط, كما  القطع على  اأرقام  الن�ضيج, و�ضّجل  اجتاه 

يف ال�سكل )1(.
اخللف  يف  العر�سّية  ة  الق�سّ ر�سم  يف   )5( اخلّطوة  كّرر 
)الروبة(, مع العلم اأّنه قد يختلف ارتفاع )طول( الروبة 
يف اخللف عنها يف الأمام، واكتب البيانات اللزمة على 
قما�س  على  اخللف  منت�سف  يكون  اأن  على  املخّطط، 

مثني مفتوح.
خّط  وعلى  للمخّطط,  اخلارجّية  اخلطوط  حول  ق�ّص 

ة العر�سّية )الروبة(. الق�سّ
م�ضافة  بزيادة  الـمخّطط  لقطع  النهائي  الـمخّطط  جّهز 
)10( �سم للزّم للقطعة رقم )2( يف خمّطط الأمام، كما 
يف ال�سكل )2(، وبامل�سافة ذاتها للزّم يف اجلزء اخللفي

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(
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ة، كما يف ال�سكل )3(، وانقل علمات  اأ�سفل خّط الق�سّ
التزان وتعليمات اخلياطة على املخّطط، وار�سم م�سافات 

اخلياطة حول اأجزاء املخّطط كما ياأتي:
خّط دوران حفرة الإبط             =  )1( �سم 
خّط حفرة الرقبة                        =  )1( �سم
خّط خياطة الروبه                      =  )1( �سم
خّط خياطة القطعة اأ�سفل الروبة  =  )1( �سم
خّط اجلنب                                =  )1( �سم 
خّط الكتف                               =  )1( �سم
خّط نهاية طول التّنورة               =  )5( �سم

م�سافة خياطة ال�سّحاب              =  )2( �سم  
هذا مع العلم اأّن م�ضافة اخلياطة ميكن زيادتها )1.5-1( 
القطعة،  خياطة  اإنهاء  طريقة  على  ذلك  ويعتمد  �سم، 
ونوع القما�س، ومهارة ال�سخ�س املنّفذ لعملية اخلياطة.

ثانياًا: ر�سم الياقة

ثّبت خمّطط الأمام فوق خمّطط اخللف بحيث تتلقى نقطتا 
الكتف من جهة  ويتداخل خّط  منهما،  لكّلّ  الرقبة  حفرة 
حفرة الإبط م�سافة )1( �سم، وثّبتهما مًعا بال�رصيط الل�سق، 
وار�سم اخلّط اخلارجي للياقة، كما يف ال�سكل )4(، ثّم انقل 
علمات التزان، مثل: نقطة التقاء حفرتي الرقبة، وار�سم 

خّط اجتاه الن�سيج موازيًا خلّط منت�سف اخللف.
�ضّف حول اخلطوط اخلارجّية للياقة وحول خّط تركيبها )خّط 

حفرة الرقبة(، وانقل علمات التزان، وخّط اجتاه الن�سيج.
ار�سم الطبقة العليا للياقة باإ�سافة )2.5( مم على خّطها 

اخلارجي.
ار�سم م�سافات اخلياطة حول املخّطط بحيث ت�ساوي )1( �سم.

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(



120

1

2

3

4

5

6

ثالثًا: حتوير املخّطط الأ�صا�صّي للكّم اإلى خمّطط كّم ق�صري 
بزّم يف راأ�صه وعند خّط الإ�صورة.

املطلوب،  الطول  اإلى  للكم  الأ�سا�سّي  املخّطط  �سّف 
كما يف ال�سكل )5(، وق�ّس حول  خطوطه اخلارجّية.  
التمرين،  هذا  ويف  اأق�سام،  عّدة  اإلى  املخّطط  ق�سم 
�سّجل  ثّم  مت�ساوية،  اأق�سام  اإلى )6(   تق�سيمه  ميكن 
فيما  تنظيمها  اإعادة  عليك  لي�ضهل  القطع   اأرقام 
بعد، مراعًيا تثبيت علمة خّط راأ�س الكّم، وكذلك 
علمتي اتزان حفرة الإبط الأمامّية واخللفّية، وخّط 

منت�سف الكّم، كما يف ال�سكل )6(.
الأجزاء  واف�ضل  املر�ضومة,  اخلطوط  على  ق�ّص 

عن بع�سها.
ار�سم خّطي متعامدين على ورقة ر�سم املخّططات،  
بحيث يبعد اخلّط العمودّي عن حاّفة الورقة اليمنى 
عن  الأفقّي  اخلّط  ويبعد  تقريًبا،  �سم   )20( م�سافة 
اخلّط  ومّد  �سم،   )2( م�سافة  ال�سفلى  الورقة  حاّفة 
الأفقّي على جانبي اخلّط العمودّي، مراعًيا القت�ساد 
منت�سف  خّط  العمودّي  اخلّط  ميّثل  و  الورق.  يف 
الكّم اجلديد واخلّط الأفقّي، خط نهاية طول الكّم. 
الأفقّي، بحيث  القطعة رقم )3( على اخلّط  ثّبت 
تبعد عن اخلّط العمودّي م�سافة )1( �سم،  وثّبت 
اجلانب  على  نف�سها،  بالطريقة   )4( رقم  القطعة 
ال�سكل)7(؛  العمودّي، كما يف  الأي�رص من اخلّط 

اأي اأن امل�سافة بي القطعتي ت�ساوي )2( �سم. 
ثّبت باقي القطع  بالطريقة نف�ضها على اخلّط الأفقّي 
قطعة كل  بي  امل�سافة  تكون  بحيث  املر�سوم، 

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(
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والأخرى م�سافة )2( �ضم, مراعًيا ترتيب القطع, 
كما يف ال�سكل )7(. وبذلك يكون مقدار الزيادة 

للزّم ي�ساوي )10( �سم.
عّدل ر�سم دوران الكّم من الأعلى بزيادة ارتفاع 
يف  كما  الزّم،  وزيادة  يتنا�سب  بحيث  الدوران، 
ال�سكل )7(، ويف هذا الكّم، ت�سل الزيادة باجتاه 

الأعلى م�سافة )4( �سم .   
رابًعا: ر�صم اإ�صورة الكّم 

ار�سم م�ستطيًل طوله م�ساويًا )حميط الذراع + 2�سم( 
�سعف  وعر�سه  �سم،   )22  =  2  +  20( وي�ساوي 
العر�س  يرتاوح  حيث  للإ�سورة،  النهائي  العر�س 

النهائي لها  )1-4( �سم، كما يف ال�سكل )8(.  

خام�ًصا :اإعداد املخّطط النهائي كما ياأتي:
)الأمام  املخّطط  حول  اخلياطة  م�سافات  ار�سم 

واخللف(،   حفرة الرقبة     =  )1( �سم
حفرة الإبط     =  )1( �سم 
خّط اجلنب      =  )1( �سم
خّط الكتف     =  )1( �سم

نهاية الطول     =  ) 1-5( �سم
الت�سميم  هذا  لعمل  اللزمة  القما�س  كمّية  قّدر 
 )110( اأو  �سم،   )90( القما�س  عر�س  ح�سب 

�سم، اأو )140( �سم.
احفظ املخّطط النهائي داخل مغّلف، ودّون عليه 

ما يلزم.

ال�سكل )8(
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تف�صيل ف�صتان طفلة بت�صميم محّدد, وخياطته, وكيّه, ومراقبة جودة خياطته
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:

 1- جتّهز القما�س للق�ّس. 
 2-  تق�ّس القما�س بت�سميم حمّدد ح�سب تعليمات اخلياطة.

 3- تخيط الف�ستان ح�سب تعليمات اخلياطة.
 4- تكوي الف�ستان بالطريقة ال�سحيحة.

 5- ت�سبط جودة تف�سيل الف�ستان وخياطته .

المعلومات الأ�سا�سيّة
يتّمّ توزيع قطع املخّطط على القما�ص بعد جتهيزه ح�ضب تعليمات اخلياطة, ويتّمّ نقل عالمات اخلياطة بطرق 
خمتلفة، ومنها: كربون اخلياطة، والعجلة امل�سّننة، اأو بعمل فرزات باملق�ّس، اأو غريها والتي يعتمد اختيارها 
على عّدة اأمور, منها: موقع العالم, اأو نوع القما�ص, اأو مهارة ال�ضخ�ص, ويتّمّ جتميع قطع املخّطط بت�ضل�ضل 

منطقي مع �رشورة عدم النتقال من مرحلة اإلى اأخرى قبل التاأّكد من �ضّحة تطبيق اخلطوة ال�ضابقة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
-  خمّطط الف�ستان املحّور ح�سب الت�سميم املطلوب.

-  قما�س قطني �سادة طوله )1.5( م، وعر�سه )110( �سم.
-  ح�سوه فازلي للياقة -  �سّحاب طوله )20( �سم.

-  �رصيط ورب لتنظيف خّط تركيب الياقة طوله ) 35( �سم.

اآلة  اآلة خياطة جمّهزة باخليوط-    -
حبكة.

-  اأدوات الكي ومعّداته – اأدوات 
التف�سيل واخلياطة.

15-1
تمرين

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1
2

اأول : تف�صيل الف�صتان وخياطته

تفّقد قطعة القما�س، وجّهزها.  
وّزع قطع املخّطط على القما�ص ح�ضب تعليمات 

اخلياطة.
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انقل علمات اخلياطة على القما�س بالطريقة املنا�سبة.
نّفذ الدرزة املدّعمة حول حفرة الرقبة.

بي  زّم  خّطي  بعمل  ة،  للق�سّ الأمامي  ال�سفلي  اجلزء  جّهز 
قيا�ص  قيا�ضها مع  ليتنا�ضب  القطعة  ثّم زّم  عالمتي التزان, 

ة.    اجلزء العلوي من الق�سّ
لها  العلوي  اجلزء  الأمامّية فوق  ة  للق�ضّ ال�ضفلي  اجلزء  �ضع 
ة مًعا،  )الروبة(، بحيث تنطبق علمات التزان خلّط الق�سّ
بالدبابي�س،  وثّبتهما  للداخل،  ال�سحيحان  والوجهان 
مراعًيا توزيع الزّم بالت�ضاوي, ثّم ادرز على خّط اخلياطة, 

ونّظف احلافتي مًعا باآلة احلبكة.
كّرر اخلّطوتي )5 و 6( يف خياطة اجلزاأين ال�سفليي اخللفيي  

ة.  للق�سّ
اأغلق م�سافة اخلياطة ملنت�سف اخللف بغرزة ال�رصاجة )على 

خّط اخلياطة(, ونّظف احلواف باآلة احلبكة.
ق�س طول ال�سّحاب، ثّم ادرز امل�سافة من نهاية الفتحة اإلى 
نهاية طول الف�ستان، وافتح م�سافة اخلياطة بالكي، ثّم ثّبت 

ال�سّحاب، كما تعّلمت �سابًقا.
يكون  بحيث  مًعا،  للف�ستان  واخللف  الأمام  قطعتي  ثّبت 
الوجهان ال�ضحيحان للداخل مًعا. ثّم ادرز الأكتاف وخّط 
اجلنب للف�ستان. ونّظفهما باآلة احلبكة. ميكن تنظيفهما مًعا 

دون فتح م�سافة اخلياطة، ثّم اكِو خّط اخلياطة.
ي  بخّطّ الكّم  واأعلى  الكّم  طول  نهاية  بزّم  الأكمام  جّهز 
اأغلق اجلوانب ونّظفهما  من الزّم بي علمتي التزان، ثّم 
باآلة احلبكة، واكِو خّط اخلياطة، ثّم جّهز نهاية طول الكّم 

برتكيب الإ�سورة املغلقة )املقفلة(.
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علمات  تتلقى  بحيث  الإبط،  حفرة  على  الكّم  ثّبت 
خّط  على  وادرز  بالت�ضاوي,  الزّم  توزيع  مراعًيا  التزان, 

اخلياطة، ونّظف م�سافة اخلياطة  باآلة احلبكة.
ثّبت  ثّم  للياقة،  ال�سفلّية  الطبقة  على  الفازلي  بتثبيت  الياقة  جّهز 
قطعتي الياقة مًعا بحيث يكون الوجهان ال�سحيحان للداخل مًعا، 
وادرز على خّط اخلياطة، مراعًيا عدم خياطة خّط تركيب الياقة، 

ثّم نّفذ الق�سق�سة يف م�سافة اخلياطة، واقلب الياقة، واكوها.
ثّبت الياقة على حفرة الرقبة للف�ستان، بحيث تنطبق الطبقة 
ال�سفلّية للياقة على الوجه ال�سحيح للف�ستان، مراعًيا انطباق 
ثّم  الياقة والف�ستان،  لكّلّ من قطعتي  الأمام  خّط منت�سف 
ادرز على خّط اخلياطة، ونّظف م�سافة خياطة حفرة الرقبة 

با�ستعمال �رصيط الورب.
با�ستعمال  ثّبتها  ثّم  واكوها،  و�رّصجها،  الذيل،  ثنية  ا�سبط 

غرزة اللقطة امل�سحورة، اأو بطريقة اأخرى منا�سبة.
ثانياًا: كي الف�ستان

ا�سبط حرارة املكواة على عّينة من القما�س امل�ستعمل.
ثّم �سعه على طاولة  الداخلي،  الف�ستان على الوجه  اقلب 
للقطعة.   اخللفي  الوجه  وعلى  واحدة،  طبقة  وعلى  الكي 

ميكن ا�ستعمال و�سادة الكي لكي اخلياطات.
ة، وافتح الزّم م�ستعمًل راأ�س املكواة،  اكِو خّط خياطة الق�سّ
مراعًيا عدم و�ضع املكواة على خطوط الزّم, حتى ل يتحّول 

الزّم اإلى ثنيات �سغرية غري متجان�سة.       
اكِو الياقة, وخّطي الأكتاف, ثّم اكِو ثنية الذيل. 

ليربد  الهواء  الف�ضتان على عاّلقة مالب�ص, واتركه يف  �ضع 
قبل حفظه يف اخلزانة.

ا�سبط جودة خياطة الف�ستان، م�ستعمًل النموذج املرفق.
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نموذج �صبط جودة خياطة قطع الملب�س المختلفة
 لنعم التف�صيلتاملو�صوعالرقم

1- منا�سب ل�سكل اجل�سم.الت�سميم1
2- منا�سب لعمر الطفل.  

القما�س2
1- خلّوه من العيوب.

2- ملءمته للت�سميم )نوع القما�س ، ملم�سه، نقو�سه(.
3-  قابلية القما�س للتنظيف والكي. 

نقل علمات 3
1- عدم وجود اأثر لها يف الوجه ال�سحيح للقما�س.اخلياطة

الغرز 4

1- منا�سبة لون اخليط للقما�س.
2- طول الغرزة منا�سب للقما�س.

3-ا�ستواء الغرز.
4- ت�سل�سل الغرز وعدم تقّطعها.

خطوط اخلياطة5

1- توزيع الزّم بني عالمات التزان.
2- مكان الزّم.

3- تطابق خيوط اخلياطة بال�ضكل ال�ضحيح.
4- خلو الدرزات من الثني.

5- ت�ضاوي خياطة الأكتاف.
6- تثبيت بداية اخلياطة ونهايتها.

7- تنفيذ اخلياطة على خّط اخلياطة متاًما.
8- انتظام خّط اخلياطة وعدم تعّرجه.

تنظيف حاّفات 6
اخلياطة

1- اختيار الطريقة املنا�سبة ح�سب نوع القما�س.
الغرزة  )اختيار  اختيارها  مّت  التي  الطريقة  تنفيذ  دّقة   -2

املنا�سبة(.
3- تنفيذ عملية الق�ضق�ضة يف اخلطوط املنحنية.
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جتهيز الكّم 7-   
وتركيبه 

1- توزيع الزّم.
2- تركيب اإ�ضورة الكّم ب�ضكل �ضحيح. )توزيع الزّم, 

وا�ستواء الدرزة(.
3- ت�ساوي عر�س اإ�سورة الكّم.

الإبط  حفرة  على  �سحيحة  ب�سورة  الكّم  تركيب   -4
وتلقي علمات التزان.

جتهيز الياقة 8-
وتركيبها.

1- ت�ساوي اأبعادها .
2- تركيب احل�سوة الل�سقة.

3- خياطة الياقة على خّط حفرة الرقبة متاًما.

 ال�سّحاب9-
1- تركيب ال�سّحاب ب�سكل �سحيح.

2- لونه ملئم للون القما�س.
3- طوله ملئم للت�سميم ولفتحة القطعة.

-10
العمليات 

النهائية خلياطة 
قطعة امللب�س

1- اختيار الطريقة املنا�سبة لثنية الذيل.
2- دّقة تنفيذ ثنية الذيل.
3- ت�ساوي عر�س الثنية.

4- ت�ساوي اأطوال قطعة امللب�س.
5-  لون اخليط ملئم للخياطة.   

الكي11-
1- عدم ملعان وجه القما�س نتيجة الكي.

2- دّقة ثني اخلطوط عند الكي.
3- دّقة الكي وعدم وجود ثنيات يف القما�س نتيجة الكي. 

ال�سكل العام 12-
للمنتج.

1- �سبط قطعة امللب�س على اجل�سم.
2- الكي النهائي للقطعة.
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الأ�سئلة

1 - رّتب بالت�سل�سل من البداية اإلى النهاية الخطوات المّتبعة الآتية في خياطة البلوزة بالت�سميم 
المحّدد في الوحدة:

تجهيز الكّم، وتركيب الياقة، وتنظيف حاّفات م�سافة الخياطة، وتجهيز الياقة، وتركيب 
الكّم.

2 - حّدد القيا�سات اللزمة لر�سم المخّطط الأ�سا�سّي لبنطلون الطفل.
3 - اأعط ثلثة اأمثلة على زخرفة بنطلون الطفل.

4 - تتّبع مراحل كي البلوزة.
5 - قامت طالبة بخياطة قمي�س ولكن بعد النتهاء لوحظ اأّنه توجد بع�س العيوب، مثل:

 اأ  - وجود اأثر للكي على الوجه ال�سحيح للقما�س.
ب- طول الغرز غير ثابتة .

جـ - الياقة غير مت�ساوية الأبعاد في التركيب.
د  - الأزرار غير متقابلة مع العراوي.

- اذكر اأ�ضباب ظهور هذه العيوب, وقّدم ار�ضاداتك لت�ضحيح هذه العيوب.
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1   عمل زيادة ات�صاع للنمو 

االستفادة من قطع المالبس  والتدوير رابًعا
تدوير قطعة امللب�س ل�ستعمالت اأخرى كاإعادة تف�سيلها اإذا كان قما�سها جديًدا لأ�سخا�س 
اأ�سغر حجًما، اأو زيادة طولها، اأو عر�سها، اأو حتوير اجلاكيت اإلى جيلية، اأوالبنطلون اإلى حقيبة 
اأو تّنورة، اأو األعاب ح�سو للأطفال، كما اأن هناك عّدة طرق لل�ستفادة من ملب�س الأطفال اأطول 

مّدة واإطالة عمرها، واإليك بع�س القرتاحات لذلك، ومنها:

جتّهز قطعة ملب�س مبوا�سفات حمّددة لإمكانّية تكبريها، وقد يتّمّ التعديل قبل ق�ّس القما�س، 
اأو بعد خياطة القطعة وارتدائها فرتة من الزّمن, وتوجد ثالث طرق خمتلفة لإمكانّية زيادة 

اإت�ضاع النمو لتالئم النمو ال�رشيع واملفاجىء لالأطفال, ومنها:
   اأ    عمل غبنة في ذيل الف�صتان: تتّم اإ�سافة غبنة في ثنية ذيل التّنوره، اأو الف�ستان، مراعًيا 

عدم اإ�سافة �سمك زيادة، كما في ال�سكل )36-1(.
لعمل الغبنة نّتبع ما ياأتي:

1 .  اأ�سف )2.5 -10( �سم  
عند  الذيل  ثنية  ملقدار 
ق�سّ القما�س للف�ستان اأو 

التّنورة. 
2 .  انقل خّط علمة ثنية الذيل.
3 . اعمل غبنة يف ثنية الذيل 

اأعلى خّط ثنية الذيل, مراعًيا عدم ظهورها على الوجه ال�ضحيح للثوب. 
4 . ادرز الغبنة بغرزة طويلة؛ وذلك ل�سهولة فّكها عند اللزوم. 

5 . اكِو الغبنة باجتاه ثنية الذيل.
الخ�سر، كما في  زيادة طول  في  ت�ساعد  وهذه  للف�صتان:  الخ�صر    ب  عمل غبنة في طول 
طول  زيادة  وعند  ال�سّحاب،  تركيب  قبل  الغبنة  هذه  تعمل  حيث  ال�سكل)37-1(، 

ال�سكل )1-36(: عمل غبنة يف ذيل الف�ستان.

غبنة
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يتّمّ  الحالة،  هذه  وفي  منها،  اأو جزء  ل�ستعمالها جميعها  الغبنة  درزة  فّك  يتّمّ  الخ�سر، 
فك ال�سحّاب من بداية الغبنة اإلى نهاية فتحة ال�سحّاب؛ لإعادة خياطتها بتحديد الفتحة 

المنا�سبة له.

ال�سكل)1-37(: عمل غبنة يف طول اخل�رص للف�ستان.

  جـ  زيادة الخ�صروتو�صيعه: يمكن اإ�سافة م�سافة اإلى قيا�س الخ�سر في كّل من التّنورة، اأو 
البنطلون, اأو الف�ضتان, حيث يتّمّ تركيب مّطاط على خّط الخ�ضر ليالئم قيا�ص القطعة 
على خّط الخ�سر، وحيث ت�ساعد هذه الطريقة على �سهولة الحركة للأطفال، بالإ�سافة 
من  المّطاط  تركيب  ويتّمّ  للطفل,  ال�ضريع  النمو  في �ضوء  للتعديل  كافية  م�ضافة  لعمل 

الخلف بعد اإلغاء البن�سات في كّل من البلوزة والتّنورة. 
خّط  من  كّل  على  الخ�سر  لقيا�س  تقريًبا  �سم   )1.5( م�سافة  زيادة  يتمّ  ذلك،  ولتنفيذ 

الجنب لكّلّ من البلوزة 
والـــتـــّنـــورة، كــمــا في 
ثّم   ،)38-1( ال�سكل 
الزيادة  هذه  و�سل  يتّمّ 
الإبــط  حفرة  نقطة  مع 
على خّط الجنب ونقطة 
الحو�س، اأو نهاية طول 

ال�سكل )1-38(: زيادة اخل�رصوتو�سيعه.التّنورة.

زّم
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2    زيادة م�صافة الطول لقطعة الملب�س الم�صتعملة لإطالة عمرها 

3    اإطالة عمر البنطلون 

تتّم زيادة طول قطعة امللب�س باإ�سافة قطعة قما�س من القما�س امل�ستعمل نف�سه خلياطة قطعة 
امللب�س اأو با�ستعمال لون منا�سب من القما�س، مراعًيا اأن يكون لها طرق العناية بالقما�س 

نف�سها، كما ميكن ا�ستعمال هذه الطريقة يف زيادة طول الكّم و البنطلون. 
لل�ستفادة من الثنية يف قطعة امللب�س، حيث يتّمّ فّك خياطة الثنية وكّيها، كما يف ال�سكل 
)1-39/ اأ (، ويتّمّ ثني اأو تنظيف احلاّفة بالطريقة املنا�سبة، ولإخفاء تغيري لون القما�س عند 

لإخفاء  اأو  ال�سابقة،  الثنية  خّط 
الدرزة  ترتكه  الذي  املكان 
الزكزاك،  تركيب  يتّمّ  ال�سابقة،  
اأو �رصيط ورب، اأو عمل تطريز؛ 
لإ�سفاء مل�سة جمالّية على ت�سميم 
ال�سكل  يف  كما  امللب�س.  قطعة 

)1-39/ب(.

يتّمّ  تركيب قطعة ترقيع, اأو اأبليك, اأو تنجّيد على منطقة الّركبة, ويتّمّ ذلك بعّدة طرق, 
منها:

القطعة  ق�ّص  يتّمّ  بحيث  الركبة,   مكان  للقما�ص يف  اخللفي  الوجه  على  ترقيع  اأ  - عمل 
بح�ضب عر�ص البنطلون من الأمام على خّط الّركبة مع اإ�ضافة م�ضافة للثني, ومراعًيا 
اأن يكون عر�سها يغّطي منطقة الركبة على الأقّل ثّم ثنيها بالطريقة املنا�سبة، كما يف 

ال�سكل )1-40/ اأ (.
يتّمّ تركيب قطعة  اأو  البنطلون،  الّركبة يف  الل�سقة على مكان  الأبليك  تثبيت قطعة  ب- 
اأو غرزة الزكزاك، كما يف  اآلّيًّا بالدرزة امل�ستقيمة،  اأو  اأبليك و تثبيتها بالغرز اليدوّية 

ال�سكل )1-40/ ب(.

ال�سكل )1-39(: ا�ستعمال الكلف لزيادة خّط الثنية القدمية 
واإخفائه.
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ال�سكل )1-40(: اإطالة عمر ركبة البنطلون.

4    تدوير قطع الملب�س ل�صتعمالت اأخرى 
يتّم ذلك بتغيري ت�سميم قطعة امللب�س اأو ا�ستعمالها، ويتّم ذلك بعّدة طرق، منها:

-  اإعادة تف�ضيل قطع املالب�ص لأ�ضخا�ص اأ�ضغر حجًما اأو �ضنًّا. 
-  حتوير قطعة امللب�س اإلى اأ�سكال خمتلفة، مثل: احلقائب، والقّفازات، والألعاب، ... اإلخ. 

البالية  املنطقة  بق�ّص  وذلك  البنطلون  يف  البالية  الركبة  مكان  يف  ترقيع  قطعة  تركيب  جـ- 
البالية  القطعة  ق�ّص  بثني حواف مكان  البالية؛  املنطقة  من  اأكرب  اأبليك  قطعة  وتركيب 
بغرزة  ثبّتها  ثّم  البايل,  املكان  اأ�ضفل  املنا�ضبة  القطعة  و�ضع  الزوايا,  ق�ّص  بعد  للداخل 

اللقطة، اأو الدرزة، اأو بالزكزاك، كما يف ال�سكل )1-40/ جـ(.

)جـ()ب() اأ (

ن�صاط )1-6(: تدوير البنطلون اإلى حقيبة

ب�سّيالت  حقيبة  اإلى  اأطفال  بنطلون  حّول 
على الكتف، كما في ال�سكل المجاور.

تبادل وزمالءك الحقائب باإ�ضراف معّلمك.
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 ) اأ ( تدوير البلوزة اإلى �صورت

اأح�رص بلوزة لطفلة، واأجِر اخلطوات الآتية:

1- فّك اخلياطات جميعها للبلوزة مع مراعاة عدم جتاهل اأي 
قطعة فككتها، كما يف ال�سكل )1(.

2- اثِن القما�س، كما يف ال�سكل )2(، بحيث ي�سبح �سكله 
مقارًبا لل�سورت. 

3- ثّبت وجهّي القما�ص مع مراعاة التطابق متاًما.
4- ار�ضم خطوط م�ضتقيمة لتحديد اأماكن الق�ّص, م�ضتعماًل 

امل�سطرة، وحجرالعلم، كما يف ال�سكل )3(.

5- ق�ّص على اخلطوط امل�ضتقيمة من اجلهات جميعها, كما 
يف ال�سكل )4(.

اقلبه  ثّم  ال�رصاجة  غرزة  م�ستعمًل  اخلياطة،  بعملية  ابداأ   -6
على الوجه ال�سحيح؛ للتاأّكد من تنا�سق اخلياطة كّلها.

7- ا�ستعمل اآلة الدرزة لتثبيت غرز ال�رصاجة.

8- اكِو قطعة امللب�س) ال�سورت( ، كما يف ال�سكل)5(.

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(

ال�سكل )1(
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 )ب( تدوير بنطلون اإلى تنّورة

الأ�سئلة

ح مفهوم تدوير امللب�س. 1- و�سّ
2- اذكر بع�س الأمور التي ت�ساعد يف تدوير ملب�س الأطفال.

ح الطرق املّتبعة يف تركيب قطعة الأبليك على منطقة الركبة للبنطلون. 3- و�سّ
4- اأرادت �سّيدة اأن تدّور ملب�س لطفلها، قّدم خم�سة اإر�سادات لهذه ال�سيدة؛ لت�ساعدها يف 

اإجناز عملها. 

1- اأح�رص بنطلوًنا قدميًا، وتفّقد القما�س لتحديد التلف يف القما�س، اإن وجد.
2- فّك اخلياطات جميعها، ثّم اكِو القطعة.

يكون  بحيث  مًعا  الأمام  قطعتي  ثّبت   -3
ا  الوجه ال�سحيح للداخل مًعا، وثّبت اأي�سً

قطعتي اخللف مًعا.
4- ار�سم ت�سميم تّنورة ينا�سب نوع القما�س 
ال�ضكل  يف  كما  البنطلون,  قطع  و�ضكل 

املجاور، ثّم ار�سم خمّطط التّنورة.
5- وّزع قطع خمّطط التّنورة على القما�ص.

6- نّفذ خياطة التّنورة.
7- اكِو التّنورة.
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بناًء على ما تعّلمته ونّفذته من مهارات يف هذه الوحدة ، قّيم نف�سك ذاتـيًّا باختيار التقدير املنا�سب 
ح�سب اجلدول الآتي: 

التقديراملهارةاملجال
  حتديد قيا�سات 

اجل�سم اللزمة لر�سم 
املخّططات

1   2   3   4   5اأحّدد قيا�سات اجل�سم اللزمة لر�سم املخّطط بدّقة.

اأخذ قيا�سات اجل�سم 
بطريقة �سحيحة

لر�سم  اللزمة  اجل�سم  قيا�سات  اأخذ  الدّقة يف  اأراعي   
1   2   3   4   5املخّطط الأ�سا�سّي.

ر�سم املخّطط الأ�سا�سّي 
للجزء العلوي )البلوزة(

اأر�ضم اخلطوط الأ�ضا�ضّية ملخّطط اجلزء العلوي)البلوزة(  
1   2   3   4   5ب�سكل دقيق.

علمات التزان 
وبياناته 

اأكتب البيانات الالزمة على املخّطط الأ�ضا�ضّي, واأ�ضع 
1   2   3   4   5علمات التزان.

اإعداد املخّططات

اأعّد املخّطط الأ�سا�سّي للجزء العلوي )البلوزة( ب�سكل 
�سحيح.

اأعّد املخّطط الأ�سا�سّي  للجزء ال�سفلي )التّنورة( ب�سكل 
�سحيح.

5   4   3   2   1

حتويراملخّطط الأ�سا�سّي 
اإلى ت�ساميم متنّوعة

ات طولّية. 1   2   3   4   5اأّحور املخّطط الأ�سا�سّي اإلى  ق�سّ
ة عر�ضّية مع  اأحّور املخّطط الأ�ضا�ضّي اإلى خمّطط بق�ضّ

1   2   3   4   5تو�ضيع يف اأ�ضفلها.

اأكتب البيانات الالزمة لكّلّ مغّلف حفظ قطع خمّطط 
1   2   3   4   5الت�سميم  ب�سكل حمّدد .

اأُقّدر كمية القما�س املنا�سبة لتنفيذ اجلزء العلوي )البلوزة( تقدير كمّية القما�س
1   2   3   4   5ح�سب عر�س القما�س.

1   2   3   4   5اأر�ّسد ال�ستهلك يف ا�ستعمال املواّد والأدوات والأجّهزة.تر�سيد ال�ستهلك
1   2   3   4   5األتزم بتعليمات ال�سلمة وال�سّحة ب�سكل كامل.اللتزام بتعليمات ال�سلمة 
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ن�صاط جماعي )1-7(:  خياطة ملب�س المولود

حة ت�ضاميمها ومخّططاتها كالآتي: نّفذ خياطة قطع مالب�ص المولود المو�ضّ
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ن�صاط جماعي )1-8(: تنفيذ خياطة م�صتلزمات المولود

قم  �ضّفك,  طلبة  مع  جماعّية  بم�ضاركة 
الولدة،  حديث  طفل  م�ستلزمات  بخياطة 
من  ـــدًدا  ع مجموعة  ــّل  ك تنّفذ  بحيث 
اأو  الداخلّية,  المولود  مالب�ص  مثل:  القطع, 
وغطاء  ال�ستحمام  ب�سكير  اأو  الخارجّية، 
اأو  وال�ستائر،  ال�سرير  اأغطية  اأو  الــراأ�ــس، 
ال�سنطة والحافظة )الكوت( التي يحمل فيها 
الطفل، �سواء على ال�سدر، اأم باليد، اأم األبوم 
ال�ضور الخا�ّص بالمولود مع اإطار ال�ضورة, 
م�ستعيًنا بالأ�سكال اأدناه، وابحث في طريقة 
تنفيذ كّل منها، م�ستعيًنا بمحّركات البحث، 
اأخرى  م�ضادر  اأّية  اأو  المكتبة,  مراجع  اأو 

باإ�ضراف المعّلم.
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اأ�صئلة الوحدة

1- حّدد اأ�سا�سّيات حتوير املخّطط الأ�سا�سّي للجزء العلوي للأطفال اإلى خمّطط بلوزة 
بت�سميم حمّدد وخياطته، كما يف ال�سكل املجاور.

2- انظر الأ�سكال )4،3،2،1( والتي متّثل ت�ضاميم ف�ضاتني اأطفال مّت فيها التحوير 
بنقل خّط اخل�رش اإلى مواقع خمتلفة.

 اأ  - حّدد موقع التحوير يف خّط اخل�رش لكّلّ منها.
ح اأمرين يجب مراعاتهما عند اإجراء التحوير. ب- و�سّ

جـ - قّدم �سكلي اآخرين لتحوير املخّطط الأ�سا�سّي مللب�س الأطفال.
د  - �سف الت�سميم يف �سكل )3(.

3- كيف توؤخذ املقا�سات الآتية اللزمة لر�سم املخّطط الأ�سا�سّي 
مللب�س الأطفال:

الطول الكّلّي للج�سم ، وحميط ال�سدر، وحميط احلو�س ، وطول 
الظهر،  وطول اجلنب، وعر�س الظهر.

من  للكبار  الأ�سا�سّي  واملخّطط  للأطفال  الأ�سا�سّي  املخّطط  بي  رئي�سة  فروق  ح خم�سة  4- و�سّ
حيث اأ�سا�سّيات ر�سم كّل منها.

5- رّتب بت�سل�سل املراحل الآتية لتف�سيل ف�ستان طفلة:
اأ  -  توزيع قطع املخّطط على القما�ص.

ب-  تثبيت قطع املخّطط على القما�ص.
جـ-  ثني القما�س.

د  -  حت�ضري قطع الف�ضتان وجتميعها.
هـ-  ق�ّس القما�س.

و -  اإعداد القما�س وجتهيزه للق�ّس.
ز-  نقل العلمات.
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6- علل ما ياأتي:
اأ   -  ا�ستعمال اأحذية للأطفال من اجللد.

ل ا�ستعمال ملب�س ذوات اأقم�سة ناعمة للأطفال من عمر �سنة اإلى �سنتي ون�سف. ب-  يف�سّ
جـ-  ت�سّمم ملب�س الأطفال من عمر �سنتي اإلى عمر �سنتي ون�سف بفتحات اأمامّية واأزرار 

كبرية ن�سبيًّا.
7- تعاين اأم طفل يف الثالثة من عمره من بكائه عند حماولة اأحدهم م�ساعدته يف ارتداء ملب�سه. 
قّدم ن�سائح للأم جتعلها قادرة على م�ساعّدة طفلها يف  ارتداء ملب�سه ب�سورة �سحيحة ودون 

م�ساعدة من اأحد. 
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 تطوّرت �سناعة املالب�س تطّوًرا �رسيًعا نتيجة للثورة املعلوماتّية واحلا�سوبّية , وتطّورت احلياة 
وحيويًّا,  رئي�ًسا  متطّلًبا  عالية  وبجودة  كبرية  بكمّيات  املالب�س  باإنتاج  التفكري  جعل  مّما  املعا�رسة 

واأ�سبحت احلكومات تدعم هذه ال�سناعة وموؤ�ّس�ساتها العاملة.
فما املراحل التي متّرّ بها قطعة املالب�س املنتجة �سناعيًّا قبل و�سولها اإلى امل�ستهلك؟ ما مكّونات 
اخلّط االإنتاجي واالآالت امل�ستعملة فيه؟ ما مراحل تف�سيل خياطة اجلزء العلوي �سناعيًّا؟ كيف يتّمّ 
كي بع�س قطع املالب�س املنتجة �سناعيًّا وطّيها وتغليفها؟ كيف حت�سب تكلفة القطعة املنتجة �سناعيًّا 
اأو منزليًّا؟ ما  خطوات تاأ�سي�س خميطة ؟ هذه االأ�سئلة وغريها �ستتمّكن من االإجابة عنها بعد درا�سة 

هذه الوحدة.

يتوقّع منك بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:

 تبّي املوؤ�ّس�سات العاملة يف قطاع �سناعة االألب�سة اجلاهزة والداعمة لها.
 حتّدد مراحل اإنتاج قطعة املالب�س �سناعيًّا.

ح مكّونات اخلّط االإنتاجي واالآالت  امل�ستعملة يف �سناعة االألب�سة اجلاهزة.  تو�سّ
 تبّي اأ�سا�سّيات اإعداد املخّطط العلوي والكم ور�سمها بالطريقة ال�سناعّية.

ح اأ�س�س حتوير املخّطط العلوي اإلى خمّطط مريول عمل.  تو�سّ
 تنّفذ العمليات التح�سريّية الإنتاج قطع املالب�س �سناعيًّا.

ل مريول عمل �سناعي وتخيطه.  تف�سّ
 ت�سبط جودة تف�سيل مريول عمل وخياطته وفق معايري حمّددة.

 تبّي طرق الكي والتغليف والتعليب, وتغّلف بع�س القطع املنتجة �سناعيًّا.
 حتّدد اأنواع تكلفة اإنتاج املالب�س �سناعيًّا.

 حت�سب تكلفة القطعة الواحدة )�سناعيًّا, ومنزليًّا/ توا�ٍس(.
 تعّد خمّطط درا�سة اجلدوى مل�رسوع خميطة.

الوحدة الثانية           الخياطة الصناعّية
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1   �لمناطق �ل�سناعيّة �لموؤّهلة

المؤّسسات العاملة في قطاع صناعة األلبسة الجاهزة أواًل
تطّورت ال�سناعات الن�سيجّية تكنولوجيًّا يف االأردن كنتيجة ملا اأحرزه من تقّدم يف املجاالت 
ال�سناعّية واالإجنازات الكبرية وال�سخمة على �سعيد تطوير القواني واالأنظمة والت�رسيعات, التي 
�ساعدت على حتديث قطاع �سناعة االألب�سة, واإقامة امل�ساريع واملوؤ�ّس�سات واملدن ال�سناعّية ذات 
االخت�سا�س بال�سناعات الن�سيجّية, والتي اأ�سبحت اليوم عماد االقت�ساد االأردين, وعوامل جذب 
للم�ستثمرين من �سّتى اأنحاء العامل, مّما �ساعد يف اإمكانّية الت�سدير للمنتجات الن�سيجّية اإلى االأ�سواق 

العاملّية. كالواليات املتحدة االأمريكّية التي تعّد اأكرب �سوق ا�ستهالكي يف العامل.
وي�سّكل قطاع االألب�سة كقطاع �سناعي ت�سديري 
ال�سادرات  اإجمايل  من   )%10( ن�سبته  ما  اأردين 
من   )%12( ن�سبته  ما  ويوّظف  االأردنّية,  ال�سناعّية 

اإجمايل القوى العاملة يف االأردن.
الرئي�سة  باأنواعها  اجلاهزة  االألب�سة  م�سانع  وتنت�رس 
وم�ساغلها يف معظم مناطق اململكة االأردنّية الها�سمّية, 
اإّنها تعتمد على االأيدي العاملة ب�سكل كبري,  وحيث 
املناطق  من  بالقرب  اأكرب  ب�سكل  تواجدها  فيالحظ 
االآهلة بال�سكان. و�سنتعّرف اإلى عدد من املوؤ�ّس�سات 

العاملة يف هذا القطاع , فمنها:

املوؤّهلة )Qualified industrial zones( واخت�سارها )QIZ(؛  ال�سناعّية  باملناطق  ويق�سد 
التاأهيل؛ اأي �رشوط اتفاقّية )QIZ( التي وّقعت بي  اأي دخول املنتجات امل�ستوفية ل�رشوط 
ت�سّنع يف  االأمريكّية عام )1997(م, والتي  املتحدة  الها�سمّية والواليات  االأردنّية  اململكة 
الر�سوم وال�رسائب كاّفة, والتي تعطي حافًزا كبرًيا  االأمريكّية, معفاة من  لالأ�سواق  االأردن 
العربّية,  والدول  واأوروبا,  اأمريكا,  من  ة  خا�سّّ االأردن  اإلى  االأجنبّية  اال�ستثمارات  جللب 

اأنواع  ثالثة  اإلى  االألب�سة  م�سانع  ت�سّنف 
املالب�س  ت�سّنع  م�سانع  وهي:  رئي�سة, 
القم�سان,  مثل:  من�سوجة,  اأقم�سة  من 
وم�سانع  والبنطلونات,  والبدالت, 
مثل:  حماكة,  اأقم�سة  من  املالب�س  ت�سّنع 
املالب�س الريا�سّية, والتي�سريت, ... اإلخ, 
وم�سانع ت�سّنع األب�سة من اأقم�سة الرتيكو 

)حياكة منب�سطة(, مثل: البلوفر.
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ودول �رسق اآ�سيا.
يوجد عدد من املدن ال�سناعية املوؤهلة ل�سناعة االألب�سة, ومن هذه املدن:

 اأ  - مدينة امللك عبداهلل بن احل�سي ال�سناعّية, عمان: تعّد اأكرب مدينة �سناعّية يف اململكة.
ب- مدينة احل�سن ال�سناعّية يف حمافظة اإربد.

جـ- مدينة احل�سي بن عبداهلل الثاين ال�سناعّية يف حمافظة الكرك.
ة.  د - مدينة العقبة ال�سناعّية الدولّية يف منطقة العقبة االقت�ساديّة اخلا�سّّ

هـ - مدينة معان ال�سناعّية.
 و - مدينة املوّقر ال�سناعّية.

ن�شاط )2-1(: �لم�سانع �لأردنيّة �لموؤّهلة 

با�ستعمال حمركات البحث, ابحث عن اتفاقّية )QIZ( املطّبقة يف املناطق ال�سناعّية املوؤّهلة, 
واكتب تقريًرا حول ذلك, ثّم اعر�سه على زمالئك يف ال�سّفّ باإ�رساف املعّلم.

2   �لمناطق �لحرة 

3   �لتجّمعات �ل�سناعيّة �لتابعة لموؤ�ّس�سة �لمدن �ل�سناعيّة 

ة باململكة االأردنّية الها�سمّية,  مناطق ال ينطبق عليها قانون اجلمارك وقواني ال�رسيبة اخلا�سّّ
والت�سدير من داخل هذه  اال�سترياد  اإذ, ميكن  اململكة؛  تعّد حدودها خارج حدود  حيث 
املناطق بح�سب القواني الدولّية, ومن اأمثلتها: املنطقة احلّرة يف الزرقاء, حيث يوجد فيها 

عّدة م�سانع األب�سة.

موؤ�ّس�سة املدن ال�سناعّية: موؤ�ّس�سة عامة م�ستقلة �سبه حكومّية تاأ�س�ست عام 1980 كنموذج 
, وتعمل على ا�ستقطاب امل�ساريع اال�ستثمارّية يف  رائد لل�رساكة بي القطاعي العاّم واخلا�ّسّ
ملا  نظًرا  اال�ستثماريّة,  امل�ساريع  االأكرث مالءمة الإقامة  باعتبارها  ال�سناعّية واحت�سانها  مدنها 
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4   م�شانع وم�شاغل �شغيرة في اأنحاء متفّرقة من المملكة 

5   موؤ�ّس�سات م�ساندة لقطاع �سناعة �لألب�سة �لجاهزة 

توّفره من بنية حتتّية متكاملة )كهرباء, وحمّطة تنقية, ومياه, وفرق اإطفاء ... اإلخ(, ومرافق 
 , وخدمات, باالإ�سافة اإلى االإعفاءات واحلوافز االأخرى يف مدنها ال�سناعّية ب�سكل خا�ّسّ
مّما يجعلها اإحدى اجلهات التي تعمل على حتقيق االأبعاد االقت�ساديّة واالجتماعّية والتنمويّة, 
حيث تقوم بدرا�سة وتخطيط واإن�ساء واإدارة املدن ال�سناعّية جميعها يف اململكة, وت�سجيع 

اإن�ساء امل�ساريع ال�سناعّية فيها وتوزيعها على خمتلف املناطق.

تنت�رس هذه امل�سانع يف اأرجاء اململكة كاّفة, ومنها امل�ساغل ذات االإنتاج بكمّيات حمدودة اأو 
م�ساغل  خياطة التوا�سي, وميكن اأن تعمل هذه امل�ساغل مع امل�سانع الكبرية �سمن اتفاقيات 
ثنائّية, كمنتجي فرعيي يتمّيزون بجودة املنتج وااللتزام بقواني العمل كاّفة, والبيئة وال�سّحة, 

وبالتايل ت�سمن هذه امل�ساغل ا�ستدامتها.

ا يف دعم قطاع االألب�سة وم�ساندته من خالل تقدمي جمموعة  توؤدي هذه املوؤ�ّس�سات دوًرا مهمًّ
وحت�سينها,  االأردنّية  اجلاهزه  االألب�سة  �سناعة  قدرات  تطوير  اإلى  تهدف  التي  اخلدمات  من 
القطاع,  هذا  تطوير  يف  ت�ساعد  �سة  ومتخ�سّ مدّربة  ب�رسّية  وقوى  موؤّهلة  كفاءات  واإيجاد 

�ّس�سات: والتو�ّسع يف جمال ت�سنيع االألب�سة االأردنّية وت�سديرها, ومن هذه املوؤ
   اأ     وزارة العمل )Ministry of Labor(: ت�سعى وزارة العمل للنهو�س باالقت�ساد الوطني, 
تهيئة  خالل  من  االقت�ساديّة,  امل�ساركة  ن�سبة  رفع  يف  واالإ�سهام  �ساملة,  تنمية  وحتقيق 
القوى العاملة, وت�سغيلها, وتوفري احلماية االجتماعّية لها, وتنظيم �سوق العمل االأردين, 

وتعزيز ال�رساكة والتعاون مع موؤ�ّس�سات اإعداد القوى الب�رسيّة وتنميتها.
للمجل�س  التابعة  والتكنولوجي  العلمي  البحث  مراكز  اأحد  �مللكيّة:  �لعلميّة   ب  �جلمعيّة 
االأعلى للعلوم والتكنولوجيا االأردين, تاأ�ّس�ست باإرادة ملكّية عام )1970(. وت�سّم 
ا, منها: ما يتعّلق بفح�س  �سً املوؤ�ّس�سة  مراكز تقنّية, وفيها اأكرث من )38( خمترًبا متخ�سّ

اخليوط والأقم�سة امل�ستعملة يف �سناعة الألب�سة.
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اجلمعيّة الأردنيّة مل�شنّعي وم�شّدري الألب�شة واملن�شوجات للقطاع اخلا�ّص الأردين: جمعّية  جـ   
ة مّت اإن�ساوؤها عام )2003م( لدفع عجلة النمو ال�سناعي املحلي, وينت�سب لهذه  خا�سّّ
اجلمعّية معظم ال�رسكات وم�سانع االألب�سة واملن�سوجات, وتهدف اإلى  تطوير م�ستوى 
عملها  خالل  من  وت�سديرها  االأردنّية  االألب�سة  ت�سنيع  مـجال  يف  والتو�ّسع  التناف�س, 
ة بهذا القطاع املهم, حيث تعمل على اإي�سال االأع�ساء  كنقطة ارتكاز للن�ساطات اخلا�سّّ
باملوارد ال�رسوريّة والالزمة لتح�سي املعرفة االإدارّية, وتقوية اأ�ساليب الت�سويق والدعاية 
االإنتاج وحت�سينها, كاالأقم�سة,  توريد مدخالت  والتعاون على رفع كفاءة  واالإعالن, 
واخليوط, والإك�س�سوارات ... اإلخ, وتعزيز قدرات الت�سميم والإنتاج, والإ�سهام يف 
تطوير البيئة الت�رسيعّية, وتو�سيع �سبكات الت�سدير, وجذب اال�ستثمارات ذات العالقة 

بهذا القطاع.
د     املوؤ�ّش�شة الأردنيّة لتطوير امل�شاريع القت�شاديّة )الت�شنيف ال�شلعي(: ت�سعى هذه املوؤ�ّس�سة 
من خالل مركز املعلومات التابع لها اإلى جمع املعلومات ومعاجلتها وتوفريها لل�رسكات 
املتو�ّسطة وال�سغرية؛ لتعزيز قدرتها التناف�سّية, ودعم جهودها لدخول االأ�سواق العاملّية, 
باالإ�سافة اإلى توفري املعلومات الالزمة لل�رسكات االأجنبّية املهتّمة بالتوا�سل مع ال�رسكات 
االأردنّية. وهذه املعلومات ت�سمل: دليل امل�سّدرين وامل�ستوردين, ودرا�سات عن البلدان 
التجاريّة,  واالتفاقّيات  املختلفة,  االقت�ساديّة  القطاعات  عن  ومعلومات  واالأ�سواق, 
واالإح�سائّيات التجاريّة, واملواّد التعليمّية والتدريبّية, وغريها من اخلدمات االإلكرتونّية.

تاأ�ّس�ست عام )1995م(, مركزها يف عمان ولها فروع  هـ    موؤ�ّش�شة ت�شجيع ال�شتثمار: 
داخل االأردن وخارجه, وتعمل على توفري جمموعة من اخلدمات املمّيزة )قبل, وخالل, 
فهي  جميعها؛  اال�ستثمارّية  واملتطّلبات  االحتياجات  وتلّبي  باال�ستثمار,  القيام  وبعد( 
توّفر معلومات وافية عن اال�ستثمار, وعلى اإبراز اأكرث الفر�س اال�ستثماريّة قابلّية للنجاح 
والنمو يف القطاعات االقت�سادّية احليوّية, كما توّفر درا�سات جدوى اأولّية يف امل�ساريع 
ال�سغرية, وتعمل على التن�سيق بي امل�ستثمرين من جهة والقطاعي العاّم واخلا�ّسّ من 

جهة اأخرى, مما ميّهد ل�رساكات حمتملة. 
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و     مراكز تقّدم خدمات تدريبيّة للقوى العاملة يف قطاع �شناعة الألب�شة, ومن اأمثلتها:
وتعمل  عام )1976(,  وتاأ�ّس�ست  العمل,  لوزارة  تتبع  املهني:  التدريب  موؤ�ّس�سة    .  1
العاملي  وتدريب  الفنّية  العاملة  القوى  الإعداد  املهني  التدريب  فر�س  اإتاحة  على 
املهنّية,  ال�سّحة وال�سالمة  يف امل�سانع؛ لغايات رفع كفاءاتهم, والتدريب يف جمال 

وتنظيم ممار�سة العمل املهني من خالل ت�سنيف جماالت العمل والعاملي فيها. 
مركز ت�سميم االألب�سة االأردين وخدمات التدريب: يتبع هذا املركز لوزارة ال�سناعة   . 2
التدريبّية  اخلدمات  تقدمي  على  يعمل  وهو  )2002م(,  عام  وتاأ�ّس�س  والتجارة, 
كفاءات  واإيجاد  االأردنّية,  اجلاهزة  االألب�سة  �سناعة  تطوير  بهدف  العاملة  للقوى 
�سة ت�ساعد يف تطوير هذه ال�سناعة بالتعاون مع  موؤّهلة, وقوى ب�رسّية مدّربة متخ�سّ

.)Polimoda( معهد ت�سميم االأزياء االإيطايل

ن�شاط )2-2(: زيارة �إلى مدينة �سناعيّة

اكتب  ثّم  اجلاهزة,  لالألب�سة  م�سانع  فيها  �سناعّية  مدينة  اأقرب  اإلى  زمالئك  مع  زيارة  نّظم 
ملحوظاتك عن الزيارة يف تقرير, وناق�سه مع زمالئك ومعّلمك.

ق�ضية للبحث

االألب�سة  �سناعة  تعنى يف  وم�ساندة  عاملة  اأخرى  ة  موؤ�ّس�سات حكومّية وخا�سّّ ابحث عن 
ل اإليه  مع زمالئك باإ�رساف معّلمك. اجلاهزة يف االأردن, وناق�س ما تتو�سّ
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الأ�ضئلة

ـِ :  ح المق�سود بـ 1 - و�سّ
 اأ   - المناطق ال�سناعّية الموؤّهلة.

ب - المناطق الحّرة.
ح دور الموؤ�ّس�سات الم�ساندة في دعم قطاع �سناعة االألب�سة الجاهزة. 2- و�سّ

3- قارن بين الم�سانع في المناطق ال�سناعّية الموؤّهلة والم�سانع والم�ساغل ال�سغيرة المنت�سرة 
في المملكة من حيث االإنتاج, واال�ستدامة في العمل, وتوفير فر�س العمل.

4- حّدد الممّيزات التي تتمّتع بها الم�سانع في موؤ�ّس�سة المدن ال�سناعّية.
5- عّلل ما ياأتي:

 اأ   - توجد م�سانع االألب�سة وم�ساغلها بالقرب من المناطق االآهلة بال�سّكان.
ب - تعّد موؤ�ّس�سة المدن ال�سناعّية من الموؤ�ّس�سات المهّمة العاملة في قطاع �سناعة االألب�سة.
جـ - وزارة العمل من الموؤ�ّس�سات الم�ساندة المهّمة لقطاع �سناعة االألب�سة الجاهزة االأردنّية.

6 - ت�سّنف الم�سانع اإلى ثالثة اأنواع رئي�سة من حيث ا�ستعمال االأقم�سة: 
 اأ   - اذكر هذه االأنواع.

ب - اذكر بع�س قطع المالب�س المنتجة في كّل نوع من اأنواع هذه الم�سانع.
7 - ما الفرق بين المناطق الحّرة والمناطق ال�سناعّية الموؤّهلة؟

8 - اأي الجهات معنّية باالآتي:
 اأ   - تطوير القوى العاملة وتنظيمها.

ب - اإجراء البحوث في مجاالت االألب�سة.
جـ - تطوير م�ستوى التناف�س في الت�سنيع والت�سدير.
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1   �إعد�د �لت�سميم

ا تصميم قطعة المالبس صناعّيً ثانًيا

تتنّوع م�سانع االألب�سة اجلاهزة كتنّوع الت�ساميم التي تنتجها, وقد يكون امل�سنع  �سغرًيا اأو كبرًيا, 
الداخلّية,  املالب�س  مثل:  تقريًبا,  الثابتة  الت�ساميم  ذو  االأول  اجلاهزة؛  املالب�س  من  نوعان  ويوجد 
وبع�س املالب�س الرّجالّية, مثل: البدلة والقمي�س, والثاين مالب�س املو�سة التي تتغرّي �رسيًعا من حيث 
الت�ساميم واالأقم�سة والكلف امل�ستعملة, مثل: املالب�س الن�سائّية. وكّل م�سنع يهتّم بتزويد الزبون 

بالن�سبة  توّقعاته  وتر�سي  تر�سيه  التي  باملالب�س 
للت�سميم والنوعيّة واجلودة. 

متّرّ قطعة املالب�س التي يتّمّ اإنتاجها �سناعيًّا بعّدة 
مراحل, وتعّد مرحلة الت�سميم اأولى هذه املراحل, 

حيث تت�سّمن عّدة مراحل فرعّية, منها:

اأرباًحا, وتبداأ هذه  يباع ويحّقق  ناجح  ت�سميم  اإنتاج  الت�سميم,  الرئي�س ملرحلة  الهدف  يعّدّ 
املراد  اإعداد عينة املالب�س  الت�سميم املجّهز لر�سم املخّططات, وم�ستلزمات  املرحلة يف ق�سم 
اإنتاجها, ويف بع�س امل�سانع, يتّم االعتماد على م�سّممي م�ستقّلي خارج امل�سنع. وامل�سّمم 
هو امل�سوؤول عن مراحل عملّية الت�سميم كّلها, حيث يبداأ مبعرفة اأ�سواق بيع املنتج, والزبون 
امل�ستهدف وعاداته ال�رسائّية, وياأخذ امل�سّمم املئات من االأفكار واال�سكت�سات )الر�سومات( 
املعار�س  املعرو�سة يف  املواّد  من  الزبون,  لتلبية حاجة  خمتلفة  م�سادر  من   )Mode Board(
ة باخليوط والأقم�سة املن�سوجة اأو املحبوكة...اإلخ, ثّم يعّدّ الت�سميم, وكمثال على ذلك  املخت�سّ
) ت�سكيلة املو�سم من االأزياء(, والتي هي عبارة عن عّدة قطع ملب�سّية خمتلفة )بلوزة, وتّنورة, 
وبنطلون..(, وحتوي كّل واحدة على موديل اأو عّدة موديالت تتما�سى مع بع�سها من حيث 
تنا�سق االأ�سكال واالألوان, و�سّممت ا�ستجابة ملتطّلبات ال�سوق, وتوّجهات املو�سة, كما يف 

ال�سكل )1-2(.

بها  ويق�سد  �ملالب�س:  قطعة  �إنتاج  مر�حل 
واملواّد  اخلامات  بها  متّر  التي  العمليات 
وم�ستلزماتها(  )االأقم�سة  لالإنتاج  املعّدة 
ال�سنع,  تاّمة  ملب�سّية  قطعة  ت�سبح  حتى 

وجاهزة لال�ستهالك.
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 ال�سكل )2-1(: مثال على ت�سكيلة املو�سم.

ت�شكيلة املو�شم من الأزياء الن�شائيّة

بنطلونتّنورة قمي�سجاكيت

 ت�سميم 1
ت�سميم 2
ت�سميم 3
ت�سميم 4

 ت�سميم 1
ت�سميم 2
ت�سميم 3
ت�سميم 4

 ت�سميم 1
ت�سميم 2
ت�سميم 3
ت�سميم 4

 ت�سميم 1
ت�سميم 2
ت�سميم 3
ت�سميم 4

 ت�سميم 1
ت�سميم 2
ت�سميم 3
ت�سميم 4

بلوزة

)4(                         )3(                          )2(                         )1(
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ال�سكل )2-2( : الت�سميم با�ستعمال احلا�سوب.

ق�ضّية للبحث
ابحث عن االأمور التي يجب اأن ياأخذها امل�سّمم يف االعتبار الإنتاج ت�ساميم تر�سي امل�ستهلك 

ل اإليه مع زمالئك وباإ�رساف معّلمك. االأردين, وناق�س ما تتو�سّ

وبعد االنتهاء من الت�سميم, يقوم امل�سّمم بــ:
 اأ   - اختيار االأقم�سة واالإ�سافات املتوافرة.

ب - و�سع �سعر مبدئي للقطعة امل�سّممة. 
جـ - اإعداد املوا�سفات الفنّيه للت�سميم )كرت الت�سغيل(, والـجدول )2-1( نـموذج لهذه 

املوا�سفات.
 د  - اإعداد املخّطط االأ�سا�س, وحتويره اإلى خمّطط الت�سميم املقرتح؛ لينّفذه �سانع العينة على 

القما�س.

وقد يكون الت�سميم من اإبداعه, اأو من اطالعه على  جمالت االأزياء, اأو التلفاز, اأو ال�سينما, اأو غري 
ة ت�سّم بنك معلومات  ذلك, ويتّم الت�سميم يدويًّا, اأو اآليًّا با�ستعمال احلا�سوب املجّهز بربامج خا�سّ
عن االألوان واالأقم�سة وغري ذلك, مثل: برنامج )corel draw(, وت�سّهل هذه الربامج عملّية و�سع 

قطعة املالب�س امل�سّممة فوق املانيكان على �سا�سة احلا�سوب, كما يف ال�سكل )2-2(.
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مو��سفات �لت�سميم )�ملوديل(:                                                                                                      رقم �لت�سميم:

�مل�سّمم:                                                                        �ملو�سم:                                                      �لتاريخ:
�ملقا�سات:                                                                      �ملقا�س للعينة: رقم 44 مفتاح )48-38(

ر�سم تخطيطي للت�سميم:و�سف الت�سميم:

القما�س:
البطانة:
احل�سو:

الكلف التزيينّية:

موا�سفات اخلياطة )seam(, والثني 

�ل�سماحيّة�لعمليّة
�ل�سماحيّة�لعمليّة�لإنهاء)معيار �لأد�ء(

�لإنهاء)معيار �لأد�ء(

املكّمالتنوع ال�سّحاباالأزرار: الكمّية واحلجم

جمموعة االأزرار: اأمام, وخلف 
اأ�ساور

الزر العلوي:
امل�سافة بي االأزرار:

البعد عن احلاّفة:

الطول:
املوقع:

املّطاط:
عر�سه:

طوله:
االإنهاء:

بطاقة البيان التعريفّية )الليبل(

اجلدول )2-1(: منوذج )مو��سفات( �لت�سميم )�ملوديل (.

ن�شاط )2-3(: جمع ت�شاميم مراييل عمل ثّم اإعداد مخّطط ت�شميم لمريول عمل
�سناعيًّا,  اإنتاجه  �سيتّم  مريول عمل  ت�سميم  ثّم جّهز خمّطط   العمل,  ملراييل  ت�ساميم  اجمع 

واعر�سه على زمالئك, وناق�س معهم االإجراءات الالزمة للتنفيذ.
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2   تحوير المخّطط الأ�شا�شي العلوي اإلى مخّطط بت�شميم محّدد ) مريول عمل(

يتّم حتوير املخّطط االأ�سا�سي العلوي اإلى خمّطط مريول عمل بت�سميم حمّدد, كما ياأتي:

واأزرار  مع عراٍو  مّت�سل  مبرّد  االأمام  مفتوح من  وا�سع  مريول عمل  الت�شميم:  اأ   و�شف    
وياقة �سبور, واالأمام فيه ثالث جيوب؛ واحدة على ال�سدر, واثنتي اأ�سفل خّط اخل�رس, 
وفتحة يف منت�سف اخللف اأ�سفل خّط احلو�س, والكّم امل�ستقيم دون اإ�سورة, كما يف 

ال�سكل )3-2(.

ال�سكل )2-3(: مريول عمل.

ن�شاط ) 2 - 4 (: �إعد�د مو��سفات لت�سميم مريول �لعمل.

بالرجوع اإلى منوذج موا�سفات الت�سميم اجلدول )2–1(, اأعّد موا�سفات لت�سميم مريول 
العمل, واعر�سه على زمالئك باإ�رساف معّلمك.

∞∏NΩÉeCG
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ب    حتليل الت�شميم, ويت�سّمن ما ياأتي: 
1. عدد القطع املكّونة ملريول العمل واأ�سكالها, كما يف ال�سكل )4-2(.

2. اأنواع اخلياطات امل�ستعملة يف مريول العمل واأ�سكالها.
3. اأنواع االإك�س�سوارات والكلف وغريها يف مريول العمل واأ�سكالها.

وهنا ال بّد من مالحظة اأّن اأّي تغيري يف عنا�رس حتليل الت�سميم �سيوؤدي اإلى تغيري يف 
الت�سميم وطريقة ت�سنيعه. 

وحتليل الت�شميم يحّدد مراحل الت�شنيع الالزمة له على النحو الآتي:
1. حتديد عمليات الت�سغيل كّلها, واختيار تقنيات اخلياطة املالئمة للت�سميم.

2. ترتيب عمليات الت�سنيع وعددها ح�سب ت�سل�سل العمليات.
3. حتديد الوقت الالزم لكّل عملّية.

4. حتديد اآالت اخلياطة واإك�س�سواراتها لكّل عملّية.

ال�سكل )2-4(: عدد القطع املكّونة ملريول العمل واأ�سكالها.
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ال�سكل )2 – 5(: حتليل مريول العمل.

ويبّي ال�سكل )2 – 5( حتليل اأجزاء مريول العمل:

االأمام

جيب اأ�سفل خّط اخل�رسميي

جيب على خّط ال�سدر

جيب اأ�سفل خّط اخل�رس

ي�سار

ميي

ي�سار

اخللف

قطعة واحدة الياقة

كم ميي

كم ي�سار

االأكمام

وبعد عمل بطاقة حتليل املنتج )مريول العمل(, يتّم تنظيم جدول يبّي �سل�سلة عمليات تنفيذ خياطة 
) مريول العمل(, كما يف ال�سكل )6-2(.

ق�ضّية للبحث
ل اإليه مع      ابحث يف اأ�سكال الر�سم الفني املدرجة يف ال�سكل )2-6(, وناق�س ما تتو�سّ

زمالئك وباإ�رساف معّلمك.
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 ال�سكل )2-6(: �سل�سلة عملّيات خياطة مريول العمل.

الت�شكيلة: مريول عمل�لتاريخ:  ..............
رقم �ملريول:  » N4«مراحل حتليل املنتجنوع �ملنتج: مريول عمل

تركيبة القما�ص: 35٪ قطن, 65٪ بولي�سرت

مالحظات�لتكر�ر�لوقت�لر�سم �لفنينوع الآلة�لعمليةرقم �لعملية�ملرحلة

العمليات 
1التح�سريية

عر�س الثنية 2�سم3013حت�سري اجليب    -  ) ثني باب اجليب 1(

3مكوى  -  )كوي اجليب(

2
عر�س اخلياطة 7مم3011حت�سري الياقة       - ) خياطة الياقة(

1-  )قلب الياقة(

اآلة درزةحت�سري الكم    - ) ثني باب الكم(3
عر�س الثنية 2�سم3012

504حت�سري املرّد    - ) حبك طرف املرّد (4
2اآلة حبكة

5
حت�سري الظهر:

3011 - خياطة قطعتي الظهر مع ترك م�سافة للفتحة.

عر�س الدرزة 0.5�سم3011- عمل درزة جتميلّية

6

حت�سري االأمام:
- تعليم مكان اجليب.

- تركيب اجليب )�سدر+خ�رس( على االأمامي االأي�رس.
- تركيب اجليب )خ�رس( على اجلزء االأمامي االأمين.

اأداة عالم
301

عمليات 
اجلمع 

والرتكيب
7

غلق االأكتاف:
- حبك درزة االأكتاف.

- درزة جتميلّية لالأكتاف.

516
301

2
2

3011تركيب الياقة على حفرة الرقبة.8

516تركيب الكّمي )االأي�رس واالأمين(.9
مراعاة نقطة التقاء راأ�س 2اآلة ر�ّس

الكم

3012  ,  516جمع اجلوانب والكم والليبل.10

3011الدرزة التجميلّية للياقة.11

3012الدرزة التجميلّية للمرّد.12

3011ثنية الديل13

عمليات 
304خياطة العراوي على امل�سطرة ) املرّد االأمين (.14الت�سطيب
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جـ    ر�شم املخّطط الأ�شا�شي: ر�سم املخّطط االأ�سا�سي املو�ّسع.

 د     حتوير املخّطط الأ�شا�شي اإلى مريول عمل: ح�سب الت�سميم املطلوب.

3   تنفيذ العينة 

تعّد العينة النموذج االأ�سل اأو الت�سميم االأويل لقطعة املالب�س التي ينتجها امل�سنع فيما بعد, 
للبيع بكمّيات كبرية. فاإذا كان الت�سميم جديًدا فاإّنه ينّفذ من قما�س اخلام االأبي�س اأو قما�س 
املنتج من ت�سميم �سابق ناجح  تنفيذه, واإذا كان  املراد  القما�س  الثمن م�سابه لنوع  رخي�س 
الالزمة  القما�س  كمّية  اإلى حتديد  العينة  تنفيذ  ويهدف  منه.  االإنتاج  قّرر  قما�س  من  فيق�ّس 
اإلخ,   ... وال�سّحابات  واالأزرار,  والكّتافات,  كالبطانات, واحل�سوات,  االأخرى,  واملواّد 
ويتّم تنفيذ العينة من قبل امل�سّمم, اأو م�ساعده, اأو من قبل �سانع العينات الذي يعطي راأيه 
للم�سّمم الإجراء التعديالت على الت�سميم, اإن وجدت, بهدف احل�سول على اأف�سل النتائج, 

ويف هذه املرحلة, يتّم ت�سجيل التكاليف الالزمة لتنفيذ الت�سميم جميعها.

حي  موديل  اإلى  تلب�س  ثّم  ال�سناعي(,  )للمانيكان  بتلبي�سها  تخترب  العينة,  �سنع  اإنهاء  بعد 
)عار�سة اأزياء( تكون قيا�ساتها متوافقة مع القيا�سات االأ�سا�سّية لنماذج املنتج. وتقّيم العينة 

من حيث مالءمتها للج�سم ح�سب الغر�س منها والت�سميم املطلوب.

العينة  على  املوافقة  عند  املطلوبة  للموا�سفات  مطابًقا  الت�سميم  ي�سبح  حتى  العينة  وتعّدل 
�س لها بطاقات ت�سغيلّية تت�سّمن: وتكلفة املنتج, واإذا ثبت اأّن املنتج مربح فاإّن العينة يخ�سّ

اأ   -   بطاقة كرت الت�سغيل وموا�سفاته وت�سمل: 
القيا�سات,  ومدى  واملو�سم,  رقمه, 
والو�سف له, ور�سًما تخطيطيًّا للت�سميم, 
باالأقم�سة  وقائمة  القما�س,  من  وعينات 
الـمطلوبة,  بالكمّيات  والـمكّمالت 
والـجيوب,  الـمغلقات,  وموا�سفات 

ح  مو�سّ بطاقة  الت�سغيل:  »كــرت«  بطاقة 
عليها ا�سم الموديل, و�سنفه, وو�سف دقيق 
ال�سرورّية  العمل  وخطوات  لمحتوياتـه, 
باالإ�سافة  الموديل,  هذا  لتنفيذ  والالزمة 
ا الزمن  اإلى الزمن الالزم لذلك ككل, واأي�سً

الالزم الإتمام كّل عملّية  وحدها.
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والك�رسات, والدرزات التجميلّية, وطرق اإنهاء احلواف, ونوع اخلياطة, وو�سع البطاقات 
التعريفّية والقيا�سات النهائّية  لقطعة املالب�س.

اآالت اخلياطة,   ( فيها  بـما  الت�سميم  لتنفيذ  الت�سغيلّية  املراحل مرّتبة ح�سب اخلطوات  ب- 
ا  والكي, وعدد العاملي (, باالإ�سافة اإلى الزمن الالزم الإمتام كّل مرحلة وحدها, واأي�سً
جمموع الزمن الالزم  لكّل املراحل, ثّم حت�سب التكلفة الفعلّية للقطعة من ِقبل امل�سّمم 

اأو مهند�س االإنتاج يف امل�سنع.

بعد املوافقة على املنتج امل�سّمم, تنتج عّدة قطع منه, ويعر�سها مندوب املبيعات على حمالت 
التجزئة اأو قد ت�ستعمل يف  ال�سور الدعائّية وكعينة للمقاولي وم�رسيف امل�سنع. وقد ترف�س 
ا, اأو  لعّدة اأ�سباب, منها: غالء �سعرها, اأو �سعوبة اإنتاجها �سناعيًّا, اأو اأّن الت�سميم متقدم جدًّ

قد يتّم بع�س التعديالت عليه ح�سب راأي امل�سرتي )الزبون(. 

�سواء بقبول الزبون ملجموعة االأزياء املقرتحة من امل�سنع اأو بتزويد امل�سنع مبوا�سفات للمنتج 
من قبل الزبون, تاأتي مرحلة تثبيت الطلبّية )ح�سول امل�سنع على طلبّية االإنتاج والت�سميم 

مبوا�سفات وكمّيات حمّددة ح�سب طلب الزبون(. 

6   اإنتاج المخّطط النهائي لقطعة المالب�ص 

4   عر�س �لعينة  

عليه  تكتب  الذي  املطلوب  للت�سميم  النهائي  املخّطط  اإنتاج  يتّم  الطلبات,  على  احل�سول  بعد 
البيانات الالزمة )تعليمات اخلياطة, وعالمات االتزان, وخّط اجتاه الن�سيج,  وميتاز هذا املخّطط 
عن خمّطط العينة باأّنه خمّطط مفتوح الأجزاء املخّطط امل�سّجل عليه كلمة مثني مع اإ�سافة م�سافات 
اخلياطة لكّل جزء من املنتج, ويعمل من املخّططات االأ�سا�سّية املر�سومة على الورق ال�سّفاف, 
كما يف ال�سكل )2-7/ اأ (, بينما يكون خمّطط العينة ن�سف خمّطط اجلهة اليمنى من املنتج, كما 
يف ال�سكل )2-7/ ب(, وينقل اإلى البال�ستيك, اأو الكرتون العادي, اأو املقّوى, اأو اإلى القما�س 
القطني ال�سادة, اأو اأي قما�س منا�سب لتنفيذ الت�ساميم امل�سّكلة على املانيكان, كالت�ساميم ذوات 

5   �لح�سول على �لطلبات 
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زيادات  على  يحتوي  الت�سميم  من  جزء  لكّل  كامل  مخّطط  ال�سناعي:  االإنتاج  مخّطط 
الخياطة, والتو�سيعات, والبيانات كاّفة التي ت�ساعد في تح�سير مخّططات الق�ّس وعملها.

ال�سكل )2-7(: املخّطط النهائي لت�سميم بلوزة.

احلا�سوب,  با�ستعمال  املخّطط  ر�سم  م�سّطحة, كما ميكن  اإلى خمّططات  ليتّم حتويلها  الثنيات؛ 
ويبّي ال�سكل )2-7/ب( املخّطط النهائي لت�سميم بلوزة.

) �أ (

) ب(
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ال�سكل )2- 8(: تدريج قطعة ملب�سّية يدويًّا.   

ال�سكل )2- 9(: تدريج قطعة ملب�سّية اآليًّا بو�ساطة احلا�سوب.

7    تدريج المخّطط ح�شب المقا�شات المطلوبة

ويق�سد بالتدريج )down & up grading( تكبري املخطّط وت�سغريه للح�سول على املقا�سات 
املطلوبة, حيث اإّن العينة عادة تنّفذ على مقا�س متو�ّسط )مقا�س 44 ن�سائي(, ويتّم احل�سول 
على املقا�سات االأخرى بتكبري املخّطط املتو�ّسط اأو ت�سغريه ح�سب الطلب, وتتّم هذه العملّية 
�سون؛  وفق اإجراءات حمّددة اإّما يدويًّا اأو اآليًّا با�ستعمال احلا�سوب, ويقوم بها اأ�سخا�س متخ�سّ
للح�سول على خمّططات مكرّبة اأو م�سّغرة دقيقة و�سحيحة. ويبّي ال�سكل )2- 8( تدريج 

قطعة ملب�سّية يدويًّا, وال�سكل )2- 9( تدريج قطعة ملب�سّية اآليًّا بو�ساطة احلا�سوب.  
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ال�سكل )2–10(: خمّطط لعملّية ت�سميم قطعة مالب�س, �سيتّم اإنتاجها �سناعيًّا.

كما يبّي ال�سكل )2 –10( خمّطًطا لعملّية ت�سميم قطعة مالب�س �سيتّم اإنتاجها �سناعيًّا.

�إعد�د �لت�صميم

�إعد�د �ملخّطط �لأ�صا�صي

�إعد�د �ملخّطط �ملحّور ح�صب �لت�صميم

تنفيذ �لعينة

عر�ض �لعينة

تقييم و�إعادة تعديل �صو�ء للت�صميم �أو �لعينة

ور�صم  و�لو�صف،  �لقيا�صات،  ومدى  و�ملو�صم،  �لت�صميم،  رقم  �ملو��صفات:  وحتديد  له،  رقم  و�إعطاء  �لت�صميم  على  �ملو�فقة 
تخطيطي للموديل، وعينات من �لقما�ض، وقائمة بالأقم�صة و�ملكّمالت بالكمّيات �ملطلوبة، ومو��صفات �ملغلقات، و�جليوب، 
و�لك�صر�ت، و�لدرز�ت على �لوجه، وطرق �إنهاء �حلو�ف، ونوع �خلياطة، وو�صع �لبطاقات و�لقيا�صات �لنهائّية لقطعة �ملالب�ض.

تنفيذ خمّططات �لت�صميم ح�صب �ملقا�صات �ملطلوبة.
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)املوديالت(  للت�ساميم  النهائّية  الفنّية  املوا�سفات  اإعداد  يتّم  ال�سابقة,  املراحل  من  االنتهاء  بعد 
وت�سنيفها يف ملف ي�سّمى امللف الفني, و يت�سّمن: 

  و�سف الت�سميم املراد تنفيذه.
  املخّطط النهائي وجمموعة القيا�سات املطلوبة.

  قائمة اأجزاء املخّططات الالزمة للت�سميم .
  ت�سنيف اأجزاء املنتج ) قما�س, وبطانة, وملحقات(.

  ا�ستعرا�س اإجمايل قطع املخّططات, وحتديد ا�ستهالك القما�س ح�سب خمّطط الق�ّس.
  طريقة التجميع واخلياطة واالآالت الالزمة لتنفيذ الت�سميم.

  جدول ا�ستهالك اخليوط للخياطة.
  البطاقات الالزمة للخامات االأ�سا�سّية وامللحقات االإ�سافّية من حيث الكمّية, والنوع, والوزن,

     واللون...اإلخ.
  املعلومات الالزمة جميعها لتحديد التكاليف النهائّية للت�سميم.

املخّطط الأ�شا�شي الوا�شع للجزء العلوي والكم.
باإدخال  ت�ستند عملّية تف�سيل املالب�س مهما تنّوعت ت�ساميمها على املخّطط االأ�سا�سي, وذلك 
بع�س التعديالت عليه, ولقد تعّرفت القيا�سات الالزمة لر�سم املخّطط االأ�سا�سي للجزء العلوي 
االأ�سا�سي  املخّطط  اأجزاء  حتوير  �سابًقا  ودر�ست  والثالث,  الثاين  امل�ستويي  يف  اأخذها  وطريقة 
العلوي وال�سفلي لت�ساميم حمّددة, بنقل البن�سات ملواقع خمتلفة واأ�سكال متنّوعة, ور�سم الياقات 

املتنّوعة, واالأكمام, وغريها.

ر�شم املخّطط الأ�شا�شي العلوي الوا�شع, )بدون بن�سات(, والكم الوا�سع باملقا�س املعياري: �سنتعّرف 
مريول  اإلى  وحتويره  الوا�سع  والكم  بن�سات(,  )دون  الوا�سع  العلوي  املخّطط  اإعداد  اأ�سا�سيات 

ه وخياطته و�سبط جودته. عمل, ومن ثّم ق�سّ
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تمرين
1 -2

ر�شم المخّطط الأ�شا�شي الوا�شع للجزء العلوي دون بن�شات
يتوقّع منك بعد �لنتهاء من هذ� �لتمّرين �أن:

1 - حتّدد القيا�سات الالزمة لر�سم املخّطط االأ�سا�سي العلوي الوا�سع.
2 - تر�سم املخّطط االأ�سا�سي العلوي الوا�سع باملقا�س املعياري.

�لمعلومات �لأ�سا�سيّة
لر�سم املخّطط االأ�سا�سي للجزء العلوي الوا�سع, يتّم اإ�سافة )10( �سم ملحيط احلو�س, و )14( �سم 
ملحيط ال�سدر, و )2( �سم لطول الظهر, و )4( �سم لعر�س الظهر, و)5( �سم لعر�س االأكتاف, 
و )3( �سم مليالن الكتف, و )3( �سم لعمق حفرة االإبط؛ و )2( �سم ملحيط الرقبة؛ الإعطاء اجلزء 

العلوي ات�ساًعا.

م�شتلزمات تنفيذ التمّرين

الأدوات والتجهيزات�لمو�ّدّ

-  طاولة ر�سم.         - جدول القيا�سات املعيارّية. -  ورق ر�سم خمّططات.
- اأدوات القيا�س والر�سم. 

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمة�لرقم

انقل القيا�سات الالزمة لر�سم املخّطط االأ�سا�سي 
للجزء العلوي )البلوزة( من جدول القيا�سات 
يف  كما  املثال  �سبيل  على  ولتكن  املعياريّة, 

املقا�س املعياري )42(:
حميط الرقبة = 36 �سم

حميط ال�سدر = 88 �سم
حميط اخل�رس = 68 �سم

حميط احلو�س )الورك( = 94 �سم
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1

2

طول احلو�س  = 18.5 �سم
عمق حفرة االإبط = 23 �سم 

طول الظهر = 43 �سم
طول ال�سدر = 26.5�سم
عر�س الظهر = 36 �سم 

عر�س االأكتاف = 38 �سم 
 ميالن الكتف = 42�سم

اأول: ر�سم خمّطط اجلزء العلوي اخللفي  
النقطة  يف  يلتقيان  متعامدين  خّطي  ار�سم 
)1( بو�ساطة مثلث قائم الزاوية, مراعًيا اأن 
تكون النقطة )1( قريبة من الزاوية الي�رسى 
لورق ر�سم املخّططات, بحيُث ميّثل اخلّط 
واخلّط  اخللف,  منت�سف  خّط  العمودي 
ال�سكل)1(,  يف  كما  الرقبة,  خّط  االأفقي 

مراعًيا االقت�ساد يف الورق.

ق�س من النقطة )1( على خّط منت�سف اخللف 
 26  =  )3+23( االإبط  حفرة  طول  م�سافة 
ا  خطًّ منها  وار�سم   ,)2( النقطة  وحّدد  �سم, 
الرقبة, وُي�سّمى خّط حفرة  اأفقيًّا يوازي خّط 

االإبط, كما يف ال�سكل )2(.

ال�سكل )1(.

ال�سكل )2(.
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3

4

5

6

7

8

الظهر مقدار  النقطة )1( على خّط طول  ق�س من 
طول الظهروي�ساوي )43+2( = 45�سم, وحّدد 
خّط  يوازي  اأفقيًّا  ا  خطًّ منها  وار�سم   ,)3( النقطة 
الرقبة, وُي�سّمى خّط اخل�رس,  كما يف ال�سكل )2(.

ق�س من النقطة )3( على خّط طول الظهر م�سافة 
ت�ساوي طول احلو�س )18.5( �سم, وحّدد النقطة 
اخل�رس  يوازي خّط  اأفقيًّا  ا  منها خطًّ وار�سم   ,)4(

وُي�سّمى خّط احلو�س, كما يف ال�سكل )2(.

حّدد النقطة )5( على خّط الرقبة, بحيث يكون 
طول اخلّط )1-5( ي�ساوي

)عر�س الظهر+4( ÷ 2 �سم. 
)36+4( ÷2 = 20�سم, كما يف ال�سكل )3(. 

لالأ�سفل  عموديًّا  ا  خطًّ  )5( النقطة  من  ار�سم 
ليالقي خّط حفرة االإبط يف النقطة )6(, كما يف 

ال�سكل )3(.

حّدد النقطة )7( على خّط حفرة االإبط, بحيث 
يكون طول اخلّط )2-7( ي�ساوي

])حميط ال�سدر+14( ÷4[ = 
])88+14 ( ÷4[ = 102 ÷ 4 = 25.5�سم, 

كما يف ال�سكل )3(.

حّدد النقطة )8( اأ�سفل النقطة )1(, بحيث تبعد 
عنها م�سافة ت�ساوي )2.5( �سم, كما يف ال�سكل 

.)3(

ال�سكل )3(.
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9

10

11

12

13

14

15

اخلّط )1-5(, بحيث  النقطة )9( على  حّدد 
تكون امل�سافة )1-9( ت�ساوي 

)حميط الرقبة ÷ 6( + 2 = )36 ÷ 6( + 2 =
6 + 2 = 8�سم, كما يف ال�سكل )3(.

منحٍن  بخّط   )8( النقطة  مع   )9( النقطة  �سل 
يف  كما  اخللفّية,  الرقبة  حفرة  دوران  لي�سّكل 

ال�سكل )3(, م�ستعيًنا مب�سطرة املنحنيات. 
حّدد النقطة )10( يف منت�سف اخلّط )2-1(, 
ا افقيًّا يالقي اخلّط )5-6( يف  وار�سم منها خطًّ

النقطة )11(, كما يف ال�سكل)4(.
حّدد النقطة )12( على امتداد اخلّط )5-1(, 

بحيث تكون امل�سافة )1-12( ت�ساوي
)عر�س االأكتاف + 5( ÷ 2

)38+5(÷2= 21.5�سم, كما يف ال�سكل)4(.
ار�سم من النقطة )12(, اخلّط )12-13(, بحيث 
يكون عموديًّا لالأ�سفل ويوازي  اخلّط )11-5(, 

وطوله )9( �سم تقريبًّا, كما يف ال�سكل )4(.
ثّبت �رسيط القيا�س اأو امل�سطرة يف النقطة )3( على 
النقطة  يف   )13-12( اخلّط  ليالقي  اخل�رس  خّط 
 )14-3( ــّط  اخل طــول  يكون  بحيث   ,)14(
ي�ساوي )42+3( �سم, وهو )طول مراقبة ميالن 
النقطة  مع   )14( النقطة  �سل  ثّم  الكتف+3(, 

)3( بخّط متقّطع, كما يف ال�سكل )4(.
�سل النقطة )9(, مع النقطة )14( بخّط م�ستقيم 
وهو خّط الكتف اخللفي, كما يف ال�سكل )4(.

ال�سكل )4(.
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16

17

18

19

20

21

22

 )2( م�سافة  ا�ستقامة  على   )11-10( اخلّط  مّد 
�سم, وحّدد نقطة )17(, كما يف ال�سكل )5(.

لر�سم  منحٍن  بخّط   )14,17,7( النقاط  �سل 
حفرة االإبط اخللفّية, بحيث تبعد عن النقطة )6( 
م�سافة ت�ساوي )3.5( �سم, كما يف ال�سكل )5(, 

م�ستعيًنا مب�سطرة املنحنيات. 
بحيث  احلو�س,  خّط  على   )15( النقطة  حّدّد 

يكون قيا�س اخلّط )4-15( ي�ساوي.  
])حميط احلو�س+10( ÷4[ = ])10+94(÷4[ = 

 )104÷4( = 26 �سم, كما يف ال�سكل )5(.
يف  كما  م�ستقيم,  بخّط   )15,7( النقطتي  �سل 

ال�سكل )5(.
حّدد النقطة )16( على خّط اخل�رس بحيث تبعد عن 
اخلّط )7-15( م�سافة ت�ساوي )2(�سم, و�سل النقاط 
)7, 16( و )16, 15( بخطوط م�ستقيمة, ثّم عّدل 
خّط اجلنب الإلغاء الزاوية عند النقطة )16(, وبذلك 

يتّم تك�سيم اخل�رس قلياًل, كما يف ال�سكل )5(.
تبعد  بحيث  االأولى  االإبط  اتزان حفرة  ار�سم عالمة 
الثانية  والعالمة  )3(�سم,  م�سافة   )17( النقطة  عن 
)1( م�سافة  عنها  وتبعد  االأولى,  العالمة  اأ�سفل  تقع 

�سم, كما يف ال�سكل )5(.
حّدد اخلطوط اخلارجّية للمخّطط والتي متّثلها النقاط 
 ,)8-4-15-16-7-17-14-9-8( االآتيـة: 

كما يف ال�سكل )5(.

ال�سكل )5(.
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ثانيًا: ر�شم خمّطط اجلزء العلوي لالأمام

اخلطوط  ُمّد  لالأمام,  العلوي  اجلزء  خمّطط  لر�سم 
اليمنى  احلافة  اإلى  ت�سل  حتى  )االأفقّية(  االأ�سا�سّية 
 ,)6-5( اخلّط  وار�سم  املخّططات,  ر�سم  لورق 
كما يف خمّطط اخللف, ثّم اأكمل ترقيم النقاط, كما 
اخلّط )4-1(  يكون  اأن  مراعًيا  اخللف,  يف خمّطط 
اإلى اجلهة اليمنى من ورق ر�سم املخّططات وي�سّمى 

خّط منت�سف االأمام, كما يف ال�سكل )6(.
االأمام,  منت�سف  خّط  على   )18( النقطة  حّدد 

بحيث يكون قيا�س اخلّط )1 - 18(  ي�ساوي 
)حميط الرقبة ÷ 6( +2 =  )36 ÷ 6( +2 =

6 + 2 = 8 �سم, كما يف ال�سكل )6(.
حّدد النقطة )19( على خّط الرقبة والذي ميّثله اخلّط 
ي�ساوي   )18-1( قيا�س  يكون  بحيث   ,)5-1(
قيا�س )1-19( ويرتفع عن خّط الرقبة مقدار )1( 

�سم اإلى النقطة )20(, كما يف ال�سكل )6(.
�سل النقطة )18( مع النقطة )20( بخّط منحٍن 
م�ستعيًنا  االأمامّية,  الرقبة  حفرة  دوران  ي�سّكل 

مب�سطرة املنحنيات, كما يف ال�سكل )6(. 
حّدد النقطة )21(, بحيث تبعد عن النقطة )5( 
م�سافة ت�ساوي امل�سافة من النقطة )12- 14( يف 

خمّطط اخللف.
امل�سافة )12-14( = امل�سافة )5-21(, كما يف 

ال�سكل )7(.

ال�سكل )6(.
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ا م�ستقيًما للخارج  ار�سم من النقطة )21( خطًّ
النقطة  وحــّدد  تقريًبا,   )15-10( من  طوله 

)21(, كما يف ال�سكل )7(.
بحيث   )22-21( اخلّط  على   )23( النقطة  حّدد 
يالم�س  حتى   )19( النقطة  يف  القيا�س  �رسيط  نثّبت 
اخلّط  )21-22(, ويكون طول اخلّط )23-20( 
ي�ساوي طول الكتف اخللفي, كما يف ال�سكل )7(. 

 )1( م�سافة  ا�ستقامته  على   )25-24( اخلّط  مّد 
�سم, وحّدد النقطة )26(, كما يف ال�سكل )7(.

 )6( النقطة  عن  تبعد  بحيث   )27( النقطة  حّدد 
م�سافة ت�ساوي ])6-7( يف خمّطط اخللف + 2[.

لت�سكيل  النقاط )23, و26, و 27(  �سل بي 
 ,)7( ال�سكل  يف  كما  االأمامّية,  االإبط  حفرة 

م�ستعيًنا مب�سطرة املنحنيات.
بحيث  احلو�س,  خّط  على   )28( النقطة  حّدد 

يكون طول اخلّط )4-28( ي�ساوي م�سافة  
])حميط احلو�س+10(÷4[ = ])10+94(÷4[ = 

 )104÷4(= 26�سم, كما يف ال�سكل )7(.

�سل بي النقطتي )28, و27( بخّط م�ستقيم, 
وك�ّسم اخل�رس قلياًل, كما يف خمّطط اخللف, كما 

يف ال�سكل )7(.
ار�سم عالمة اتزان )30(  على خّط حفرة االإبط, 
بحيث تبعد عن النقطة )6(؛ اأي عن خّط حفرة 

االإبط م�سافة )5( �سم, كما يف ال�سكل )7(.

ال�سكل )7(.
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تمرين ممار�ضة

ار�سم املخّطط االأ�سا�سي الوا�سع للجزء العلوي بقيا�س معياري )46(.

14

15

16

اخلارجّية  الق�ّص  خطوط  حّدد 
االأمامي  العلوي  اجلــزء  ملخّطط 

والذي متّثله النقاط الآتية:
-29 -28 -4 -18 -20 (

.)20-23-26-27
اخلارجّية  اخلطوط  حول  �سّف 
عالمات  وانقل  االأمام,  ملخّطط 
حلي  م�ستٍو  �سطح  على  االتزان 
ا�ستعماله, ثّم ق�ّص حول اخلطوط 
يف  كما  للمخّطط,  الـخارجّية 

ال�سكل )8(.
خمّطط  ل�سّف   )15( اخلطوة  كّرر 
ال�سكل  يف  كما  ه,  وق�سّ اخللف 

.)9(

وال�سكل  االأمامي,  للجزء  العلوي  للجزء  الوا�سع  االأ�سا�سي  املخّطط  ال�سكل )11-2(  ويبّي 
)2-12( املخّطط االأ�سا�سي الوا�سع للجزء العلوي اخللفي.

ال�سكل )9(.ال�سكل )8(.
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ال�سكل )2-11(: املخّطط االأ�سا�سي الوا�سع للجزء االأمامي.
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ال�سكل )2-12(: املخّطط االأ�سا�سي الوا�سع للجزء اخللفي.



171

2 -2
تمرين  ر�سم مخّطط الكم الأ�سا�سي الوا�سع

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
-  تر�سم املخّطط الأ�سا�سي الوا�سع للكّم باملقا�س املعياري.

المعلومات الأ�سا�سيّة
يعتمد ر�سم الكّم الأ�سا�سي على قيا�س حميط الذراع؛ لتحديد �سكل حفرة الإبط من الأمام واخللف, 
ا, وميكن ح�ساب عر�س الكّم بقيا�س )دوران  كما يعتمد طول حفرة الكّم على حميط  الذراع اأي�سً

حفرة الإبط -8(, ويتّم اإلغاء الت�رشيب بحذف )1( �سم من ارتفاع راأ�س الكّم.

م�ستلزمات تنفيذ التمّرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّدّ

-  طاولة ر�سم.     - جدول القيا�سات املعيارّية. -  ورق ر�سم خمّططات.
- اأدوات القيا�س والر�سم.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

2

انقل القيا�سات الالزمة لر�سم املخّطط الأ�سا�سي 
للكّم من جدول القيا�سات املعياري اأو قيا�ساتك 
ال�سخ�سّية, ولتكن على �سبيل املثال كما ياأتي:

املقا�س املعياري )42(
حميط الذراع = 26�سم 

حميط الر�سغ = 21�سم
امل�سافة من الكتف اإلى املرفق = 31�سم

طول الكم = 60�سم 
ال�سكل  يف  كما  املخّططات,  ر�سم  ورق  اثِن 

.)1(
ال�سكل )1(.
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يكون  بحيث   ,)4  ,3  ,2  ,1( امل�ستطيل  ار�سم 
 ,2  ÷  )15  + ال��ذراع  )حميط  امل�ستطيل  عر�س 

وطوله ي�ساوي ] طول الكّم - )2( �سم [
)26 + 15( ÷ 2 = 20.5�سم.

بحيث ميّثل اخلّط )1-4( خّط راأ�س الكّم,
واخلّط )1-2( خّط منت�سفه,

يف  كما  الكّم,  طول  نهاية  خّط   )3-2( واخلّط 
ال�سكل )2(.

حّدد النقطة )5( على خّط منت�سف الكم, واأنزل 
من النقطة )1( م�سافة ت�ساوي امل�سافة

}])حميط الذراع + 15( ÷3[ - 3 {
} 3 - ] 3 ÷ )15+26([{

ا  13.6-3 = 10.6�سم, وار�سم من نقطة )5( خطًّ
وي�سّمى   )6( النقطة  يف   )3-4( اخلّط  يالقي  اأفقيًّا 

خّط نهاية حفرة الكّم, كما يف ال�سكل )3(.

حّدد النقطة )7( على اخلّط )1-4(, بحيث تبعد  
عن النقطة )1( مقدار)3( �سم,  كما يف ال�سكل 

.)3(

ال�سكل )2(.

ال�سكل )3(.
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�سل النقطة )7( مع )6( بخّط م�ستقيم, ثّم ق�ّسمه 
اإلى ثالثة اأق�سام مت�ساوية يف النقطتني )8, 9(.

م�سافة  منها  ان��زل  ثّم   ,)6-9( امل�سافة  ف  ن�سّ
ت�ساوي )0.5( �سم, وحّدد النقطة )11(.

 ,)9-7( اخلّط  منت�سف  يف   )8( النقطة  حّدد 
ثّم   ,)10( النقطة  يف  �سم   )0.7( منها  وارتفع 
ار�سم منحنى دوران الكّم, كما يف ال�سكل )4(.

النقطة )12(, على اخلّط )2-3(, بحيث  حّدد 
�سل  ثّم  �سم,   )3( م�سافة   )3( النقطة  عن  تبعد 
النقاط )6-12( بخّط م�ستقيم, كما يف ال�سكل 

 .)5(

عّي�ن النقطة )13(, بحيث تبعد عن النقطة )9( 
م�سافة )0.5( �سم لالأعلى, كما يف ال�سكل )6(.

ار�سم دوران الكّم للخلف, كما يف ال�سكل )6(.

مثني,  وهو  للمخّطط  اخلارجّية  احل��دود  ق�ّس 
وافتح املخّطط, وحّدد عليه خّط الن�سيج والأمام 
راأ�س  لدوران  الداخلي  اخلّط  ق�ّس  ثّم  واخللف, 

الكّم؛ لتحديد اجلهة الأمامّية يف الكّم.

ال�سكل )5(.

ال�سكل )4(.
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للكّم  حتّديدها  مّت  كما  الت��زان  عالمات  ح��ّدد 
املرفق,  خّط  ات��زان  عالمات  وهي  الأ�سا�سي, 
واخللف(,  )الأمام  الكّم  ودوران  الكّم,  وراأ�س 
حلفرة  الت��زان  عالمات  على  بالعتماد  وذلك 
الإبط يف املخّطط الأ�سا�سي العلوي الوا�سع )الأمام 

واخللف(, كما يف ال�سكل )7(.

احفظ املخّطط يف مغلف خا�س به.

ال�سكل )7(.

ال�سكل )6(.

تمرين ممار�سة

ار�سم املخّطط الأ�سا�سي للكّم الوا�سع باملقا�س املعياري )46(.

 ويبنّي ال�سكل )2-13( خمّطط الكّم الوا�سع.
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ال�سكل)2-13(: خمّطط الكّم الوا�سع.
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3 -2
تمرين

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
1- تنقل املخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي من ورق الر�سم اإلى الورق املقّوى )الكرتون( مع 

بياناته جميعها.
2- تق�ّص حول اخلطوط اخلارجّية للمخّطط الكرتوين.

المعلومات الأ�سا�سيّة
ا�ستعماله  املقّوى  الورق  اإلى  املخّططات  ر�سم  من ورق  الأ�سا�سي  املخّطط  نقل  عملّية  ت�سّهل 
وحفظه ب�سورة �سليمة, مّما يوّفر الوقت واجلهد؛ لإعادة ر�سمه عند اإجراء حتويرات لت�ساميم 
الر�سم. يف  امل�ساعدة  اخلطوط  يحوي  ال  املقّوى  للورق  املنقول  املخّطط  باأّن  علًما  اأخرى، 

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّدّ
-  املخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي )الأمام     

     واخللف(.           - �رشيط ل�سق ورقي.
-  طبق من الكرتون املقّوى.

- اأدوات الر�سم.    - مق�ّس ورق.   - م�خرز.
- مكواة.               - ثّقالت.

- قّراطة.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

2

اكِو املخّطط الورقي با�ستعمال مكواة جاّفة اإذا 
لزم الأمر.

�سع املخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي الأمامي 
على الورق املقّوى, بحيث ينطبق خّط منت�سف 
وخّط  اليمنى,  احلاّفة  على  للمخّطط  الأم��ام 
ال�سفلى, مراعًيا القت�ساد  احلو�س على احلاّفة 

يف الورق املقّوى.

نقل المخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي من ورق ر�سم المخّططات اإلى الورق المقّوى
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ثّبت املخّطط الورقي با�ستعمال الثّقالت اأو قطع 
�سغرية من ال�رشيط الال�سق الورقي, مراعًيا عدم 
وزوايا  احلو�س,  )نقطة  التزان  عالمات  تغطية 
املخّطط, ونقطة خّط اخل�رش, وعالمة اتزان حفرة 

الإبط(, كما يف ال�سكل )1(.
الر�سا�س,  قلم  با�ستعمال  املخّطط  حول  ار�سم 
وحفرة  للخ�رش,  الت��زان  عالمات  نقل  مراعًيا 
املخّطط  ارفع  ثّم   ,)1( ال�سكل  يف  كما  الإبط, 

الورقي عن الكرتون. 
اكتب البيانات الآتية على خمّطط الورق املقّوى: 

القيا�س  ورقم  )م.اأ(,  الأم��ام  ومنت�سف  الأم��ام, 
)قيا�س 42 مثاًل(.

ق�ّس حول اخلطوط اخلارجّية للمخّطط , وميكنك 
الق�ّس قريًبا من خّط الق�ّس املطلوب ب�سكل اأويل؛ 
لت�سهيل ق�ّس اخلطوط بدّقة فيما بعد, ثّم ق�ّس فوق 

خطوط املخّطط  متاًما.
, فّرغ )اقرط( عالمتي  م�ستعماًل القّراطة اأو املق�ّسّ
يف  كما  الإبط,  حفرة  واتزان  اخل�رش  خّط  اتزان 

ال�سكل )2(.
نّفذ اخلطوات ال�سابقة يف نقل املخّطط الأ�سا�سي 
للجزء العلوي اخللفي من ورق الر�سم اإلى الكرتون 
اخللف  منت�سف  خّط  و�سع  مراعاة  مع  املقّوى, 
مطابًقا للحاّفة الي�رشى من الورق املقّوى, وخّط 
احلو�س على احلاّفة ال�سفلى, كما يف ال�سكل )3(.

ال�سكل )2(.

ال�سكل )3(.

ال�سكل )1(.
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4 -2
تمرين

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
1 - تر�سم م�سافات اخلياطة حول املخّطط الورقي .

2 - تر�سم املخّطط الورقي النهائي باملقا�سات املعيارّية.
3 - تكتب البيانات الالزمة على املخّطط النهائي .

4 - تق�ّس على خطوط م�سافات اخلياطة للمخّطط النهائي للجزء العلوي.
المعلومات الأ�سا�سيّة

يتّم اإعداد املخّطط النهائي لكّل جزء من الت�سميم ويحتوي على م�سافات اخلياطة ال�سناعّية والتي 
تعتمد على طريقة اخلياطة لذلك اجلزء من القطعة والإك�س�سوارات امل�ستعملة يف اآلة اخلياطة )الأقدام 
ا على ا�ستعمال اآلة احلبكة؛ فعند ا�ستعمال اآله احلبكة )5( خيوط فامل�سافة ت�ساوي  ال�ساغطة(, واأي�سً
اأّما ذات الثالث خيوط فامل�سافة ت�ساوي )1( �سم. والبيانات كاّفة التي ت�ساعد على  )0.7( �سم. 
توفري  يف  ي�سهم  مما  للق�ّس,  املفرودة  القما�س  طبقات  على  يو�سع  الذي  الق�ّس,  خمّططات  حت�سري 
ه, واملحافظة على نظافته. واملخّطط امل�سّجل  القما�س يف اأثناء توزيع قطع املخّطط عليه, ودّقة ق�سّ
عليه كلمة )مثني( ُير�سم مفتوًحا, اأما املخّططات الأخرى فيتّم جتهيزها ح�سب عددها مثاًل بتجهيز 

الكّم مّرتني؛ الكّم الأمين, والكم الأي�رش, وهكذا.
م�ستلزمات تنفيذ التمّرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّدّ
- املخّطط الأ�سا�سي للجزء العلوي من الورق املقّوى.  

- ورق ر�سم املخّططات.
 - اأدوات الر�سم.

 - ثّقالت.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

خّط  1 حتى  العلوي  الأمامي  املقّوى  ال��ورق  خمّطط  �سع 
احلو�س على ورق ر�سم املخّططات, بحيث يكون خّط 
منت�سف الأمام مطابًقا للحاّفة اليمنى لطبق الورق, واترك 

م�سافة )3( �سم يف اأ�سفل خّط احلو�س اأو نهاية الطول.

اإعداد المخّطط النهائي ال�سناعي للجزء العلوي بالمقا�س المعياري
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بالثّقالت,  الورق  على  الكرتوين  املخّطط  ثّبت 
نقل  مراعًيا  اخلارجّية,  خطوطه  حول  ار�سم  ثّم 

عالمات التزان.

الأمام  منت�سف  خّط  على  واكتب  املخّطط,  اأزل 
)م.اأ مثني(, وار�سم خّط اجتاه الن�سيج موازيًا خلّط 

منت�سف الأمام.

ار�سم م�سافات اخلياطة على �سكل خطوط متقّطعة 
توازي كال من اخلطوط اخلارجّية للمخّطط، كما 

يف ال�سكل )1(, كما ياأتي:
 اأ    - خّط حفرة الرقبة, ويبعد عنه م�سافة )0.7(�سم.

ب - خّط الكتف, ويبعد عنه م�سافة )1( �سم.
ج�- خّط حفرة الإبط, ويبعد عنه م�سافة )1( �سم.

د  - خّط اجلنب, ويبعد عنه م�سافة )1( �سم.

مّد خّط منت�سف الأمام على ا�ستقامته اإلى الأعلى 
الرقبة,  حفرة  خياطة  م�سافة  خّط  يالقي  حتى 
ومّده اإلى الأ�سفل حتى يالقي خّط م�سافة خياطة 

نهاية الطول.

بحيث  اخلياطة،  م�سافات  قريًبا من خطوط  ُق�ّص 
تبعد عنها م�سافة )1( �سم تقريًبا؛ لت�سهيل عملّية 
ثّم  اخلياطة،  م�سافة  خطوط  حول  الدقيق  الق�ص 

ق�ّص مّتبًعا خطوط م�سافات اخلياطة.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(
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على   جميعها  املدّونة  التعليمات  انقل 
خمّطط الورق املقّوى, مثل: خّط اجتاه 

الن�سيج, ونقطة اتزان الإبط.
جهة  من  الكتف  خ��ّط  ر�سم  اأكمل 
وكذلك  الرقبة,  وحفرة  الإبط  حفرة 
الإب��ط  حفرة  جهة  من  اجلنب  خ��ّط 

وخّط اخل�رش .
للجزء  نف�سها  ال�سابقة  اخلطوات  نّفذ 
العلوي اخللفي مع مراعاة ر�سم م�سافة 

)2( �سم خلياطة منت�سف اخللف.
يف  كما  املفتوح,  الأمام  خمّطط  ار�سم 

ال�سكل )3(.
لتحديد  اخللف؛  خمّطط  ر�سم  ك��ّرر 
اخللف  وخمّطط  الأمين  اخللف  خمّطط 

الأي�رش, كما يف ال�سكل )4(.
اطِو املخّطط الورقي طّيات تتنا�سب مع 
طول املغّلف وعر�سه املوجود لديك, 
ثّم احفظه داخل املغّلف, واكتب عليه 
كما  الالزمة,  البيانات  اخل��ارج  من 
تعّلمتها �سابًقا, اأو اثقب املخّطط قريًبا 
املكان  يف  وعّلقه  زواياه,  اإحدى  من 

�س له. املخ�سّ

ال�سكل )3(.

ال�سكل )4(.
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تمرين
5 -2

الأدوات والتجهيزاتالمواّدّ

-  اأدوات الر�سم والقيا�س.-  ورق ر�سم املخّططات.      - املخّطط الأ�سا�سي العلوي الوا�سع.

 تحوير المخّطط الأ�سا�سي العلوي اإلى مخّطط بت�سميم محّدد )مريول عمل(
يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
1 - ت�سف الت�سميم املطلوب ح�سب الر�سم.

2 - حتّور املخّطط الأ�سا�سي العلوي اإلى خمّطط مريول عمل, وتر�سم املرّد وبطانته.
3 - تر�سم خمّطط ياقة �سبور.

4 - تر�سم خمّطط الكم ح�سب قيا�س حفرة الإبط.
المعلومات الأ�سا�سيّة

ميّثل ال�سكل مريول عمل مفتوح من الأمام باأزرار وعراٍو مع ياقة �سبور وكّم عادي, وثالثة جيوب يف الأمام.
اخللف به فتحة مبرّد يف منت�سفه, وميكن تعديل خّط الكتف برفعه م�سافة )1( �سم من جهة حفرة الإبط, 

وتعديل طول حفرة الإبط م�سافة )1.5( �سم للمريول الذي يتّم ارتداوؤه فوق املالب�س ال�سميكة وغريها.
م�ستلزمات تنفيذ التمّرين

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

2

الوا�سع بدون  العلوي  الأ�سا�سي  انقل املخّطط 
بن�سات لالأمام واخللف والكم على ورق ر�سم 
املخّططات, ثّم حّوره اإلى خمّطط مريول عمل, 

كما يف ال�سكل )1( باّتباع اخلطوات الآتية:
الطول  حتى  واخل��ل��ف  الأم���ام  ط��ول  زد 

املطلوب ملريول العمل.
مقدار  الطول  نهاية  )اإيفازيه( يف  تو�سيًعا  ار�سم 
)3(�سم, ثّم ار�سم خّط اجلنب بخّط م�ستقيم من 
نقطة حفرة الإبط )حتت الإبط( اإلى نقطة نهاية 

ال�سكل )1(.التو�سيع.
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منت�سف  خّط  على  الأزرار  اأماكن  حّدد 
على  الأّول  ال��زّر  يكون  بحيث  الأم��ام, 
من  اأعلى  )اأي  النك�سار  نقطة  م�ستوى 
اأو  تقريًبا  )6(�سم  مبقدار  ال�سدر  نقطة 
الأزرار  بني  وامل�سافة  الرغبة(,   ح�سب 

ت�ساوي )12( �سم تقريًبا.
قطر  ن�سف  ي�ساوي  بحيث  امل��رّد  ار�سم 

الزّر + 1 �سم تقريًبا, وي�ساوي 2�سم.
خّط  اإلى  ت�سل  بحيث  املرّد  بطانة  ار�سم 
الكتف كما مّر معك يف ر�سم املرّد املّت�سل 

العادي.
خط  على  الياقة  تركيب  بداية  مكان  حدد 
جيب  مكان  ح��ّدد  ثم  الأم���ام,  منت�سف 
ال�سدر بحيث يرتفع عن خّط حفرة الإبط 
3�سم,  م�سافة  عنها  ويبعد  3�سم,  م�سافة 

وقيا�سه )14�13( �سم.
حّدد مكان جيب اأ�سفل الخ�سر, بحيث يبعد 
عن خّط الجنب 2�سم, واأ�سفل خّط الخ�سر 

6 �سم, وقيا�سه ي�ساوي )�17 18( �سم.
جّهز المخّطط النهائي )ال�سناعي( لالأمام بر�سم 
رقم  عليه  و�سّجل  والي�سرى,  اليمنى  جهتيه 

الت�سميم )630( مثال. كما في ال�سكل )2(.
كّرر الخطوة )8( لتجهيز المخّطط النهائي 

)ال�سناعي( للخلف, كما في ال�سكل )3(.

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(
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ر�سم الياقة ال�سبور بقطعة واحدة:
ر�سم  يف  معك  مّر  كما  ال�سبور  ياقة  ار�سم 
الياقات, ثّم ار�سم خمّطط الياقة املفتوحة, كما 
وبطانتها  الياقة  ار�سم  ثّم   ,)4( ال�سكل  يف 

كقطعة واحدة, كما يف ال�سكل )5(.
جّهز  ثّم  للياقة,  الق�ّص  خطوط  حول  ق�ّس 

خمّطط الياقة النهائي, كما يف ال�سكل )5(.
ر�سم اجليوب

طوله  يكون  بحيث  الكبري,  اجليب  ار�سم 
)17( �سم, وعر�سه )18(�سم, وار�سم ثنية 
م�سافات  ار�سم  ثّم  2�سم,  بعر�س  اجليب 

اخلياطة حولها, كما يف ال�سكل )6(.
ار�سم اجليب ال�سغري, بحيث يكون طوله )14( 
اجليب  ثنية  وار�سم  �سم,   )13( وعر�سه  �سم, 

وم�سافات اخلياطة كما يف ر�سم اجليب الكبري.
احفظ املخّطط النهائي يف مغّلف.

ر�سم الكّم

ار�سم حول املخّطط الأ�سا�سي للكّم, وانقل 
الكّم  ر�سم  تعديل  )يتّم  التزان  عالمات 
م�سافة  ار�سم  ثّم  الإبط(,  حفرة  تعديل  عند 
الكّم مبقدار )2(�سم,  نهاية طول  فتحة  ثنية 
وار�سم م�سافة اخلياطة حوله مبقدار )1(�سم.

جّهز املخّطط النهائي للكمنّي الأمين والأي�رش, 
كما يف ال�سكل )7(.

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(
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الأ�سئلة
ود ب��:  ح املق�سّ 1-  و�سّ

 اأ   -  مراحل اإنتاج المالب�س.
ب - ت�سكيلة المو�سم من الأزياء.

ج� - الت�سميم با�ستعمال الحا�سوب.
 د  - بطاقة ) كرت ( الت�سغيل.

2- تمّثل العبارات الموجودة في ال�سندوق اأدناه بع�س مراحل الت�سميم لقطعة المالب�س,         
رّتبها ح�سب ت�سل�سل تنفيذها:

 اأ  - عمل ت�سعري مبدئي لت�سكيلة الأزياء.
ب- عمل خمّطط اأويل.
ج�- اختيار الأقم�سة.

 د - اإعداد املوا�سفات الأولّية.

3 - تتّبع بت�سل�سل مراحل خياطة مريول العمل.
4 - م�ستعيًنا بالمخّطط الذي حّورته لمخّطط مريول عمل, حّدد الأماكن التي تّم التغيير 

عليها في المخّطط الأ�سا�سي العلوي. 
5 - ما اأهمّية نقل املخّطط من الورق ال�سّفاف اإلى الورق املقّوى.

6 - علل ما ياأتي :
�سون.  اأ  - يدّرج المخّطط )تكبير وت�سغير( اأنا�س متخ�سّ

ب- تعّد عملّية تحليل كّل خطوة من خطوات المنتج مهّمة.
ج�- يحّدد تحليل المنتج )القطعة الملب�سّية( مراحل الت�سنيع الالزمة.
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ا العمليات التحضيرّية لخياطة المالبس صناعّيً ثالًثا

ت�سمل عّدة عمليات, تبداأ بتحديد كمّيات الإنتاج املطلوبة ثّم جتهيز خمّططات لهذه الكمّية 
جاهًزا  ليكون  حزم  يف  وحتزميه  عليه,  العالمات  وو�سع  ه,  وق�سّ القما�س,  فرد  قبل  ق�ّس  وخّطة 

للخياطة والكي.

تتّم درا�سة الكمّية املطلوبة لتحديد الأعداد املطلوبة من املقا�سات املحّددة ح�سب الت�سميم 
وموا�سفاتها من حيث عدد الألوان من كّل مقا�س, فقد تكون الكمّية املطلوبة )1400( 

قطعة من لون واحد موّزعة ح�سب املقا�سات, كما يف اجلدول )2-2(.

اجلدول )2-2(: جدول توزيع مقا�سات الكميّة املطلوبة.

1    تحديد كميّات الإنتاج 

املجموع384042444648رقم املقا�س

2001001400  100200400400العدد املطلوب / قطعة
قطعة

ن�ساط )2- 5 ( : اإعداد جدول يمثّل الكميّة الالزمة لعمل المريول

اأعّد جدوًل بالكمّيات املراد اإنتاجها من مريول العمل اإذا علمت اأّن الكمّية املطلوبة هي بعدد 
طالب �سفك, وح�سب املقا�س املعياري الأقرب للمقا�س ال�سخ�سي لكّل منهم.

املجموع384042444648رقم املقا�س

العدد املطلوب
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وبعد حتديد كمّية الإنتاج, يتّم ما ياأتي: 
1 - ح�ساب م�ستلزمات الإنتاج النهائّية من حيث الأقم�سة, والإك�س�سوارات, والعمل على 

توفريها اإن مل تكن متوافرة.
2 - ح�ساب الوقت الالزم لكّل عملّية اإنتاجّية.

3 - موازنة خّط االإنتاج، وح�ساب عدد خطوط االإنتاج الالزمة بناء على الكمّية املطلوبة، 
وموعد الت�سليم .

4 - و�سع خّطة الإنتاج لالأق�سام كاّفة )الق�ّس, واخلياطة, والت�سطيب, والكوي, والتغليف 
والتعبئة(.

5 -  التاأّكد من توافر املوارد الب�رشيّة املوؤّهلة والآلت الكافية والالزمة لتحقيق اخلّطة املو�سوعة.
6 - متابعة اخلّطة املو�سوعة.

2   تجهيز خّطة الق�ّس  

يتّم حت�سري خّطة الق�س بالكمّيات املطلوبة ح�سب الطلب, فاإذا كانت الكمّيات, كما يف 
البند ال�سابق )1400( قطعة من لون واحد ,فاإّن خّطة الق�ّس توّزع كما ياأتي :

 اأ  - توزيع قطع املخّطط للمقا�سات املتطّرفة )38, 40, 46, 48( مبعّدل )100( قطعة 
من كّل مقا�س, وهذه ت�سّمى الر�سمة )Marker( رقم )1 (.

ب- توزيع قطع املخّطط للمقا�سات )40 ,42 ,44 , 46( مبعّدل )100( قطعة من كّل 
مقا�س, وهذه ت�سّمى الر�سمة رقم )2(.

مقا�س,  كّل  من  قطعة   )300( مبعّدل   )44  ,42( للمقا�سات  املخّطط  قط��ع  توزيع  ج�- 
وهذه ت�سّمى الر�سمة رقم )3(.

ا خلّطة الق�ّس للر�سوم الثالثة. ح اجلدول )2–3(  ملّخ�سً ويو�سّ
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3    تح�سير مخّططات الق�س ح�سب خطة الق�س 

 اجلدول )2-3(: ملخ�س خطة الق�س للر�سمات الثالث.
املجموع العام384042444648رقم املقا�س

100200400400200100العدد املطلوب
1111الر�سمة رقم 1
1111الر�سمة رقم 2
33الر�سمة رقم 3

X 14 100 =1244211400املجموع

ن�ساط )2-6(: تنظيم خطة ق�س لتنّورة ن�سائيّة
نظم خطة ق�س لتّنورة ن�سائّية, وناق�سها مع زمالئك باإ�رشاف معّلمك اإذا علمت اأن الكمّية املطلوبة 
)1000( قطعة من لونني خمتلفني, بحيث يكون )500( قطعه من اللون الأول, و )500( قطعة 

من اللون الثاين للمقا�سات )42 , 44 , 46(, وبحيث يكون ن�سف العدد من املقا�س)42(.

يتمّ عمل خمطّط الق�س بناء على عر�س القما�س املتوافر واملنا�سب, وعلى ورق خمّطط الق�ّس 
)اأو الطبقة العلوّية من القما�س امل�ستعمل(, بحيث يقل عر�س خمّطط الق�ّس عن عر�س القما�س 

امل�ستعمل مبقدار )1-2( �سم من اجلهتني ح�سب عر�س احلا�سية )الرب�سل(. 
خمطّط الق�س هو عبارة عن توزيع املخّططات للمقا�سات املختلفة كاّفة بناًء على خّطة الق�ّس؛ 
ليتّم الق�ّس بناًء على املقا�سات املطلوبة, مع مراعاة تر�سيد ا�ستهالك القما�س, ولإعداد خمّطط 

الق�س طرائق عّدة, منها:
     اأ    طرائق اإعداد خمّطط الق�س: يتّم اإعداد خمّطط الق�س بعّدة طرائق, منها:

1. يدوي�ًّا
اأو على  الر�سم  اإذ توّزع على ورق  اأ  . با�ستعمال قطع املخّطط بحجمها الطبيعي؛ 
قطعة قما�س مبا�رشة ح�سب تعليمات اخلياطة, مع مراعاة نوع القما�س امل�ستعمل 
وعر�سه, وحماولة توفري اأكرب كمّية من القما�س, ويقوم بها �سخ�س ذو خربة يف 

هذا املجال .
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القطعة  خمّططات  واأبعاد  القما�س  اأبعاد  به  تر�سم  معنّي  ر�سم  مقيا�س  ا�ستعمال  ب. 
امللب�سيّة, للو�سول اإلى اأف�سل �سورة لتداخل املخطّطات )تع�سيقها(, ثم تنفيذه 

على احلجم الطبيعي.
2. حا�سوبيًّا

اأ    .   با�ستعمال احلا�سوب: وفيه يتمّ اإدخال قيا�س عر�س القما�س املراد ا�ستعماله, بحيث 
)املخّزنة(  املدخلة  املخّطط  قطع  عليه  توّزع  ثّم  متوازيني,  ب�سكل خّطني  يظهر 
اأو املر�سومة حا�سوبيًّا ح�سب تعليمات اخلياطة, ونوع القما�س, وزخرفته, من 
حيث كونه ذا ر�سوم باجتاه واحد اأو ذا وبرة, مثل: املخمل, ومن ثم يتّم اإخراج 
ا من الورق عر�سه  خمّطط الق�ّس عن طريق الرا�سم )Plotter( والذي يحمل ملفًّ

مماثل لعر�س القما�س امل�ستعمل, كما يف ال�سكل )14-2(. 

ال�سكل )2-14( : اإعداد خمّطط الق�ّس با�ستعمال احلا�سوب.
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ب     اأنواع الأقم�سه التي يتّم فردها للق�ّس: يتحّكم نوع القما�س وعر�سه يف اإعداد ر�سمة 
الق�س, ومن هذه الأقم�سة:

 1 .  القما�س املحبوك على �سكل اأنبوب مغلق من اجلانبني : تتوفر هذه الأقم�سة بعرو�س 
خمتلفة, حيث يتّم اختيار املنا�سب منها؛ اأي يجب اأن يت�ساوى عر�س املخّطط مع 
امل�ستعملة يف خياطة  الأقم�سة  القما�س  النوع من  اأمثلة هذا  القما�س, ومن  عر�س 
الفانيال الداخلّية دون خياطة يف جوانبها )قما�س م�حبوك مغلق من اجلانبني(, كما 
يف  ال�سكل )2-15/ اأ (, اأو البلوزات القطنّية )T-Shirt( مع وجود خياطة يف 

جوانبها, كما يف  ال�سكل)2- 15/ ب(.

من  اأ�سغر  الق�ّس  خمّطط  يكون  اأن  يراعى  القليل:  العر�س  ذو  املفتوح  القما�س    .  2
عر�س القما�س وطوله مبقدار )1-2( �سم حول خمّطط الق�س, ويتّم توزيع القطع 
اأو اأكرث من  اأوًل, ثم القطع ال�سغرية على القما�س, وميكن و�سع قطعتني  الكبرية 
قطع املخّطط بجانب بع�سهما ح�سب عر�س القما�س, وح�سب تعليمات اخلياطة, 
وطبيعة القما�س من حيث اللمعة, واجتاه النقو�س ... اإلخ. وميكن تداخل مقا�سات 

ال�سكل )2- 15(: ر�سمة الق�ّس على القما�س املحبوك على �سكل اأنبوب مغلق من اجلانبني.
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�سم؛   )160-140( بني  القما�س  هذا  عر�س  يرتاوح  ومفتوح:  عري�س  قما�س   .  3
عر�س  البع�س ح�سب  بع�سها  بجانب  املخّطط  من  متعّددة  قطع  و�سع  ميكن  اإذ 
القما�س, وح�سب تعليمات اخلياطة, وبعد توزيع قطع املخّطط الكبرية, يتّم توزيع 
قطع املخّطط ال�سغرية يف امل�ساحات الفارغة مع مراعاة طبيعة القما�س, كما يف 

ال�سكل )17-2(.

ال�سكل )2-16(: ر�سمة الق�ّس على القما�س القليل العر�س )خمّطط مقا�سني مع بع�سهما(.

كبرية مقا�س 46 مثال واأخرى �سغرية, مثل: مقا�س 36 للتوفري وال�ستفادة من اأكرب 
كمّية من عر�س القما�س, كما ميكن ترتيب املقا�سات املختلفة بحيث ياأخذ املقا�س 

ح ال�سكل )2- 16(خمّطط ق�س مقا�سني مع بع�سهما. الواحد اجتاًها ثابًتا, ويو�سّ

ال�سكل )2-  17 (: ر�سمة الق�ّس على قما�س عري�س ومفتوح.
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6 -2
تمرين

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
-  تر�سم خمّطط الق�ّس ملريول العمل.

المعلومات الأ�سا�سيّة
املتوافر ونوعه, ويتّم توزيع املخّططات كاّفة  القما�س  بناء على عر�س  الق�س  يتّم ر�سم خمّطط 
اأكرب كمّية  الق�ّس  يوّفر خمّطط  اأن  اخلياطة, حيث يجب  تعليمات  املختلفة ح�سب  للمقا�سات 

ممكنة من القما�س.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّدّ
- خمّطط نهائي ملريول العمل الكرتوين لقيا�سني )42 ,44(.- ورق ر�سم خمّططات.

- طاولة ر�سم.
- اأدوات القيا�س والر�سم.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

2

تفّح�س اأجزاء خمّطط ت�سميم 
من  وتاأّكد  العمل,  مريول 
عددها قبل اأن تبداأ يف عملّية 
ر�سم خمّطط الق�ّس, كما يف 

ال�سكل )1(.
للورق وذلك  العر�س  حّدد 
القما�س  ع��ر���س  ح�سب 
م�سافة  ح��ذف  مراعاة  مع 
الرب�سل )حا�سية القما�س( يف 

كّل جهة.

ر�سم مخّطط الق�ّس لمريول العمل

ال�سكل )1(.
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3

4

5

يف بداية عمل خمّطط الق�س, �سع بالعتبار ما ياأتي:
وت�سميمه,  وعر�سه  القما�س  املوديل, وطول  رقم 
املخّطط  يكون طول  اأن  اخلياطة, على  وتعليمات 

منا�سًبا لطول طاولة الق�ّس, وكيفية فرد القما�س.
وّزع قطع املخّطط, مراعًيا ما ياأتي:

 اأ   -  �سع دائًما القطع الكبرية اأوًل )ح�سب تعليمات 
يف  كما  ال�سغرية,  القطع  �سع  ثّم  اخلياطة(, 

ال�سكل )2(.
القطع ذوات احلواف امل�ستقيمة بجانب  ب- �سع 
ب�سكل  ها  ق�سّ ميكن  وبذلك  البع�س,  بع�سها 
عند  املتجاورة  القطع  اإتالف  لتجّنب  مبا�رش؛ 

الق�ّس با�ستعمال املق�ّسّ الدائري.
قطع  اأن  وتاأّكد  اإنهائه,  عند  الق�س  خمّطط  افح�س 
جميعها  املطلوبة  للمقا�سات  العمل  مريول  خمّطط 

قد ر�سمت.

ة )�سد الحرتاق,  بعد التاأّكد من جودة القما�س, وخلّوه من العيوب, ومعاملته لالأغرا�س اخلا�سّّ
النكما�س, ال�ستعال,...اإلخ(, ويتّم حتديد الطول املطلوب لقطع القما�س بحيث ت�ساوي طول 
وت�ساوي  ونهايته  املخّطط  طول  بداية  يف  حمّددة  م�سافة  اإليه  م�ساًفا   ,)marker( الق�ّس  خمّطط 
الفرد,  طرائق  باإحدى  ال�سكل )18-2(  الق�ّس  طاولة  على  القما�س  يفرد  ثّم  )2�سم(,  تقريًبا 
وح�سب خّطة الق�ّس من حيث )الألوان املطلوبة, واملقا�سات, واأعداد القطع(, وتنظيمها طوًل 
ه( فوق  اأو ر�سّ )فر�سه  الطول  ة ومت�ساوية يف  هيئة طبقات مرتا�سّ �سّد على  اأي  بدون  ا  وعر�سً
طاولة الق�ّس بعد تغطيتها بالبال�ستيك اأو ورق الكرافت, ومن ثّم يتّم و�سع خمّطط الق�ّس املر�سوم 

باملقا�سات املطلوبة على الطبقة العليا للقما�س؛ ليتّم ق�ّس الطبقات دفعة واحدة.

4   فرد القما�س  

ال�سكل )2(.
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ومن اأهّم طرائق تنفيذه:
اأ  . طريقة الفرد املت�سل�سل )Zig Zag(: وتتّم عملّية الفرد ب�سكل متوا�سل ذهاًبا 
واإياًبا فيكون )الوجه الأمامي + )مقابل( الوجه الأمامي(, و)الوجه اخللفي + 
)مقابل( الوجه اخللفي(, كما يف ال�سكل )2-20(, وت�ستعمل هذه الطريقة 

لالأقم�سة التي ل حتمل اجتاًها ثابًتا.
النهاية  حد  اإلى  الطاولة  بداية  من  الفرد  عملّية  وتتّم  واحد:  باجتاه  الفرد  طريقة  ب. 

ال�سكل )2-19(: الفرد امل�ستوي.

ال�سكل )2-18(: طاولة فرد القما�س.

 اأ      طرائق فرد القما�س ال�سادة واملنقو�س: يوجد نوعان من اأنواع فرد القما�س �سناعيًّا, 
هما: الفرد امل�ستوي, والفرد املتدّرج.

1 . الفرد امل�ستوي: حيث تكون طبقات الأقم�سة املفرودة جميعها مت�ساوية يف الطول 
والعر�س, كما يف ال�سكل )19-2(.
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املطلوبة, ويتّم الق�ّس, ويعود من جديد لفرد 
الطول  نهاية  اإلى  الطاولة  بداية  من  القما�س 
املطلوب. فتكون الطبقات )الوجه الأمامي 
الأمامي  الوجه  وجند  اخللفي(.  الوجه   +

دائًما لالأعلى, كما يف ال�سكل )21-2(.
ج� . طريقة الفرد )وجًها لوجه( ذي اجتاه زوجي: 
مع  خلفيًّا  وجًها  الطريقة  بهذه  الفرد  ويتّم 
وجه خلفي, ووجًها اأماميًّا مع وجه اأمامي, 
هذه  وت�ستعمل   ,)22-2( ال�سكل  كما يف 

الطريقة للقطع املتماثلة )املتناظرة(.
وكذلك ت�ستعمل هذه الطريقة لفرد القما�س 

الأنبوبي.
2 . الفرد املتدّرج: حيث تكون طبقات القما�س على 
ب�سبب  وذلك  الطول  يف  متدّرجة  م�ستويات 
الختالف يف عدد القطع واملقا�سات املطلوبة اأو 
املطلوبة  الكمّيات  م�ساعفة  تتّم  حيث  الألوان, 
القطع  كمّيات  فيه  تثبت  الذي  نف�سه  بالوقت 

الأخرى, كما يف ال�سكل )2- 23(.

ال�سكل) 2- 23 ( الفرد املتدرج.

ال�سكل )2-22(: الفرد وجًها لوجه.

ال�سكل )2-21(: الفرد باجتاه واحد.

ال�سكل )2-20(: الفرد املت�سل�سل.
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املنتج, وذلك  يتّم فردها مع احلفاظ على جودة  املقّلمة )الكاروهات(:  ب    فرد الأقم�سة 
ة, ومن هذه الطرائق: مبقابلة الأ�سطر )الأقالم( بعّدة طرائق وبا�ستعمال جتهيزات خا�سّّ

1.  الفرد من خالل الت�سوية: تتّم هذه العملية اأثناء تع�سيق املخّططات بزيادة )1( �سم حول 
اأجزاء املخّطط, ثّم ق�ّس القما�س مع الزيادة, وتفّح�س طبقات القما�س للتاأّكد من تطابق 
ح�سب  اأخرى  مّرة  القما�ص  يق�ّص  ثّم  الليزر،  بو�ساطة  فح�سها  وميكن  مًعا،  اخلطوط 

املخّطط, كما  يف ال�سكل )24-2(.
2 . الفرد من خالل تثبيت القما�س بالإبر: 
مواقع  واختيار  القما�س  قطع  فرد  يتّم 
تفرد  ثّم  باملطرقة,  الإبر وطرقها  تثبيت 
املثّبتة؛  باقي القطع على ح�سب املواقع 
لإنهاء عملّية ق�ّس القما�س املفرود, كما 

يف ال�سكل )25-2(.
ويتّم  الإبرّية:  الطاولة  با�ستعمال  الفرد   .  3
الفرد بالطريقة ال�سابقة نف�سها ولكن يف 
هذه احلالة تكون الطاولة جمّهزة بالإبر, 
ويكون عدد الإبر اأكرب مما هو م�ستعمل 
ال�سكل  يف  كما  ال�سابقة,  الطريقة  يف 

.)26-2(

عملّية  لت�سهيل  ومعّداته:  الأقم�سة  فرد  اآلت  جـ    
الفرد والتاأّكد من تطابق طبقات القما�س على 
بع�سها البع�س دون اإزاحة من اجلوانب, وعدم 
وبالتايل  والرتخاء,  لل�سّد  القما�س  تعري�س 

التغيري يف قيا�س القما�س زيادة اأو نق�ساًنا.
ة لفرد القما�س, منها:   ت�ستعمل معّدات واآلت خا�سّّ

1 . الآلة العاديّة: تتّم مراحل فرد القما�س يدويًّا جميعها با�ستعمال اآلة الفرد العاديّة, 

ال�سكل )2-26(: الفرد با�ستعمال 
الطاولة الإبرّية.

ال�سكل )2-25(: الفرد من خالل تثبيت 
القما�س بالإبر.

ال�سكل )2-24(: الفرد من خالل الت�سوية.



196

اأ (, من مرحلة تركيب لّفة القما�س و�سحبه, وفرده,  كما يف ال�سكل )27-2/ 
ه, وت�ستعمل على نطاق �سّيق, وقد يثّبت  وتثبيته, وعّد طبقات القما�س, ثّم ق�سّ

عليها حاملة لّفة قما�س متحّركة, كما يف ال�سكل )2- 27/ب(.

    
2.  الآلة ن�سف الأوتوماتيكّية: يتّم تركيب لّفة القما�س يدويًّا, ولكن تثبيت الأطراف 
يتّم  التي  الداخلّية  املالب�س  اأقم�سة  لفرد  وت�ستعمل  اآليًّا,  القما�س  حاّفة  ومطابقة 
ها بطريقة وجه القما�س لوجهه الآخر, كما يف ال�سكل )2- 28(.   فردها ور�سّ

ال�سكل )2-28(: اآلة الفرد ن�سف الأوتوماتيكّية.

) اأ (                                                                              )ب(
ال�سكل )2-27(: اآلة الفرد العادّية.
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3.  الآلة الأتوماتيكّية: تقوم باأعمال الفرد األيًّا وهي متطّورة, حيث يتّم �سبط )معايرة( 
طول الفردة )الطّية( و�رشعتها, وبا�ستعمال هذه الآلة ن�ستغني عن العمالة املطلوبة 
املن�سوجة,  اأو  املفتوحة  لالأقم�سة  الفرد  اآلت  من  نوعان  ويوجد  الفرد,  لعملّية 

واأخرى لالأقم�سة املغلقة اأو الرتيكو, كما يف ال�سكل )29-2(.

                                    ال�سكل )2- 29(: اآلة الفرد الأتوماتيكّية.

وتتمّيز الآلت الأتوماتيكّية باملوا�سفات الآتية:
تاليف عيب الرتّهل اأو ال�سّد مّما يعطينا طبقة قما�س مفرودة خالية من ال�سّد اأو الرتّهل, 
القما�س  فرد  ويتّم  املفرودة,  القما�س  طبقات  يف  ثنيات  وجود  عدم  اإلى  بالإ�سافه 
بالت�ساوي, وتكون حاّفة القما�س م�ستقيمة وعر�س الطبقات مت�ساوي؛ اأي )جوانب 
ا بوجود عّداد ي�سّجل عدد طبقات القما�س,  طبقات القما�س منتظمة(, وتتمّيز اأي�سً
وتتوّقف الآلة عند الو�سول للعدد املطلوب, وتعمل على تغيري لّفة القما�س املنتهية 

�ص باالآلة. حيث تو�سع اللّفة اجلديدة )االحتياط( يف مكان خم�سّ

ومن الأمور التي يجب مراعاتها عند اإعداد القما�س للفرد:
ت�سميم  ح�سب  الوجه  مقابل  الوجه  اأو  خلفه,  اأو  وجهه,  على  القما�س  فرد    -
القطعة امللب�سّية, مع الأخذ بالعتبار ر�سوم القما�س واجتاهها ووبرة القما�س, 

ة اأقم�سة الكاروهات التي تتطّلب دّقة متناهية يف الفرد.  وخا�سّّ
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-  فرد القما�س من نقطة البداية نف�سها، وتاليف العيوب التي حتدث اأثناء عملّية الفرد, 
ة( القما�س, وال�سّد اأو الرتّهل. مثل: عدم انتظام جوانب فرد )ر�سّ

-  فرد الأقم�سة ذات العر�س املت�ساوي.
ا. ا ثّم الأقل عر�سً -  فرد القما�س الأكرث عر�سً
-  تفادي اأي ثني على م�ستوى الطبقة كاملة.

-  التثّبت من لون القما�س لكّل طبقة.
-  اأن يكون عر�س القما�س منا�سًبا لعر�س الطاولة.

.)Marker( سم تقريًبا زيادة على اأطوال ر�سمة الق�ّس� )اإ�سافة )1-2  -
-  التحّكم يف تغيري الألوان )الف�سل بني الألوان( بو�سع ورق بني الطبقات املختلفة.

-  التاأّكد من اجتاه وبر القما�س يف حالة الأقم�سة الوبرّية.

تق�ّس طبقات القما�س بعد و�سع خمّطط الق�ّس على طبقات القما�س املفرودة, وتثّبت بو�سع 
امل�ستعمل حراريًّا  الورق  اإذا كان  باحلرارة  اأو  الكب�سات,  اأو  املالقط,  اأو  الأثقال,  قطع من 
ل�سًقا, وتعّد من العمليات الأ�سا�سّية لوحدة الق�ّس, والتي يتّم بها حتويل اأثواب القما�س اإلى 
اأجزاء يتّم جتميعها للح�سول على القطعة امللب�سّية, وتعتمد على الأدوات املتوافرة, ومهارة 
ها,  , والعدد الإجمايل للقطع امللب�سّية التي �سيتّم ق�سّ ال�سخ�س امل�سوؤول عن الق�ّس, واملق�ّسّ
وعدد الطبقات اأو عمق امل�ساحة التي �ستق�ّس, ونوعّية القما�س, و�سماكة الطبقة الواحدة, 
عملّية  يف  خطاأ  اأي  ت�سحيح  ي�سعب  اإذ  املتناهية؛  الدّقة  تتطّلب  عملّية  وهي  الفرد.  ونوع 
الق�ّس وحدوثه يوؤثر يف تكلفة القطعة امللب�سّية ب�سكل كبري؛ لأّن تكلفة القما�س ت�سّكل %50 

من كلفة الإنتاج.

و تتّم عملّية الق�ّس بطريقتني:
  اأ   -  الأولى: الق�ّس على ح�سب اأبعاد خمّطط الق�ّس؛ اإذ يتّم ق�ّس القما�س ب�سكل اأجزاء خمّطط 

الق�ّس نف�سه, بحيث ميكن جتميعها مبا�رشة وت�ستعمل يف ق�ّس الأقم�سة ال�ّسادة.
ب -  الثانية: الق�ّس القالبي )الكتلي(؛ اإذ يتّم ق�ّس قطع كبرية, ويتبعها ق�ّس اآخر دقيق؛ للح�سول 

5    ق�ّس القما�س 
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على ال�سكل النهائي ملخّطط القطعة, وت�ستعمل يف الأقم�سة املقّلمة واملرّبعات.
اأو  فرديّة  طبقات  ق�ّس  عند  ت�ستعمل  التي  اليدويّة  العادّية  من  الق�ّس  اأدوات  وتتنّوع 
اأو الآلّية التي ت�سّنف بح�سب ا�ستمراريّة  زوجّية, كامل�ستعملة يف ق�ّس قما�س العينة, 

الق�ّس, اأو التي يتّم التحّكم بها بو�ساطة الكمبيوتر.

ات الآلّية اإلى: وتق�سم املق�سّ

   اأ        اآلت الق�ّس امل�ستمّرة )ذات احلركة امل�ستمّرة(: والتي يتّم فيها ف�سل القما�س ب�سورة م�ستمّرة,  
ذي  املتحّرك  الكهربائي  واملق�ّس  الدائريّة,  ال�سّكينة  ذي  املتحّرك  الكهربائي  كاملق�ّس 
ال�سّكينة  الّثابت ذي  الكهربائي  املق�ّس, واملق�ّس  املثّبتة على  املتحّركة  الراأ�سّية  ال�سّكينة 

ة, واآلت ق�ّس ال�رشيط. الراأ�سّية املتحّركة املثّبتة على من�سدة خا�سّّ
1 .   املق�ّص الكهربائي املتحّرك ذو ال�سّكينة الدائريّة: ي�ستعمل يف ق�ّص اخلطوط امل�ستقيمة، 
وهذا النوع يتكّون من قاعدة متحّركة مرّكب عليها موتور كهربائي ويد لتوجيه 
�سّكينة املق�ّس الدائريّة, كما يف ال�سكل )2 -30(, التي تدور حول حمورها والتي 
ات مفتاح ت�سغيل ب�رشعتني  يرتاوح قطرها )4 –20�سم(, ويوجد يف بع�س املق�سّ

جهاز  يوجد  كما  خمتلفتني, 
لل�سّكني  وموؤّمن  ال�سّكني,  ل�سن 
اأثناء  اليد  حلماية  الأمان(؛  )ذراع 
عمود  عن  عبارة  وهو  ا�ستعماله, 
واأ�سفل  لأعلى  يتحّرك  )دّوا�س( 
الأقم�سة,  طبقات  �سمك  ح�سب 
عليه,  مرّكب  بربغي  تثبيته  ويتّم 
كما يوجد عجالت اأ�سفله لت�سهيل 

حركته يف اأثناء عملّية الق�س.

ال�سكل )2-30(:  املق�ّس الكهربائي املتحّرك 
ذو ال�سّكينة الدائرّية.
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ات ذات احلركة    2.  املق�ّس الكهربائي املتحّرك ال�سّكينة الراأ�سّية املتحّركة: يعّد من املق�سّّ
امل�ستمّرة كثرية ال�ستعمال التي تتمّيز بحرّية 
اأ�سكال  ق�ّس  يف  ي�ستعمل  حيث  احلركة, 
ة الزوايا، وهو مزّود  اخلطوط جميعها وخا�سّّ
ب�سّكينة م�ستقيمة م�ستطيلة, كما يف ال�سكل 
)2-31(, وحافتها قد تكون م�س�تقيمة اأو 
متعّرج�ة ي�رتاوح طولها من )10–25( �سم 
ملحقات  به  , وتوجد  املق�ّسّ ح�سب حجم 
ال�سّكني  ذي  الكهربائي  املق�ّسّ  يف  كما 
الدائريّة لكّنه يختلف عنه يف �سكل ال�سّكينة, 
احلديثة  والأنواع  �سّنها,  وطريقة  واأدائها, 

تعمل بالتزييت الآيل.

ة   3. املق�ّسّ الكهربائي الّثابت ذو ال�سّكينة الراأ�سّية املتحّركة املثّبتة على من�سدة خا�سّّ
تتحّرك على ثالث  املن�سارّية  ت�سّمى  ال�سلب والتي  �سّكينة من  الثابت(:  )املق�ّصّ 
بكرات يتّم حتريكها اآليًّا بو�ساطة موتور كهربائي, و�سّكينة هذا املق�ّسّ تظل ثابتة 

يف مكانها, ولكي يتّم ق�ّس كمّية 
من طبقات القما�س يدفعها عامل 
وي�ستعمل  املق�ّس,  نحو  الق�ّس  
هذا املق�ّسّ لق�ّس الأجزاء ال�سغرية 
كمخّططات  املخّططات؛  من 
املالب�س الداخلّية؛ ل�سغر الأجزاء 
ال�سكل  للقطعة, كما يف  املكّونة 

.)32 - 2(

ال�سكل )2-31(:  املق�ّسّ الكهربائي 
املتحّرك ذو ال�سّكينة الراأ�سّية. 

ال�سكل )2-32(: املق�ّس الكهربائي الّثابت ذو 
ال�سّكينة الراأ�سّية املتحّركة املثّبتة على من�سدة.
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4 . اآلت ق�ّس ال�رشيط: ت�ستعمل لق�ّس 
ال�سكل  يف  كما  الورب,  �رشيط 

.)33-2(

)املكاب�س(:  امل�ستمّرة  الق�ّس غري  اآلت  ب   
ال�سغط  بقّوة  القما�س  ق�ّس  على  تعمل 
عن طريق القوالب )�سّكني على �سكل 
املختلفة(,  مبا  اأجزاء املخّطط  حميطات 

للحفاظ على  ال�سلب؛  اأكرث من  اأو  ال�سكل عمود  التزان, ويدعم هذا  فيها عالمات 
ق�ّس  يف  وت�ستعمل  القما�س  على  تو�سع   .)34-2( ال�سكل  يف  كما  املخّطط,  اأبعاد 
الأجزاء ال�سغرية, كالياقات, واجليوب, واأجزاء املالب�س الداخلّية ال�سغرية, كامل�سّدات, 
وكذلك يف ق�ّس اجللد والأقم�سة الوبريّة, مثل: املخمل, وهذه النوعّية من القوالب ل 
ميكن �سّنها بل ت�ستبدل حينما تبلى, وا�ستعمال هذه القوالب يتمّيز باأّنه اأكرث اقت�ساديّة من 

بالن�سبة لق�ّس الأجزاء  التكاليف  حيث 
ذكرها,  ال�سابق  ال�سغرية  امللب�سّية 
الق�ّس  من  اأكرب  الق�ّس  يف  و�رشعتها 
الق�ّس,   من  نف�سه  للعمق  بال�سّكني 
القما�س  طبقات  من  نف�سه  ولالرتفاع 

اإلى جانب الدّقة العالية يف الق�ّس.

ال�سكل )2-34(: املكب�س القالبي.

ال�سكل )2-33(:  اآلة ق�ّس ال�رشيط.
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جـ     الق�ّس الأوتوماتيكي:  ومن اأ�سكال الق�ّس الأوتوماتيكي )الآيل(:
ة  ها على طاولة ق�ّس خا�سّّ 1.   الق�ّس با�ستعمال احلا�سوب: يتّم فرد طبقات القما�س ور�سّ
الهواء؛  تفريغ  تعمل على  )Vacum Tables(, حيث  الهواء  ل�سفط  م�سامات  ذات 
يتّم  خا�ّس,  بورق  تغطيتها  وبعد  الرتفاع,  وقليلة  متما�سكة  ة  ر�سّ على  للح�سول 
تو�سيل ال�رشيط املمغنط )الد�سك( الذي يحوي خمّطط الق�ّس باملق�ّس املوجود على 
طاولة الق�ّس,  ويكون �سالح الق�ّس معّلًقا راأ�سيًّا يف املق�ّس املتحّرك من اأعلى, ويعمل 

اآل�يًّا بو�ساطة ال�رشيط املمغنط, 
ويق�ّس القما�س ح�سب خمّطط 
يف  كما  به,  املو�سول  الق�ّس 
كما   ,)35  -  2( ال�سكل 
�رشعة  وتتغرّي  اآليًّا,  ي�سّن  اأّنه 
تتنا�سب  بحيث  الق�س  �سالح 
املطلوب  الأقم�سة  اأنواع  مع 

ها. ق�سّ

2 . الق�ّس با�ستعمال الليزر: ي�سدر اجلهاز حزمة �سوئّية من اأ�سّعة الليزر  ميكن تركيزها 
طاقة  عنه  ينتج  )2.5مم(  ا  جدًّ �سغرية  نقطة  يف 
حرارة  درجة  يف  �رشيعة  زيادة  اإلى  توؤدي  عالية 
عنه  ينتج  والق�ّس  عليه,  الرتكيز  مّت  الذي  القما�س 
اأبخرة، ويتّم تفادي حدوث تفّحم األياف القما�ص 

با�ستعمال تيار غازي خامل ي�مت�ّس 
 )36-2( ال�سكل  ويبنّي  الأبخرة, 

اإحدى هذه الآلت.
وهناك طرائق اأخرى للق�ّس, مثل: الق�ّس 
باملوجات  والق�ّس  ال�ماء,  ب�سغط 

فوق ال�سوت�ّية. 

 ال�سكل ) 2-35(: الق�ّس بو�ساطة احلا�سوب.

 ال�سكل) 2-36(: الق�ّس با�ستعمال الليزر.

ل ت�ستعم��ل طريقة الق�ّس 
لالأقم�س��ة ذوات  باللي��زر 

الألياف ال�سناعّية.
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و�سع  يتّم  الق�ّس,  طاولة  عن  و�سة  املق�سّ القطع  رفع  وقبل  القما�س,  ق�ّس  من  النتهاء  بعد 
عالمات التزان حتى ي�ستطيع العامل جتميع اأجزاء القطعة امللب�سّية مع بع�سها بدّقة و�سهولة. 
حافات  على  التزان  عالمات  توؤخذ  حيث  الق�ّس,  لعملّية  امل�ساعدة  بالآلت  ذلك  ويتّم 
القما�س يف م�سافة اخلياطة, كنقطة اتزان اجلنب, واأماكن تركيب اجليب اجلانبي والك�رشات, 
ة, كما يف ال�سكل )2-37(, وميكن ا�ستعمال املق�ّس  وبداية البن�سات با�ستعمال الآت خا�سّّ

الدائري لأخذ العالمات.

                 

الداخلّية  العالمات  ال�سكل )2-38( يف و�سع  املبّينة يف   )Drill( الثقب اآلت  وت�ستعمل 
تركيب  اأماكن  حتّدد  حيث  اخلياطة,  عملّية  اأثناء  اأ�سا�سّية  تعّد  والتي  ة  الر�سّ طبقات  على 
اجليوب, ونهاية البن�سة ... اإلخ. ومن اأكرث العالمات الداخلّية �سيوًعا, هي: ثقوب الثاقب 
)Drill Holes(, اأو عالمات املثقب الذي يعمل على ر�ّس �سابون التاأ�سري على �سكل �سائل, 
وعالمات الطبا�سري, وعالمات ال�سبغ, وعالمات باخليط. وعالمات الطبا�سري واخليط مًعا, 
اأما ثقوب املثقب؛  التي ت�ستعمل يف عمل العينات ويف الأثواب الغالية؛ لأّنها الأكرث دّقة, 

فت�ستعمل بقّلة يف القطع امللب�سّية الغالية الثمن؛ لأّنها يف الغالب ي�سعب تعديلها.

6    و�سع عالمات التزان للخياطة الداخليّة والخارجيّة 

ال�سكل )2- 38( :  اآلة الثقب.  ال�سكل )2- 37(:  اآلة اأخذ عالمات التزان.
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و�سة 7    تحزيم القطع المق�سّ

بعد عملّية الق�ّس وو�سع عالمات التزان, يتّم فرز القطع ح�سب املقا�س وجتميع القطع 
التابعة لها كافة ومن ثم ترقيم القطع, بحيث توؤخذ القطع كاّفة من مقا�س معنّي ب�سكل 
مت�سل�سل بالرقم نف�سه؛ ل�سمان عدم اختالط الدرجات اللونّية املختلفة لالأجزاء املكّونة 
عملّية  تتّم  ذلك,  وبعد  ترقيم,  اآلة  لذلك  وي�ستعمل  معا,  خياطتها  اأثناء  امللب�سّية  للقطعة 
التحزمي ويق�سد بها فرز الأجزاء املختلفة واملكّونة للقطعة امللب�سّية ح�سب املقا�س واللون 
الالزمة مثل  املعلومات  العمل, وو�سع  والنوع, وجتميعها يف �سكل حزم ح�سب خّطة 
رقم الت�سميم, واملقا�س, وعدد القطع, ومن ثّم توزيعها يف �سناديق اأو عربات على اأق�سام 
اخلياطة املختلفة وحمطات الإنتاج ح�سب نوعّية القطعة امللب�سّية, وت�سميمها, وت�سل�سل 

جتميع قطعها.
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7 -2
تمرين

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
.)Marker( 1- حتّدد طول طبقة القما�س ح�سب خّطة الق�ّس

2- تفرد طبقات القما�س ح�سب نوع القما�س والكمّية املطلوبة.
3- تثّبت خمّطط الق�ّس ح�سب الجتاه املطلوب للقما�س.

4- تق�ّس القما�س ح�سب اأجزاء املخّطط بالطريقة ال�سحيحة.
و�سة, وجتمعها يف حزم ح�سب خّطة العمل؛ ليتّم توزيعها على اأق�سام  5- تفرز القطع املق�سّ

اخلياطة املختلفة, وحمطات الإنتاج.
المعلومات الأ�سا�سيّة

يحّدد الطول املطلوب من قطعة القما�س ح�سب ر�سم خمّطط الق�ّس, ثّم يفرد يف طبقات متتالية 
منا�سبة لنوع القما�س مع مراعاة عدم وجود عيوب يف القما�س يف اأثناء الفرد, ويو�سع فوقها 
يف  جتّمع  ثّم  الكهربائي,  املق�ّس  بو�ساطة  واحدة  مّرة  القما�س  طبقات  وتق�ّس  الق�ّس,  خمّطط 

حزم, وتوّزع على اأق�سام اخلياطة.
م�ستلزمات تنفيذ التمّرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّدّ
و  كتان,   %70 قما�س  لّفة   -

30%  قطن.
- خمّطط الق�ّس ملريول العمل.

- فّرادة يدوّية اأو اآلّية )طاولة ق�ّس(.
- مق�ّس كهربائي اأو مق�ّس تف�سيل يدوي.

- ورق كرافت اإن وجد اأو ورق عادي. - ثّقالت و مالقط.

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

2
3

اأوًل: فرد القما�س بعد التاأّكد من خلّوه من العيوب.
حّدد طول طبقة القما�س بح�سب طول خمّطط الق�ّس باإ�سافة 2�سم 

من اجلانبني.
غّط طاولة الق�ّس بطبقة من ورق الكرافت اأو الورق العادي.

افرد طبقات القما�س اعتماًدا على نوعّية القما�س )الوجه مقابل الوجه(.

ه, وتحزيمه لخياطة مريول العمل   فرد القما�س, وق�سّ
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4

5

6

 ,)Zig Zag( لفرد القما�س بطريقة الفرد املت�سل�سل 
اتبع ما ياأتي:

 اأ  - ثّبت رول القما�س على حامل القما�س, بحيث 
يتو�ّسط القما�س طاولة الق�ّس وح�سب عر�س 

القما�س.
ب- ابداأ بعملّية الفرد مع �سحب القما�س بطريقة 
منتظمة و�سوًل اإلى الطول املحّدد, ثّم ثّبت 

اأطراف القما�س بالطريقة املنا�سبة.
ج�- عد بالقما�س اإلى نقطة بداية الفرد مع مراعاة 

تطابق احلوا�سي من اجلهتني.
واإياًبا حتى  القما�س ذهاًبا  بفرد  العملّية  كّرر  د - 
)مع  القما�س  من  املطلوبة  الكمّية  فرد  يتّم 

انتظام حوا�سي القما�س(.
اتبع   ,)single play( واحد  باجتاه  القما�س  لفرد 

ما ياأتي:
حّد  اإلى  الفرد  نقطة  بداية  من  القما�س  افرد   - اأ 

النهاية املطلوبة. 
ب- ق�ّس حاّفة نهاية طبقة القما�س بو�ساطة املق�ّس 
الثّقالة  بو�ساطة  تثبيتها  )مع  بالطاولة  اخلا�ّس 

ة بالطاولة(. اخلا�سّّ
من  النتهاء  حتى  ال�سابقتني  اخلطوتني  كّرر  ج�- 
تطابق  مراعاة  )مع  املطلوبة  الكمّية  فرد 

احلوا�سي لطبقات القما�س(.

القما�س,  ة  ر�سّ طبقات  على  الق�ّس  خمّطط  �سع 
وا�ستعمل الثّقالت واملالقط لتثبيته.
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1

2

3

4

5

6
7

8

ثانيًا : ق�ّس القما�س متّبًعا اخلطوات الآتية:
ة باملق�ّس الكهربائي,  تفّقد الأ�سالك والو�سالت اخلا�سّّ

وارتد قّفازال�سالمة اخلا�ّس باليد.
ام�سك املق�ّس بطريقة �سحيحة.

الأم��ان(  )ذراع  ة  اخلا�سّّ ال�ساغطة  القدم  ارفع 
بارتفاع الطبقات املفرودة, كما يف ال�سكل)1(.

اأ�سفل اآخر طبقة من طبقات  اأدخل قاعدة املق�ّس 
القما�س.   

القما�س  على  الأمان(  )ذراع  ال�ساغطة  القدم  اأنزل 
لي�سل اإلى طبقات القما�س, ثّم ا�سغط زر الت�سغيل.

ابداأ عملّية الق�س من اجلهة القريبة منك, كما يف 
ال�سكل )2(.

ابداأ الق�ص باخلطوط امل�ستقيمة والقطع الكبرية.
والتي  ال�سغرية  القطع  عن  الكبرية  القطع  اف�سل 

حتتاج اإلى عناية اأكرب يف عملّية الق�س.
ب�سكل  القما�س  لق�ّس  كهربائيًّا  ا  مق�سًّ ا�ستعمل 

اأجزاء خمّطط الق�ّس نف�سه.
ثالثًا : و�سع عالمات التزان الداخليّة و اخلارجيّة

املق�سو�سة  الأج��زاء  على  الت��زان  عالمات  �سع 
عالمة  موقع  وح�سب  املنا�سبة  الطرق  باإحدى 
جتميعها  يتّم  حتى  واخلارجّية  الداخلّية  الت��زان 
الأجزاء  على  العالمات  وو�سع  �سحيح,  ب�سكل 
يجب اأن يكون دقيًقا, ومرئيًّا حتى تنتهي العملّية. 

و�سة  رابًعا: حتزمي القطع املق�سّ
و�سة يف حزم ح�سب العملّية التي  اجمع الأجزاء املق�سّ
القطعة,  ا�سم  تبني  بطاقة  عليها  تنجز, و�سع  اأن  يجب 
ورقمها, والت�سميم, واملقا�س, وعدد القطع للت�سميم.

ال�سكل )1(.

ال�سكل )2(.
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معايري الأداءالرقم
التقدير

�سعيفمتو�ّسطجّيد

اأفح�س القما�س واأفرده قبل و�سع خمّطط الق�ّس عليه.1

اأق�ّس القما�س بدّقه وانتظام. 2

اأ�سع عالمات التزان الداخلّية واخلارجّية ب�سكل دقيق 3
ومرئي.

اأ�سع البطاقة التي تبنّي: ا�سم القطعة, ورقمها, والت�سميم, 4
واملقا�س, وعدد القطع للت�سميم ككل. 

و�سة يف حزم, واأرّتبها ح�سب ت�سل�سل 5 اأجمع الأجزاء املق�سّ
العملّية التي يجب اأن تنجز.

اأرّتب مكان العمل, واأعيد الأدوات اإلى اأماكنها ال�سحيحة.6

ه ملريول العمل, قيّم نف�سك ذاتيًّا باختيار التقدير  بناء على ما تعّلمته ونّفذته من فرد القما�س وق�سّ
الذي ينطبق عليك من املهارات املذكورة يف اجلدول الآتي:
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الأ�سئلة

1 - اذكر البيانات التي ت�سّجل على املخّطط النهائي لإنتاج قطعة املالب�س. 
بلون  قطعة   )1600( له  المطلوبة  الكمّية  باأّن  علًما  بناتي,  لقمي�س  ق�ّس  خّطة  نّظم   -  2
لكّل  المطلوبة  الكمّية  اأّن  وعلًما  للقيا�سات )36, 38, 40, 42( جميعها,  واحد 
قيا�س, وللمقا�سين )40,38(  لكّل  ي�ساوي )200( قطعة  المقا�سين )42,36(  من 

ي�ساوي )600( قطعة لكّل قيا�س. 
3 - بّي�ن اأنواع فرد القما�س بح�سب نوع القما�س.
4 - اذكر اأ�سماء الآلت امل�ستعملة يف فرد القما�س.

5 -  لديك في العمود ) اأ ( اآلت الق�ّس, و في العمود )ب( قطع ملب�سّية اأو اأجزاوؤها, اختر 
اأداة الق�ّس المنا�سبة لنوع القطع الملب�سّية اأو اأجزائها:

6-  قارن بين اآلت فرد القما�س الأوتوماتيكّية واآلت فرد القما�س العادّية من حيث: 
 اأ  -  طريقة الفرد.

ب- �سرعة الإنجاز.
ج�- وجود ثنيات في طبقات القما�س المفرودة.

العمود ) ب (العمود ) اأ (

قطع ملب�سيّة اأو اأجزاوؤهااآلت الق�ّس
�رشيط ورباملق�ّس الكهربائي الثابتاأ  -
قطع مالب�س داخلّيةاآلت ق�ّس ال�رشيطب-
ياقات اأو جيوباآلت الق�ّس غري امل�ستمّرة ) املكاب�س(ج�-
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ا خياطة قطعة المالبس وكّيها صناعّيً رابًعا
تاأتي بعد الق�ّس مرحلة جتميع  اأجزاء القطعة امللب�سّية وخياطتها, والتي ت�ستمل على عدد من 
ه بقطع املالب�س,  املراحل املت�سل�سلة؛ تبداأ من اإجراء العمليات التح�سرييّة لعدد من الأجزاء اخلا�سّ
ومن ثّم جتميعها باآلت اخلياطة, وتركيب املكّمالت والإك�س�سوارات الالزمة لها, وكّيها, وطّيها, 
مراحل جتميعها  املالب�س خالل  قطعة  فح�س جودة خياطة  يتّم  العملّية,  هذه  وتغليفها, وخالل 

وت�سطيبها؛ ل�سبط اجلودة املطلوبة لعملّية اإنتاجها ب�سفتها قطعة مفردة كاملة اأو ب�سورة كمّيات.
تعّد العمليات التح�سرييّة للخياطة املرحلة الأولى يف ت�سنيع قطع املالب�س, حيث يتّم من خاللها 

حت�سري عدد من اأجزاء قطعة املالب�س ومكّمالتها ب�سكل منفرد قبل التجميع النهائي وخياطتها.

يتّم جتميع اأجزاء القطعة امللب�سّية �سناعيًّا با�ستعمال اآلت اخلياطة ال�سناعّية وفق اأحد النظامني 
الآتيني:

 ,)Whole Garment Process System( اأ     نظام خياطة القطعة امللب�سيّة كاملة: ويف هذا النظام      
تتّم اخلياطة والتجميع على يد عامل واحد, وتعّد مكلفة؛ لأّنها تتطّلب عاماًل ماهًرا اإلى 
حّد كبري ليوؤدي العمليات التي ميكن اأن توؤدى بكلفة اأقل من قبل عدد من العمال املاهرين, 
وميتاز هذا النظام مبحدودّية الإنتاج, لذلك من النادر العمل بهذا النظام اإل من قبل �سانعي 
خياطة التوا�سي الف�ساتني الغالية )Haute Couture(, وذوي القيا�سات اخلا�سة؛ اأي التي 

تكون مقا�ساتهم بعيدة عن املقا�س املعياري الأقرب له, ومنّفذي العينات.
تتّم   ,)Section System( النظام  هذا  ويف  املقطع:  اأو  املت�سل�سلة  العمليات  خط  نظام  ب    
اخلياطة والتجميع عن طريق خّط متكامل للخياطة والتجميع, وهذا النظام اأكرث �سيوًعا 
يف �سناعة املالب�س اجلاهزة؛ لأّنها طريقة اأقل كلفة بالن�سبة لالإنتاج الكبري, حيث ينّفذ 
كّل عامل يف اخلّط  مهارة واحدة ثّم متّرر القطعة اإلى العامل التايل, الذي ينّفذ املهارة 
التالية, وت�ستمّر العملّية هذه حتى اإكمال القطعة امللب�سّية, وميتاز هذا النظام بال�رشعة, 

وكمّيات الإنتاج الكبرية.

1    اأنظمة خياطة المالب�س �سناعيًّا
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2    اآلت الخياطة ال�سناعيّة  
امللب�سّية  القطعة  اأجزاء  خياطة  يف  ت�ستعمل  التي  املختلفة  اخلياطة  اآلت  من  العديد  يوجد 
وجتميعها, وقد تكون متعّددة الأغرا�س وت�ستعمل لعمليات خمتلفة, مثل: اآلة الدرزة للغرزة 
�سة بعملّية واحدة, مثل: اآلة العراوي والأزرار, واآلة جيب  امل�ستقيمة املقفلة اأو الآلت املتخ�سّ

الفيليت... اإلخ. 
وب�سكل عام, ميكن تق�سيم اآلت اخلياطة بح�سب:

-  نوع الغرز املمكن اإنتاجها, و طريقة ت�سكيل اخليط ال�سفلي للغرزة.
-  عدد االإبر يف االآلة، و اخليوط امل�ستعملة يف االإنتاج.

-  نوعّية جهاز التغذية امل�ستعمل.
-  �سكل الآلة امل�ستعملة, �سواء اأكانت م�سّطحة, اأم دائريّة, اأم غريها من الأ�سكال.

اإّن اأكرث الت�سنيفات �سيوًعا وا�ستعماًل يف اأنحاء العامل كاّفة هو الت�سنيف ح�سب ال�ستعمال 
الفعلي لالآلة, ونوع الغرز املمكن اإنتاجها, حيث تق�سم اإلى �ستة اأنواع رئي�سة بناًء على ت�سكيل 

اخليط ال�سفلي للغرزة, وكّل نوع ياأخذ اأرقاًما يبداأ بالأرقام امل�سار اإليها كما ياأتي:
 اأ      )100(: اآلة غرزة ال�سل�سلة بخيط واحد )Single Thread Chain Stitches(,  وهو 
خيط الإبرة, ومن ال�سهل فّك الغرز, وي�ستعمل هذا النوع عادة للغرز املوؤّقتة, فمثاًل اآلة 

)101( هي اآلة تركيب الأزرار ذات خيط واحد و اإبرة واحدة.
ب    )200(: اآلة غرزة يدوّية )Hand Stitches(, حيث اإن الغرزة مكّونة من خيط واحد 

و هو خيط الإبرة, ومن ال�سهل قطعه, وميّر من اأول القما�س اإلى اآخره دون اأن يعقد.
جـ    )300(: اآلة غرزة م�ستقيمة مقفلة )Lock Stitches(؛ والغرزة مكّونة من خيط الإبرة     
وخيط �سفلي ياأتي من املّكوك ويكّونان الغرزة, وهذه الغرزة اأكرث اأنواع الغرز ا�ستعماًل, 

فمثاًل )301( هي غرزة م�ستقيمة مقفلة  لآلة درزة ذات اإبرة واحدة.
 د    )400(: اآلة غرزة �سل�سلة متعّددة اخليوط )Multithread Chain Stitch(؛ الغرزة مكّونة 
من خيطني اأو اأكرث, وعقدة اخليط من الإبرة ميّر عرب القما�س وحول خيط لقط موجود 

حتته.
اإبرة  هـ   )500(: اآل�ة حبكة )Over-Edge And Safty Stitch(؛ الغرزة مكّونة من خيط 
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منها  اأنواع  ويوجد  احلواف،  لتنظيف  وت�ستعمل  اللواقط،  من  وخيوط  اإبر،  اأوعّدة 
للتنظيف واخلياطة مًعا, فمثال )503( هي غرزة الآلة حبكة ثالثة خيوط، )خيط اإبرة 

واحدة, وخيطني لالقطني علوي و�سفلي(.
  و    )600(: اآلة تعمل غرزة ر�ّس )Cover Stitch(؛ وهذه ت�سّمى الغرزة املغّطاة, وتتكّون 

عادة من )3( خيوط، هي: 
1. خيط الإبرة.

2. خيط الالقط. 
3. خيط التغطية الذي ميّر عرب القما�س و مي�سك بخيط الإبرة.

ن�ساط )2-7(: التعّرف اإلى غرز الآلت الموجودة في الم�سغل و ت�سنيفها 

راجع دليل ال�رشكة ال�سانعة لالآلت املوجودة يف م�سغلك, وتعّرف نوع غرزها, مبّيًنا الفئة 
التي تنتمي اإليها يف الت�سنيف ال�سابق, واكتب تقريًرا بذلك, وناق�سه مع زمالئك.

تتعّدد الآلت امل�ستعملة يف خياطة قطعة املالب�س, فمنها: الآت الدرزة, واحلبكة, والتطريز 
كاآلة  �سة  متخ�سّ اآلت  فمنها:  ...اإلخ,  والأزرار,  الأول(,  امل�ستوى  يف  اإليها  )تعّرفت 
العراوي, واأخرى متعّددة الأغرا�س ت�ستعمل لعمليات خمتلفه, مثل: اآلة الدرزة ذات الغرزة 

امل�ستقيمة املقفلة.

    اأ       اآلة الدرزة ذات الغرزة امل�ستقيمة املقفلة )Lock Stitch Machine(: تعّد من الآلت التي 
ت�ستعمل على نطاق وا�سع يف م�سانع الألب�سة اجلاهزة, ولعمل اأنواع اخلياطة لالأقم�سة 
املختلفة, وتوجد باإبرة واحدة, اأو باإبرتني, اأو اآلة متعّددة الإبر التي قد يتوّفر فيها �سفرة 
لق�ّس القما�س الزائد يف اأثناء عملّية الدرز, وت�ساف اإليها ملحقات, كالكفاف الذي 
اخليط  قطع  ليتّم  باحلا�سوب  تكون مربجمة  قد  اأو  املنب�سطة,  النظيفة  للخياطة  ي�ستعمل 
اأتوماتيكيًّا, والتحّكم بعدد الغرز يف )1( �سم, وكذلك بنقطة التوّقف الالزمة خلياطة 

القطعة, مثل: تثبيت رقاع البطاقة التعريفية )الليبل(.
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اخلياطة  م�سافات  لتنظيف حواّف  ت�ستعمل   :)Over-Edge machine( احلبكة  اآلة  ب   
وق�ّس الزوائد, كما تو�سل جزاأين اأو اأكرث وتخيطهما مًعا, وتختلف عن اآلة الدرزة 
الدرزة غرزة مقفلة م�ستقيمة,  اآلة  تنتج  بينما  الغرزة وتكوينها,  ال�سناعّية يف �سكل 
وتّت�سف مبتانتها و�سعوبة فّكها, واأّنها غري قابلة لال�ستطالة ل�ستعمال خيطني )خيط 
الإبرة, وخيط الالقط(, وتتكّون غرزة احلبكة من ت�سابك )3( خيوط اأو اأكرث؛ لتنتج 
غرزة مت�سابكة ومتداخلة تتمّيز باملّطاطّية, حيث يوجد لواقط )Loopers( للخيوط 

ال�سفلية بدًل من املّكوك.
وميكن تق�سيم اآلة احلبكة ح�سب عدد اخليوط اإلى:

1.  اآلة احلبكة ثالثّية اخليوط: ت�ستعمل لتنظيف حاّفة القما�ص املن�سوج واملحبوك يف 
)خيط  خيوط  ثالثة  ت�سابك  من  الغرزة  تتكّون  حيث  املختلفة،  امللب�سّية  القطع 

الإبرة, وخيطي الالقطني(.
للخياطة والتنظيف مًعا، وتعّد غرزة جتميلّية  ت�ستعمل  اآلة احلبكة رباعّية اخليوط    .2
ا, وتتمّيز غرزتها باملتانة واملّطاطّية العالية, لذلك ت�ستعمل يف خياطة الأجزاء  اأي�سً
املختلفة للقطع امللب�سّية امل�سنوعة من قما�س الرتيكو اأو القما�س اجلر�سيه, والغرزة 

تتكّون من ت�سابك )4( خيوط )خيطي االإبرة، وخيطي الالقطني(.
3 .   اآلـة احلبكة خما�سّية اخليوط: ت�ستعمل لتنظيف االأجزاء وخياطتها  مًعا يف اآن واحد 
لالأقم�سة املن�سوجة جميعها, وهذه اخلياطة لي�ست مثل اخلياطة العادّية, حيث تتمّيز 
مبرونتها، وتتكّون من حبكة ثالثة خيوط لتنظيف احلواف، وخيطني  لدرزة غرزة 

ال�سل�سلة.
و هذه الآلت ذوات �رشعات عالية تبداأ من 3000 اإلى 8000 غرزة يف الدقيقة, 
وميكن اأن ترّكب عليها اأجزاء اأخرى معّينة ت�ساف اإليها؛ لتوؤدي وظائف متعّددة 

االأغرا�ص، مثل: تركيب املطاط. 
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تمرين ممار�سة

با�ستعمال اآلة الحبكة:
-   احبك حافات ثالث قطع من القما�ص القطني ال�سادة: )حبكة 3 خيوط، و4 خيوط، 

و5 خيوط(، واحتفظ بها في ملّفك.
-   احبك حافات قطعة من القما�س )الحريري( الملّون, ثّم قارن بين كّل من القطع المحبوكة 

الأربع من حيث: �سكل الغرزة, والمّطاطّية, والمتانة, ونّظم اإجابتك في جدول.

 التمّكن من العمل على اآلة الحبكة 

جـ    اآلة اللقطة: تعّد اآلة اللقطة )The Blind Stitch Machine(, كما يف ال�سكل )2- 39(, 
�سة التي ت�سّكل غرزة خمفّية ل تظهر على وجه القما�س.  من الآلت املتخ�سّ

ال�سكل )2- 39(: اآلةاللقطة.

)اأعمى( )Spreader( بدون خيط, وتكون  فاتح  اإبرة ولقط  الغرزة بخيط  وتت�سّكل 
اليمين, وهي غرزة  اإلى  الي�سار  الغرزة من  عادًة الإبرة منحنية وحركتها عند ت�سكيل 
اأنواع  اأقّل متانة, حيث ت�ستعمل مع   اليدوّية في �سكلها ولكنها  اللقطة  �سبيهة بغرزة 

الأقم�سة جميعها؛ لتثبيت ثنية الذيل للف�ساتين, والتنانير, والبنطلونات.
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تعمل اآلة اللقطة على ت�سكيل الغرزة بطريقتين:

1 . الغرزة العاديّة: تنّفذ بحيث تغرز الإبرة بالقما�س في كّل غرزة؛ اأي غرزة غير واثبة, وذلك 
�ّسر على )No Skip(, كما  �ّسر على )1-1(, وفي اآلت اأخرى يو�سع الموؤ عند و�سع الموؤ

في ال�سكل )2-40(, وت�ستعمل عند اإجراء اللقطة لالأقم�سة ال�سميكة.

�رّش الغرزة  العاديّة لآلة اللقطة. ال�سكل )2-40(: موؤ

2 . الغرزة الواثبة: تنّفذ بحيث تغرز الإبرة بالقما�س بغرزة, ول تغرز به بالغرزة التي تليها 
�ّسر على رقم )1-2(, وفي اآلت اأخرى يو�سع  اأي غرزة واثبة, وذلك عند و�سع الموؤ
�ّسر على )Skip(, كما في ال�سكل )2-41(, وت�ستعمل عند اإجراء اللقطة لالأقم�سة  الموؤ

الرقيقة.

�رّش الغرزة  الواثبة لآلة اللقطة. ال�سكل )2-41(: موؤ

وللح�سول على غرزة �سليمة, ل بّد من تمرير الخيط من البكرة اإلى الإبرة ح�سب اإر�سادات دليل 
ال�سركة ال�سانعة دون اإغفال اأي من الموّجهات, ويتّم �سبط طول الغرزة ح�سب نوع القما�س.

منّظم خا�ّس, حيث  بو�ساطة  القما�س  تظهر على وجه  الغرزة حتى ل  يتّم �سبط عمق  كما 
يكون عمق الغرزة قلياًل في الأقم�سة الرقيقة بينما يزيد عمقها في الأقم�سة ال�سميكة.
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ويجب تجريب الغرزة على ق�سا�سة من القما�س نف�سه المراد تنفيذ اللقطة عليه؛ للتاأّكد من 
مالءمة الخيط وقّوة �سّده, وطول الغرزة و عمقها وبعدها عن حاّفة ثنية القما�س.

لمعرفة  المرفق  الكتّيب  اإلى  الرجوع  يجب  الآلة,  با�ستعمال  البدء  قبل  اللقطة:  اآلة  اأجــزاء 
التف�سيالت الالزمة حول الآلة. 

ال�سكل )2- 42(: اأجزاء اآلة اللقطة.

في ما ياأتي تو�سيح لأجزاء اآلة اللقطة والم�سار اإليها بالأرقام, كما في ال�سكل )42-2(:
1. عجلة الإدارة: عجلة مرّكبة على عمود الت�سغيل الرئي�س المّت�سل باأجزاء الآلة الداخلّية.

2. موّجهات الخيط: توجد عّدة موّجهات  لتوجيه الخيط من البكرة اإلى الإبرة.
3. منّظم �سّد الخيط: يوجد على اآلة اللقطة منّظم �سّد خيط واحد, ويعمل على تنظيم �سّد الخيط.

4. برغي تثبيت الإبرة: ي�ستعمل هذا البرغي لتثبيت اإبرة اللقطة, كما في ال�سكل )2-43/ اأ (, 
ويجب �سّده ب�سكل جّيد عند تركيبها. 

5.  الإبرة: اإبرة ذات �ساق منحنية, ومربط ن�سف اأ�سطواني )كما في اإبرة اآلة الدرزة المنزلّية(, 
وهناك نوعان من الإبر ي�سّنف كّل منهما بح�سب اتجاه الجزء الم�سّطح للمربط, كما في 
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ال�سكل )2-43/ ب(, النوع الأّول باتجاه الي�سار, اأّما النوع الثاني فيكون باتجاه اليمين. 
ويتّم اختيار الإبرة المنا�سبة لآلة اللقطة ح�سب دليل ال�سركة ال�سانعة, ومقا�ساتها تتراوح ما 

بين )12- 18(, وتتحّرك حركة جانبّية من الي�سار اإلى اليمين لت�سكيل الغرزة.
6. منّظم طول الغرزة: يتحّكم في طول الغرزة المطلوبة بالملمترات, �سواء كانت عاديّة اأم واثبة.

7. منّظم عمق الغرزة: يتحّكم في مقدار نزول الإبرة اأو دخولها  في القما�س عن طريق حركة 
المنّظم اإلى اليمين )Less( اأو الي�سار )More(, كما في ال�سكل )2-44 (؛ ففي الأقم�سة 
الرقيقة, يكون العمق قلياًل بحيث تمّر الإبرة ب�سطح القما�س ول تظهر على الوجه, وتزيد 

عمق الغرزة في الأقم�سة ال�سميكة.
الآلة  باأجزاء  المّت�سل  الرئي�س  الت�سغيل  عامود  لحفظ  الغطاء  ي�ستعمل هذا  العلوي:  الغطاء   .8

الداخلّية,كما في ال�سكل )44-2(. 
تنفيذ  عملّية  في  عليه  القما�س  لو�سع  كمن�سدة  الغطاء  هذا  وي�ستعمل  الأمامي:  الذراع   .9

ال�سكل  ويبين  عليها,  وال�سيطرة  الغرزة 
)2-44( مو�سعه على الآله.

يقع  المغّذي:  اأ�سطوانة  )خاف�س(  محّرك   .10
التحّكم  ويتّم  الآلة  من  ال�سفلي  الجزء  في 
به بوا�سطة الركبة, وي�ستعمل عند الحاجه 
ويبّين  العمل,  اأثناء  في  الأ�سطوانة  لخف�س 

ال�سكل )2-44( مو�سعه على الآله.
11. مفتاح الت�سغيل.

12. الدع�سة

ال�سكل )2-43(: اإبرة اآلة اللقطة.

ال�سكل )2-44(: الغطاء العلوي, والذراع 
الأمامي, ومنّظم عمق الغرزة.
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8 -2
تمرين

يتوقّع منك بعد النتهاء من هذا التمرين اأن:
1 - تبّدل اإبرة اآلة اللقطة وت�سبطها.

2 - ت�سبط اآلة اللقطة لعمل غرزة واثبة.
3 - متّرر اخليط من البكرة اإلى الإبرة يف اآلة اللقطة.

4 - تنّفذ غرزة اللقطة بعد �سبط منظمات الآلة ح�سب املطلوب.
5 - تنّظف اآلة اللقطة.
6 - تزّيت اآلة اللقطة.

المعلومات الأ�سا�سيّة
تغيريها  ويتّم  الغرزة,  لت�سكيل  جانبّية  حركة  وتتحّرك  املنحنية,  الإبر  من  اللقطة  اآلة  اإبرة  تعّد 
و�سبطها بحيث تكون مالم�سة لدليلها. وت�ستعمل الغرزة الواثبة يف اآلة اللقطة لالأقم�سة الرقيقة, 
بينما ت�ستعمل الغرزة العادّية لالأقم�سة ال�سميكة. وهذا يتطّلب تغيري طول الغرزة ح�سب نوع 
اإلى الإبرة باتباع تعليمات ال�رشكة ال�سانعة يف الكتّيب  القما�س. ويتّم مترير اخليط من البكرة 
املرفق مع الآلة. وتثّبت اآلة اللقطة ثنية الذيل دون اأن تظهر الغرزة على الوجه ال�سحيح للقما�س, 
اإزالتها, لذلك يجب تثبيت الغرزة الأخرية بالقما�س جيًدا. ويتّم تزييت  وهذه الغرزة ت�سّهل 
اآلة اللقطة بالزيت اخلا�س بها قبل ا�ستعمالها للمرة الأولى وبعد ا�ستعمالها وتنظيفها, وذلك 

ح�سب تعليمات ال�رشكة ال�سانعة.

م�ستلزمات تنفيذ التمّرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّدّ
- قطعة من قما�س قطني قيا�س 20×25. 

- دليل ال�رشكة ال�سانعة.

- زيت خا�ّس بالآلت.
- خيوط.

-  اآلة اللقطة, واإبرة اآلة اللقطة.
- مفّك منا�سب.

- م�سطرة قيا�س.               - مكواة.
- فر�ساة لتنظيف الغبار.    - فوطة غبار.

ت�سغيل اآلة اللقطة وخدمتها



219

الر�سوم التو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1
2

3

4

5

6

اأول: تبديل اإبرة اآلة اللقطه و�سبطها
اقراأ دليل ال�رشكة ال�سانعة.

من  متاأّكًدا  الآل��ة,  عن  الكهربائي  التيار  اف�سل 
توّقف حمّرك الآلة؛ اأي توّقف حركة الإبرة.

اأدر عجلة الإدارة يدويًّا باجتاه عقارب ال�ساعة حتى 
ترتفع الإبرة اإلى اأق�سى ارتفاع لها من جهة الي�سار.

 ,)1( ال�سكل  يف  كما  الإبرة,  تثبيت  برغي  ارخ 
وا�سحب الإبرة التالفة اأو املراد تغيريها.

وارفعها  �س,  املخ�سّ مكانها  يف  جديدة  اإبرة  �سع 
اإلى اأق�سى ارتفاع لها, ثّم �سّد الربغي اخلا�ّس بها.

ا�سبط الدليل بالن�سبة اإلى الإبرة كما ياأتي: 
بالركبة  املغّذي  اأ�سطوانة  حمّرك  على  ا�سغط   - اأ   
)خاف�س(؛ لإنزال اأ�سطوانة املغّذي لالأ�سفل.
ب-  حّرك عجلة الإدارة اإلى اخللف باجتاه عقارب 

ال�ساعه حتى ت�سل الإبرة اإلى جمراها.
اأ�سطوان�ة  م�حّرك )خاف�س(  ابعد ركبتك عن  ج�- 
املغّذي ببطء, ولحظ مالم�سة الإبرة لدليلها, 

كما يف )2/ اأ (.
يف  كما  الدليل,  على  الإبرة  �سغطت  فاإذا 
ال�سكل )2/ب( لّف املنّظم, كما يف ال�سكل 
)3(, باجتاه عقارب ال�ساعة؛ اأي باجتاه كلمة 
)less( حتى تالم�س الإبرة الدليل, كما يف 

ال�سكل  )2/ اأ (. 
واإذا كانت الإبرة بعيدة عن الدليل, كما يف

ال�سكل )1(.

ال�سكل )2(.
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يف  كما  املنّظم,  ل��ّف  )2/ج(,  ال�سكل 
ال�سكل )3(, باجتاه عك�س عقارب ال�ساعة؛ 
اأي باجتاه كلمة )More( حتى ت�سبح الإبرة 

تالم�س الدليل, كما يف ال�سكل )2/ اأ(.
 ثانيًا: �سبط الآلة لعمل غرزة واثبة

اف�سل التيار الكهربائي عن الآلة, متاأّكًدا من توّقف 
حمّركها عن احلركة.

الدليل  اإلى  اأي  الي�سار؛  جهة  اإلى  �ّس�ر  املوؤ حّرك 
امل�سّجل عليه )Skip(, كما يف ال�سكل )4(.

ثالثًا: �سبط طول الغرزة
طول  م�سّن  ليظهر  العلوي  الغطاء  )ل��ّف(  افتح 
طول  على  ت��دّل  اأرق��ام  عليه  وامل�سّجل  الغرزة, 

الغرزة, كما يف ال�سكل )5/ اأ (.
ال�سكل  يف  كما  الغرزة  طول  منّظم  على  ا�سغط 
عقارب  باجتاه  يدويًّا  الإدارة  عجلة  ولّف  )5/ب(, 
ال�ساعة )للخلف(, اإلى اأن يتحّرك منّظم �سابط الغرزة 
اإلى  لالأ�سفل, وا�ستمّر بال�سغط, ولّف عجلة الإدارة 

�ّس�ر. اأن ي�سل رقم الغرزة املطلوبة اإلى املوؤ
رابًعا: مترير اخليط من البكرة اإلى الإبرة

�سع مفتاح الت�سغيل على )off(, وتاأّكد من توّقف 
حركة حمّرك الآلة.

ال�ساعة  عقارب  باجتاه  يدويًّا  الإداره  عجلة  لّف 
)اإلى اخللف( حتى ترتفع الإبرة وت�سل اإلى اأعلى 

جهة الي�سار.

ال�سكل )3(.

ال�سكل )4(.

ال�سكل )5/ اأ (.

ال�سكل )5/ ب(.
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مّرر اخليط من الكونة اإلى موّجه اخليط على احلامل.
مّرر اخليط اإلى املوّجه املوجود فوق الإبرة مروًرا 
من  اأي  اإهمال  عدم  مراعًيا  اخليط,  �سّد  مبنّظم 

املوّجهات, كما يف ال�سكل )6/ اأ (.
مّرراخليط يف ثقب الإبرة كما ياأتي :

اأ   - ا�سحب القاعدة الأمامّية )الذراع الأمامّية( 
وافتحها.

على  بال�سغط  الأ�سفل  اإلى  الأ�سطوانة  اأنزل  ب- 
حمّرك الأ�سطوانة بالركبة.

ج�- ام�سك اخليط اإلى الأعلى بني الإبهام وال�سّبابة, 
ثّم اأدخله يف �ُسّم الإبرة من الأ�سفل اإلى الأعلى, 

كما يف ال�سكل )6/ ب(.
د  - ا�سحب اخليط م�سافة )5-6( �سم.

خام�ًسا: تنفيذ غرزة اللقطة اآليًّا

ام�سح الغبار عن الآلة.
قبل و�سلها  الكهربائّية  الأ�سالك  تاأّكد من �سالمة 

بالتيار الكهربائي.
)غري  العادّية  الغرزة  على  الغرزة  منّظم  ا�سبط 
اأي على موؤ�رّش )No Skip(, كما يف  الواثبة(؛ 

ال�سكل )7(.
ا�سبط منّظم طول الغرزة ح�سب نوع القما�س.

تركيبها  ودّقة  لدليلها,  الإبرة  مالم�سة  من  تاأّكد 
و�سالمتها.

ال�سكل )6/ اأ (.

ال�سكل )6/ ب(.

ال�سكل )7(.
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تاأّكد من مترير اخليط من البكرة اإلى الإبرة ح�سب 
ت�سل�سل موّجهاته يف الكتّيب املرفق مع الآلة.

واكوها.  �سم,   )4( بعر�س  القما�س  قطعة  اثن 
وميكنك ثني القما�س باليد فقط بعد التدريب على 

الآلة, كما يف ال�سكل )8(.

اإلى  الإبرة  ترتفع  حتى  يدويًّا  الإدارة  عجلة  اأدر 
اأق�سى الي�سار.

ا�سغط على حمّرك اأ�سطوانة املغّذي بالركبة.

�سع القما�س على الآلة, موازيًا اأ�سفل قدم التغذية, 
جمرى  يف  املثنّية  القما�س  حاّفة  تكون  اأن  مراعًيا 

ما�سك القما�س.

.)ON(سع مفتاح الت�سغيل على�

تعمل  بحيث  خفيًفا  �سغًطا  الدع�سة  على  ا�سغط 
الآلة ببطء, وراقب �سكل الغرزة بالن�سبة اإلى املوؤ�ّس�ر 
راقب  كذلك   .)9( ال�سكل  يف  كما  )الدليل(, 
ال�سحيحة,  الغرزة  على  للح�سول  الإبرة  حركة 
الغرزة  كانت  اإذا  اأّما   ,) اأ   /10( ال�سكل  كما يف 
)10/ب(  ال�سكل  يف  كما  القما�س,  عن  بعيدة 

فحّرك منّظم عمق الغرزة باجتاه عقارب ال�ساعة.
واإذا كانت الغرزة بعيدة عن حاّفة الثنية, كما يف 
ال�سكل )10/ج(, فحّرك القطعة اإلى الي�سار حّتى 

ينطبق دليل مكان الغرزة على خّط اللقطة.

ال�سكل )8(.

ال�سكل )9(.

ال�سكل )10(.
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ا�ستمّر يف العمل اإلى اأن ينتهي خّط اللقطة املحّدد.
اأوقف حركة الآلة برفع قدمك عن الدع�سة.

اأق�سى  اإلى  الإبرة  ترتفع  يدويًّا حتى  العجلة  حّرك 
ارتفاع لها.

بالركبة,  املغّذي  اأ�سطوانة  م�حّرك  على  ا�سغط 
وا�سحب القما�س اإلى اخللف بعيًدا عن الآلة بحركة 
الغرزة  تثبيت  اإغ��الق  على  هذا  يعمل  اإذ  �رشيعة؛ 

الأخرية وقطع اخليط.

 �ساد�ًسا: تنظيف اآلة اللقطة وتزييتها
.)OFF( سع مفتاح الت�سغيل على�

الطاولة من  لالآلة, و�سطح  العلوي  ال�سطح  ام�سح 
الغبار.

الفر�ساة  با�ستعمال  واملغّذي  الإبرة وجمراها  نّظف 
الإزالة بقايا اخليوط واالأقم�سة.

اإليها  امل�سار  الثقوب  يف  الزيت  من  نقاًطا  �سع 
باللون الأحمر, كما يف ال�سكل )11/ اأ (.

اإلى  يدويًّا  العجلة  ول��ّف  العلوي,  الغطاء  افتح 
اخللف باجتاه عقارب ال�ساعة, وانظر اإلى الأجزاء 
اإدارة العجلة, ثّم �سع نقاًطا  اأثناء  التي تتحّرك يف 
الغطاء  واأغلق  املتحّركة,  الأجزاء  على  الزيت  من 

العلوي, كما يف ال�سكل )11/ ب(.
نّظف �سطح الآلة من بقايا الزيت بفوطة جاّفة.

ال�سكل )11/ اأ (.

ال�سكل )11/ ب(.
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اأثناء العمل على اآلة اللقطة وقد يكون  حل بع�س م�سكالت اآلـة اللقطة: تطراأ بع�س الم�سكالت في 
ا�ستعن  لإ�سالحه,  �س  متخ�سّ فني  الى  يحتاج  قد  وبع�سها  اإ�سالحه  يمكن  الحل  �سهل  بع�سها 

بالجدول )2-4( لتعرف بع�س م�سكالت اآلة اللقطة, واأ�سباب كّل منها, والحل المنا�سب لها.

الجدول ) 2 - 4( : بع�س م�سكالت اآلة اللقطة, اأ�سبابها, وعالجها

العالجال�سببالم�سكلةالرقم

1- نوع الخيط غير منا�سب.قطع الخيط1
2- الإبرة رفيعة.

3- تركيب الإبرة غير �سحيح اأو غير 
منا�سب لنوع الآلة وموديلها.

4- الخيط م�سدود.
5- تمرير الخيط غير �سليم.

-  ا�ستعمل خيًطا جّيًدا.
-  ا�ستعمل اإبرة منا�سبة للقما�س والخيط.

اأو  ب�سورة �سحيحة,  تركيبها  اأعد   -
الآلة  لنوع  منا�سبة  اإب��رة  ا�ستعمل 

وموديلها.
-  ا�سبط �سّد الخيط.

-  اأعد تمرير الخيط ب�سورة �سليمة.

غرزة 2 ت�سّكل  ل 
على القما�س

1- تركيب الإبرة غير �سليم.
اأو  )منحن  �سليم  غير  الإبرة  راأ�س   -2

مك�سور(.
3- الإبرة بعيدة عن الدليل.

4- تلّف في الالقط.
5- و�سع الإبرة مع الالقط غير متنا�سب.

-  اأعد تركيب الإبرة ب�سورة �سليمة.
-  ا�ستبدل الإبرة.

-  ا�سبط دليل الإبرة.
-  ا�ست�سر فنيًّا.
-  ا�ست�سر فنيًّا.

1- الإبرة رفيعة.ك�سر الإبرة3
2- و�سع الإبرة غير �سحيح.

3- ت�سطدم الإبرة بدليلها.

-  ا�ستبدل الإبرة.
-  اأعد تركيبها ب�سورة �سحيحة.

-  ا�سبط دليل الإبرة.

ال����غ����رز غ��ي��ر 4
م�ستوية

-  ا�سبط �سّد الخيط.�سابط �سّد الخيط م�سدود اأو مرخّي.
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ن�شاط ) 2 - 8 (: كيفيّة حل م�شكالت حدثت اأثناء العمل على اآلة اللقطة
البدء في  اللقطة، وعند  الثانوي، مّررت خيًطا لآلة  الثاني  ال�صف  اإحدى طالبات  ليلى 

العمل واجهتها الم�صاكل الآتية:
1- الغرزة غير م�صتوية.

2- تقّطع الخيط.
3- ك�صر الإبرة.

ح اأ�صباب الم�صكالت التي واجهتها ليلى، واقترح الحل المنا�صب لكّل منها. و�صّ

العراوي  بخياطة  �صة  المتخ�صّ الآلت  من   :)Buttonhole Machine( العراوي:  اآلة  د    
ال�صل�صلة؛  غرزة  اأو  )الزكزاك(  المتعّرجة  الغرزة  على  وتعتمد  واحد،  اآن  في  وفتحها 
يمكن  و  الواحدة،  الدقيقة  في  غرزة   )4000-2000( بين  ما  �صرعتها  تتراوح  اإذ 
طول  على  ذلك  ويعتمد  الدقيقة،  في  عروة   )25-15( بين  ما  خياطة  لم�صتعملها 
العروة،  وكثافة الغرز، ومهارة م�صتعمل الآلة، كما يمكن بو�صاطتها �صبط طول العروة 
الآلة،  نوع  مللمتر ح�صب  من )6-2(  و�صبط عر�صها  مللمتر،   )48-6.4( بين  ما 

وذلك لتنا�صب نوع القما�ش، وطول العروة ح�صب مكانها ووظيفتها في الت�صميم.
ويوجد ثالثة اأنواع من اآالت العراوي بح�شب �شكل العروة التي تنتجها، ومنها:

اآلة العروة الم�صتقيمة:    . 1
تنّفذ العروة باآلة العروة 
 Straight( الم�صتقيمة 
بغرزة   )Buttonhole

م��ت��ع��ّرج��ة، ك��م��ا في 
ال�صكل ) 2 - 45 (، 
الأقم�صة  في  وت�صتعمل 
الرقيقة، مثل: القمي�ش 

ال�صكل )2-45(: اآلة العروة الم�صتقيمة وغرزتها.الرجالي و الن�صائي. 
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 )keyhole Buttonholes( 2 . اآل�ة العروة ال�صل�صلة �صكل ثقب المفتاح: وهذه الآلة
تنّفذ العروة بغرزة ال�صل�صلة، كما في ال�صكل )2-46(، وت�صتعمل في الأقم�صة 
ال�صميكة، مثل: الجاكيتات، والمعاطف، واألب�صة الجينز؛ اإذ تكون نهاية العروة 

على �صكل ثقب المفتاح.

ويمكن �صّق العروة اأن يكون اأوتوماتيكيًّا وذلك بعد خياطتها اأو قبل الخياطة، 
كما هو موجود في بع�ش الآلت بو�صاطة �صفرة مثّبتة خلف عمود الإبرة مبا�صرة، 
حالة  في  خا�ش  مفتاح  بو�صاطة  اأو  يدويًّا  العراوي  اآلة  عمل  اإيقاف  يمكن  كما 

انقطاع الخيط اأو لأي �صبب اآخر.

ال�صكل )2-46(: اآلة العروة ال�صل�صلة وغرزتها.
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ال�صكل )2-47(: اآلة العروة الدائريّة وغرزتها.

3 .  اآلة العروة الدائريّة: تنّفذ العروة بغرزة متعّرجة، كما في ال�صكل )2-47(، وت�صتعمل 
في الأقم�صة المتو�ّصطة ال�صماكة، مثل: األب�صة التريكو، والقم�صان، والبيجامات.

  ال�صكل )2-48(: اآلة عراوي تعمل بالحا�صوب، وتعطي اأ�صكاًل مختلفة من العراوي.

ح ال�صكل )2-48( اآلة عراٍو تعمل بالحا�صوب، وتعطي اأ�صكال مختلفة  ويو�صّ
من العراوي.
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اأجزاء اآلة العراوي:
تتكّون اآله العراوي، كما في ال�صكل )2- 49(، من الأجزاء الآتية:

11- مقب�ش التلقيم.1 - عمود الإبرة.
12- عتلة ال�صرعة.2 - الإبرة.

13- حا�صنة الم�صّننات.3 - القدم ال�صاغطة.
14- منّظم �صّد خيط تعبئة المّكوك.4 - ال�صفرة.

15- غطاء جهاز معايرة طول العروة.5 - مانع نزول ال�صفرة.
16- ملف تعبئة ما�صورة المّكوك.6 - فاتح العروة يدويًّا.

17- الغطاء الخلفي.7 - الح�ّصا�ش.
18- واقي الإبرة.                             8 - منّظم �صّد الخيط العلوي )الميزان الأول(.
19- جرن المّكوك.                             9 -  منّظم �صد الخيط العلوي)الميزان الثاني(.

20- موّجه الخيط.10- رافع الخيط )النّتا�ش(.
  ال�صكل )2-49(:اأجزاء اآلة العراوي.
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وفي ما ياأتي تو�شيح لكل جزء من هذه االأجزاء:

مقّدمة  في  الإبرة  عمود  يقع  الإبرة:  عمود   .  1
راأ�ش الآلة، ويتحّرك من الأعلى اإلى الأ�صفل، 
الغرزة  لي�صّكل  الي�صار؛  اإل��ى  اليمين  ومن 
المتعّرجة )الزكزاك( اأثناء خياطة العروة وهو 

حامل الإبرة،.كما في ال�صكل )50-2(.
2 . الإبرة: ل تختلف اإبرة اآلة خياطة العراوي عن 
اإبر اآلت الدرزة ال�صناعّية من حيث ال�صكل، 
ا بها وهو  ولكن تحمل في العادة رمًزا خا�صًّ

 .)DPX5(

القما�ش  تثبيت  وظيفتها  ال�صاغطة:  القدم   .  3
وعري�ش  طويل  مجرى  ولها  الآل��ة،  على 
ال�صاغطة  القدم  خالل  من  الإب��رة  لمرور 

خياطتها،  بعد  العروة  لفتح  ال�صفرة  ا  واأي�صً
يتراوح طولها من  التي  للعروة  الأول  الحجم  الآلة؛  وتتوافر بحجمين وح�صب موديل 
ويبّين  مم،  يتجاوز )25.4(  التي طولها  للعروة  ت�صتعمل  والثانية  مم،   )25.4-6.4(

ال�صكل)2-51( مكان تركيب القدم ال�صاغطة في اآلة خياطة العراوي.
4 . ال�صفرة: تثّبت اأعلى القدم ال�صاغطة، كما في ال�صكل 
)2-52(، ووظيفتها فتح العروة اأتوماتيكيًّا اأو يدويًّا، 
القيا�صات  متعّددة  ب�صفرات  مجّهزة  الآلة  وتكون 
مثّبًتا  القيا�ش  ويكون  مم،   )32-6.5( من  تتراوح 
وحدة  ويقابله  الإن�ش  بوحدة  ال�صفرة  اأعلى  على 
ال�صكل  اإحداهما كما في  اأو  )المليمترات(،  القيا�ش 
)2-52(. ويتّم اختيار ال�صفرة ح�صب طول العروة، 

  ال�صكل )2-50(: عمود الإبرة.

  ال�صكل )2-51(: القدم ال�صاغطة.

  ال�صكل )2-52(: ال�صفرة.
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وتفتح ال�صفرة العروة اأتوماتيكيًّا بعد اإنهاء خياطتها. 
واإذا ما �شادف اأّن ال�شفرة لم تفتح العروة فيعود ذلك اإلى االأ�شباب االآتية:

 اأ  . عدم مرور الخيط في الح�ّصا�ش.
)خي�ط  الع�لوي  الخي�ط  ق�طع  ب. 

الإبرة(.
ج�. عطل في جهاز نزول ال�صفرة.

5  .  مانع نزول ال�صفرة: وظيفة هذا الجزء 
عند  العروة  لفتح  ال�صفرة  نزول  منع 
حال  في  الأ�صفل  اإلى  عليه  ال�صغط 
قطع  اأو  التجميلّية،  العروة  خياطة 
ال�صفلي، كما في  اأو  العلوي  الخيط 

ال�صكل )53-2(.

اإنزال  يدويًّا: ووظيفته  العروة  فاتح   .  6
ال�صفرة  يدويًّا لفتح العروة، وذلك 
بال�صغط عليه لالأ�صفل في حال عدم 
اإتمام خياطة  اآليًّا بعد  نزول ال�صفرة 
  )54-2( ال�صكل  ويبّين  العروة، 

فاتح العروة يدويًّا.
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  ال�صكل )2-53(: مانع نزول ال�صفرة.

  ال�صكل )2-54(: فاتح العروة يدويًّا.
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7  .   الح�ّصا�ش: �صلك معدني مّت�صل بعمود ال�صفرة يمّر فيه الخيط العلوي اأثناء تمريره اإلى الإبرة، 
كما في ال�صكل )2-55/ اأ (؛ ليتّم فتح العروة بعد النتهاء من خياطتها، فاإذا قطع الخيط 
اأو لم يمّر فيه فاإّن ال�صفرة ل تنزل وتفتح العروة ول يتّم تمرير الخيط فيه، كما في ال�صكل 
)2-55/ب(، حال عدم الرغبة بفتح العروة )العروة التجميلّية(، كالعروة الموجودة على 
كم الجاكيت الرجالي و�صدر الجاكيت مثاًل، ويبّين ال�صكل )2-55( مكان الح�ّصا�ش في 

اآلة خياطة العراوي.

الع�لوي  الخيط  �ص�ّد  مع�ايرة  منّظًما   .  8
من  منّظم  ك��ّل  يتكّون  )الميزانان(: 
)زنبرك(،  وناب�ش  اأ�صطوانيين،  قر�صين 
ال�صناعّية،  الدرزة  اآلة  في  كما  وبرغي، 

ووظيفتهما معايرة �صّد الخيط العلوي.

�صحب  وظيفته  )النّتا�ش(:  الخيط  راف��ع    .  9
الخيط العلوي من الكونة اأثناء �صعوده اإلى 
الأعلى، وتغذية الإبرة بالخيط اأثناء نزوله 
اإلى الأ�صفل، كما في اآلة الدرزة ال�صناعّية.

ذراع،  عن  عبارة  وهو  التلقيم:  مقب�ش   .10
وظيفته:   ،)56-2( ال�صكل  في  كما 
اأو  العلوي  الخيطين  اأح��د  قطع  اإذا 
ال�صفلي قبل اإتمام العروة، فيتّم تحريكه 
ت�صل  اأن  اإل��ى  ال�صاعة  عقارب  باتجاه 
المقب�ش،  يترك  ثّم  القطع،  الإبرة مكان 
على  بال�صغط  ال��ع��روة،  وت�صتكمل 

الدع�صة )الدّوا�صة(.   

  ال�صكل )2-55( : الح�ّصا�ش.

  ال�صكل )2-56( : مقب�ش التلقيم.
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اختيار  الجزء  هذا  وظيفة  ال�صرعة:  عتلة   .11
ال�صكل  ويبّين  لالآلة،  المالئمة  ال�صرعة 
يتّم  التي  ال�صرعة  ح��الت   )57-2(
كانت  اإذا  يبّين  حيث  لالآلة،  اختيارها 
 )C( الرمز الي�صار على  اإلى  ال�صرعة  عتلة 
فاإّن الآلة تعمل بال�صرعة العالية، واأّما اإذا 
على  لالأ�صفل  العمودي  بالو�صع  كانت 
الرمز )A( فتعمل بال�صرعة البطيئة، وعند 
اإدارة العتلة اإلى اليمين على الرمز )B( فاإّن 
الحال  وهذه  العمل،  عن  تتوّقف  الآل��ة  
ت�صتعمل عند قطع اأحد الخيطين العلوي 
�صبب  اأي  اأو  الإبرة،  اأوك�صر  ال�صفلي،  اأو 

اآخر ي�صتدعي اإيقاف الآلة عن العمل.

معدنّية  قطعة  الم�صّنن  الم�صّننات:  حا�صنة   .12
محيطها  على  يوجد  دائرّية  بال�صتيكّية  اأو 
كما  )الفرزات(،  المجاري  من  مجموعة 
ووظيفة   ،)58-2( ال�صكل  في  مبّين  هو 
ح�صب  الغرز  كثافة  �صبط  الم�صّننات  هذه 
نوعّية القما�ش، واآلة العراوي مزّودة عادة 
داخل  الم�صّننات  هذه  وتقع  منها،  بطقم 

جزء يطلق عليه حا�صنة الم�صّننات.

13. منّظم �صّد خيط تعبئة المّكوك: وهو مثل 
ال�صكل،  في  العلوي  الخيط  �صّد  منّظمي 

والوظيفة، كما في ال�صكل )59-2(.

  ال�صكل )2-57(: عتلة ال�صرعة.

  ال�صكل )2-58(: الم�صننات.

  ال�صكل )2-59(: منّظم �صّد خيط تعبئة 
المّكوك.
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14. غطاء جهاز معايرة طول العروة:  
قطعة  عن  عبارة  العلوي  الغطاء 
معدنّية م�صتطيلة ال�صكل ومنزلقة 
 ،)1/60-2( ال�صكل  في  كما 
كما  الت،  بف�صّ غطاء  وتحت�ه 
 ،)2/60-2( ال�صكل  ف��ي 
معايرة  جهاز  تغطية  ووظيفتها 

طول العروة بعد �صبطه.
15. مل�ف تعب�ئة ما�ص�ورة المّكوك: 
قطعة معدنّية اأ�صطوانّية ال�صكل، 
مع منّظم كمّية الخيط، كما في 

ال�صكل )61-2(.
16. الغط�اء الخل�في: غط�اء متحّرك 
من  الداخلّية  الأج��زاء  لإخفاء 
ال��ع��راوي، كما في  اآل��ة  راأ���ش 

ال�صكل )62-2(.
17. واقي الإبرة: قطعة تحمي الإبرة.
اأج��زاء  اأح��د  المكوك:  ج��رن   .18
فيه  يو�صع  حيث  العراوي  اآلة 

المكوك وحافظته.
19. موّجه الخيط: يتم تمرير الخيط 
موجه  خ��الل  من  الكونة  من 
حامل  على  الموجود  الخيط 
اإلى موّجه الخيط في  الكونات 

جهاز تعبئة المكوك.

  ال�صكل )2-60(: غطاء جهاز معايرة طول الغرزة.

  ال�صكل )2-61(: ملف تعبئة ما�صورة المكوك.

  ال�صكل )2-62(: الغطاء الخلفي.
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اإل��ى   )63-2( ال�صك����ل  وي�صي��ر 
الدعا�صتان واللت��ان ت�صتعمالن في اآلة 
العراوي، الدّعا�ص��ة الي�صرى ت�صتعمل 
واليمن��ى  ال�صاغط��ة،  الق��دم  لرف��ع 
ت�صتعم��ل لت�صغي��ل الآل��ة،  ول يجوز 
ال�صغط على الدّعا�صتين في اآٍن واحد؛ 
لأّن الآل��ة ل تعم��ل مادام��ت الق��دم 

ال�صاغطة مرفوعة.

خطوات ت�شغيل اآلة العراوي:
يحتاج العمل على اآلة خياطة العراوي اإلى مهارة ودّقة، فبعد اأن تحّدد اأماكن العراوي وقبل 

البدء بخياطتها، يجب اأن تتاأّكد مما ياأتي:
1 - تركيب الإبرة المنا�صبة من حيث القيا�ش والنوع.

2 - تركيب القدم ال�صاغطة المنا�صبة لطول العروة بال�صكل ال�صحيح.
3 - تركيب ال�صفرة المنا�صبة لطول العروة بال�صكل ال�صحيح.

4 - تعبئة الخيط العلوي )خيط الإبرة( والخيط ال�صفلي )خيط المّكوك(، على اأن يكونا مالئمين 
للون القطعة المراد خياطة العراوي لها، اإل اإذا تطّلب الت�صميم غير ذلك.

ال�صكل )2-63(: الدّعا�صتان.
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9 -2
تمرين ت�شغيل اآلة العراوي وخدمتها

يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
1 - تبّدل اإبرة اآلة العراوي.

2 - متّرر اخليط من الكونة اإلى الإبرة يف اآلة العراوي.
3 - تعّبئ املّكوك وتعيده وتخرجه من واإلى احلا�صنة )اجلرن(.

4 - تنّفذ غرزة العروة.
5 - تفتح العروة يدويًّا.

6 - تفتح العروة اآليًّا.
7 - تنّظف اآلة العراوي وتزيّتها.

المعلومات الأ�شا�شيّة
بعد اأن حتّدد اأماكن العراوي على القطعة امللب�صّية وحتدد طول العروة بو�صاطة الآلة، يتّم و�صع 
عالمة العروة اأ�صفل القدم ال�صاغطة. وبعد اأن ترفع ال�صغط عن دّعا�صة القدم ال�صاغطة، ت�صغط  
والعر�ض  الطول  ح�سب  اأتوماتيكّية  بطريقة  العروة  فتخاط  واحدة  مّرة  الت�سغيل  دّعا�سة  على 
الذي متَّ حتديدهما م�صبًقا، وتتوّقف الآلة حني النتهاء من خياطة العروة وفتحها، وحني ترفع 

القدم ال�صاغطة، يق�ّش اخليط بو�صاطة مق�ّش �صغري مثّبت اأعلى القدم ال�صاغطة.

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد

- )4( قطع قما�ش قطني قيا�ش)40×25( �صم. 
- دليل ال�رشكة ال�صانعة.
- زيت خا�ش بالآلت.

- اأزرار.
- كونة خيط.

- اآلة العراوي، ومق�ّش �صغري.
- اإبرة اآلة العراوي، ومّكوك عدد)2(.

- مفّك و�صط عادي ، ومفتاح البوك�ش.
- م�صطرة قيا�ش ، وفّتاحة عراوي ، وملقط.

- مكواة.      
- فر�صاة تنظيف الغبار.    
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اأول: تبديل اإبرة اآلـة العراوي و�شبطها
اأوقف حمّرك الآلة بو�صاطة مفتاح الت�صغيل 
)OFF(، وتاأّكد من توّقف اإبرة الآلة.

يف  كما   ،)2( الإبرة  تثبيت  برغي  اأرخ 
ال�صكل )1/ب(.

انزع الإبرة )1(، كما يف ال�صكل )1/ اأ (، 
من مكانها من عمود الإبرة وذلك باإنزالها 

اإلى الأ�صفل.
اأدخل الإبرة الأخرى مكانها.

من  لالإبرة  الطويل  املجرى  اأّن  تاأّكد   *
الداخل.

* ارفع الإبرة اإلى اأق�صى ارتفاع لها، كما 
يف ال�صكل )1/ ب(.

�صّد برغي تثبيت الإبرة ب�صكل جيد.

ثانيًا : مترير اخليط العلوي الآلة العراوي
اأوقف حمّرك الآله بو�صاطة مفتاح الت�صغيل 

.)OFF(
�سع كونة اخليط على حاملة اخليوط .

  ال�صكل )1(.  
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اخليط 3 كونة  م��ن  اخليط  م��ّرر 
اإلى   )1( رقم  بالنقطة  ابتداًء 
النقطة )10( بالت�صل�صل، وكما 
هو يف ال�صكل )2(، مراعًيا ما 

ياأتي:
اأ   - التاأّكد من مرور اخليط يف 

املوّجهات كاّفة.
ب�ي�ن  ال�خ�يط  و�ص���ع  ب- 
اأ�صطوانتي كّل من منّظمي 

�صّد اخليط )امليزانني(.
اخليط  مرور  من  التاأّكد  ج�- 

ب�صكل �صل�ش.
من  بالإبرة  اخليط  د - دخول 
اأي  اخلارج،  اإلى  الداخل 
من اخللف لالأمام، وكما 
 ،)2( ال�صكل  يف  ه��و 

با�صتعمال امللقط.

  ال�صكل )2(.  
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من  واإخراجه  املّكوك  تعبئة   : ثالثًا 
اجلرن واإعادته اإليه

من  امل��ّك��وك،  حافظة  اأخ��رج 
يف  كما  )اجل���رن(،  احلا�صنة 

ال�صكل )3(.

حاملة  على  اخليط  كونة  �صع 
اخليوط.

�صع املّكوك على عموده، كما 
اخليط  ولّف   ،)4( ال�صكل  يف 
اجت��اه  بعك�ش  امل��ّك��وك  على 

عقارب ال�صاعة.

تعبئ��ة  منّظ��م  عل��ى  ا�صغ��ط 
املّك��وك، وامل�صار اإلي��ه بالرقم 

)3(، كما يف ال�صكل )4(.

  ال�صكل )4(.  

  ال�صكل )3(.  
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�صع مفتاح الت�صغيل على )ON( فيبداأ 
ميتلئ  اأن  اإلى  بالدوران  املّكوك  عمود 
املّكوك باخليط متاًما اأو ح�صب الكمّية 
الت�صغيل على  املطلوبة، بو�صع مفتاح 
)OFF(، اأو �صحب ذراع منّظم كمّية 

اخليط لالأمام.
املّكوك  يف  اخليط  يكون  اأن  يجب 
اإلى  ممتلئ  وغري  وم�صتويًا  م�صدوًدا 

نهايته، كما يف ال�صكل )5(. 
انزع املّكوك من عموده.

املّكوك، كما  املّكوك يف حافظة  �صع 
يف ال�صكل )6(، على اأن يكون دوران 

اخليط عك�ش اجتاه عقارب ال�صاعة.

املوجودة  الفتحة  من  اخليط  اأخ��رج 
ثم   ،)6( ال�صكل  يف  املّكوك  بجانب 
اأخرجه من الفتحة الأخرى ما يقارب 

)5( �صم.

اإل��ى اجل���رن، كما يف  اأع��د امل��ّك��وك 
ال�صكل )7(، وا�صغط عليه للداخل.

  ال�صكل )6(.  

  ال�صكل )7(.  

  ال�صكل )5(.  
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رابًعا: تنفيذ غرزة العروة

.)ON(ا�صغط مفتاح الت�صغيل

ارف��ع الق��دم ال�صاغط��ة بال�صغط 
على الدّعا�صة الي�رشى )رافع القدم 

ال�صاغطة( يف ال�صكل )8(.

اأ�صفل  ال��ق��م��ا���ش  قطعة  ���ص��ع 
اأن  مراعًيا  ال�صاغطة،  القدم 
ال�صاغطة  القدم  جم��رى  يكون 
يف  كما  ال��ع��روة،  مو�صع  على 
عن  قدمك  وارفع  ال�صكل)9(، 

دّعا�صة رافعة القدم.

اأي  الت�صغيل؛  دّعا�صة  على  ا�صغط 
 ،)8( ال�صكل  يف  اليمنى  الدع�صة 
مّرة واحدة  ال�صغط  بحيث يكون 
ومتو�ّصط ال�صّدة، حني ذلك تعمل 
ولن  ال��ع��روة  خياطة  على  الآل���ة 
خياطة  اإك��م��ال  بعد  اإل  تتوّقف 

العروة وفتحتها.

البطي�ئة  بال��رشع�ة  الآلة  ت�ص�غيل 
واإيقافها:

-  �صع عتلة ال�رشعة على املو�صع 
اأردت  اإذا  ال�صكل )10(   )A(
اأن تعمل الآلة بال�رشعة البطيئة.

  ال�صكل )9(.  

  ال�صكل )10(.  

  ال�صكل )8(.  
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�صع عتلة ال�رشعة على املو�صع )B( اإذا قطع 
اأح��د اخليطني العل��وي اأو ال�صفل��ي، اأو اإذا 
اأردت اأن توقف الآلة عن العمل لأي �صبب.

 اإمت��ام خياطة الع��روة، ويف حال عدم اإمتام 
خياطتها؛  ب�صبب قطع اأحد اخليطني:

 اأ   - اأدر مقب�ش التلقيم يف ال�صكل )11(، 
باجتاه عقارب ال�صاعة، فتتحّرك القدم 
ال�صاغطة ويتحّرك معها القما�ش اإلى 
اأن ت�صل الإبرة اإلى املكان الذي قطع 

عنده اخليط.
ب- اترك املقب�ش 

ج�- عالج ال�صبب الذي اأوقف الآلة.
 د - ا�صغط بعدها على دّعا�صة الت�صغيل؛ 

لإمتام خياطة العروة.

خام�ًشا: معايرة طول العروة و�شبطها

ق�ش قطر الزّر، كما يف ال�صكل )12(.
الة(  الف�صّ وذو  )املنزلق  الغطائني  افتح 
يف  كما  ال��ع��روة،  ط��ول  موؤ�ّص�ر  ليظهر 

ال�صكل )13(، كما ياأتي:
  اأ   -  ا�صحب الغطاء املنزلق، كما يف ال�صكل 

)13( اإلى اخلارج.
الة اإلى الأعلى،  ب- ارفع الغطاء ذا الف�صّ

كما يف ال�صكل )13(.

  ال�صكل )11(.  

  ال�صكل )12(.  

  ال�صكل )13(.  
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القيا�ش  موؤ�ّص�ر  تثبيت  �صامولة  اأرخ 
)3( يف ال�صكل )13( بو�صاطة املفتاح 

اخلا�ش بذلك )مفتاح بوك�ش(.
ال�صكل  يف   )4( القيا�ش  موؤ�ّص�ر  �صع 
وبزيادة  املطلوب  القيا�ش  على   )13(

من )2-3( مم.
القيا�ش  موؤ�ّص�ر  تثبيت  �صامولة  �صّد 

با�صتعمال مفتاح البوك�ش.
الة اإلى مكانه. اأعدالغطاء ذا الف�صّ

اأعدالغطاء املنزلق اإلى مكانه.

�شاد�ًشا:فتح العروة يدويًّا

الإب��رة،  اإل��ى  الكونة  من  اخليط  م��ّرر 
مراعًيا عدم مترير اخليط باحل�ّصا�ش.

ا�صغط على مانع نزول ال�صفرة.

خّيط عروة على قطعة القما�ش.

القدم  حت��ت  م��ن  القطعة  ا�صحب 
ال�صاغطة.

فّتاحة  بو�صاطة  ي��دويًّ��ا  ال��ع��روة  �صّق 
 ،)14( ال�صكل  يف  كما  ال��ع��راوي، 
مراعًيا اأن يتّم بحذر �صديد لئال تتجاوز 

غرز متكينة العروة.

ال�صكل )14(.
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 �شابًعا: فتح العروه اآليًّا

فتح العروة بطريقه اأوتوماتيكّية:
 اأ   - تاأّك��د م��ن م��رور اخليط العلوي 
)خيط الإبرة( يف احل�ّصا�ش املبّي�ن 

يف ال�صكل )15(.
ب-خّيط العروة، وبع��د اإمتام خياطة 
العروة ف��اإن �صفرة الآل��ة تفتحها 

بطريقة اأوتوماتيكّية.
اإذا  يدوّية:  بطريقة  اآليًّا  العروة  فتح 
اتبع  اأوتوماتيكيًّا،  العروة  تفتح  مل 

اخلطوات الآتية:
  اأ   -  اأبق القطعة اأ�صفل القدم ال�صاغطة.

العروة  فاحت  على  لالأ�صفل  ا�صغط  ب- 
يدويًّا امل�صار اإليه بال�صهم، كما يف 
ال�صكل )15(، فتنزل �صفرة الآلة 

وتفتح العروة.
ج�- اأكمل فتح العروة بو�صاطة املق�ّش 
بهذه  لأّنه  العراوي؛  فّتاحة  اأو 
ب�صكل  العروة  تفتح  ل  الطريقة 

كامل.

ال�صكل )15(.
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ثامنًا :تنظيف اآلة خياطة العراوي وتزييتها

مفتاح  بو�صاطة  الآل��ة  حم��ّرك  اأوق��ف 
.)off ( الت�صغيل

فّك براغي غطاء حافظة املّكوك )املراآة(، 
كما يف  ال�صكل )16(.

ارفع القدم ال�صاغطة بو�صاطة الدّعا�صة، 
وانزع غطاء بيت املّكوك من مكانه.

واخلارجّية  الداخلّية  الآلة  اأجزاء  نّظف 
وخا�صة حا�صنة حافظة املّكوك )اجلرن( 
من الأو�صاخ والعوادم، م�صتعماًل  قطعة 
وجدت  واإذا  والفر�صاة،  جاّفة  قما�ش 
ا�صتعمل  )اجل��رن(  احلا�صنة  يف  خيوًطا 
امللقط لإزالتها، كما يف ال�صكل )17(.

وذلك  مكانه،  من  اخللفي  الغطاء  انزع 
اخلارج  اإلى  واإمالته  الأعلى  اإلى  برفعه 

قلياًل، كما يف ال�صكل )18(.

ال�صكل )16(.

ال�صكل )17(.

ال�صكل )18(.
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�صع نقاًطا من الزيت، م�صتعماًل املزيتة 
لها  ت�صري  التي  الأماكن  يف  اليدوّية 

الأ�صهم، كما يف ال�صكل )19(.

اأعد الغطاء اخللفي ملكانه.

اأعد غطاء املراآة ملكانه.

بقايا  من  وراأ�صها  الآلة  طاولة  نّظف 
قطعة  م�صتعماًل  وال��ع��وادم،  الزيت 

قما�ش جاّفة.

الأدوات  واأعد  العمل،  مكان  رّتب 
اإلى اأماكنها ال�صحيحة.

ال�صكل )19(.
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ن�شاط ) 2 - 9 (: تنظيف االأجزاء الداخليّة الآلة العراوي وتزييتها، وا�شتبدال الزيت
راقب المعّلم اأو فّني ال�صيانة عند تنظيف الأجزاء الداخلّية لآلة العراوي وتزييتها، وقارنها 

بالخطوات والأ�صكال الآتية:
1 - رفع عمود الرتكاز، كما في ال�صكل )1(.
2 - نزع الغطاء الخلفي، كما في ال�صكل )2(.

3 - تحرير الق�ساط عن البكرتين، كما في ال�سكل )3(، وقلب راأ�ش الآلة اإلى الجهة الي�صرى.
4 - تنظيف الأجزاء الداخلّية وا�صتبدال الزيت، كما في اآلة الدرزة ال�صناعّية، كما في ال�صكل )4(. 

مت�صّمًنا  الزيت،  وا�صتبدال  وتزييتها،  الداخلّية  الأجزاء  تنظيف  كيفّية  تقريًرا عن  اكتب  ثّم 
نوع الزيت الم�صتعمل، ومواعيد ا�صتبداله، وناق�ش ذلك مع زمالئك باإ�صراف المعّلم.

)1( 

)4( 

)2( 

)3( 
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بناء على ما تعّلمته ونّفذته من مهارات لتجهيز الآت الخياطة ال�صناعّية وت�صغيلها )اآلة اللقطة، واآلة العراوي(، 
قيم نف�صك ذاتيًّا باختيار التقدير الذي ينطبق عليك من المهارات المذكورة في الجدول الآتي:

معايير االأداءالرقم
التقدير

�شعيفمتو�ّشطجيّد

اأجّهز المكان، ثّم اأعّد الأدوات الالزمة لتنفيذ المهارة.1

المنا�صب 2 والخي�ط  بالإب�رة  واللقط�ة(  )العراوي،  اآلتّي  اأجّهز 
ل�صماكة القما�ش.

اأ�صبط منّظمات اآلتّي )العراوي، واللقطة( بح�صب التعليمات.3
اأجّهز اآلة العراوي بالخيوط.4
اأ�صبط اآلة اللقطة لعمل غرزة واثبة، واأتحّكم في �صرعتها.5
اأمّرر الخيط من الكونة اإلى الإبرة في اآلة اللقطة.6
ة بكّل اآلة. 7 اأنّفذ الغرزة الخا�صّ
اأحّدد العيوب في الغرز، واأعمل على اإعادة �صبطها.8
اأنّظف الآلة، واأزيّتها.9

 األتزم بتعليمات ت�صغيل الآلة ح�صب ال�صركة ال�صانعة.10
اأعّد العينات المطلوبة ب�صكل جّيد وفي الوقت المحّدد.11
اأنّظم الملّف بطريقة �صحيحة ومت�صل�صلة.12
اأ�صارك و زمالئي في تبادل المعلومات.13
اأرّتب مكان العمل، واأعيد الأدوات اإلى اأماكنها ال�صحيحة.14
اأراعي متطّلبات الأمن وال�صالمة اأثناء العمل.15

اأحافظ على نظافة القما�ش ومكان العمل.16
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�صة ال�صناعّية، وكما في ال�صكل )2-64(، التي تعمل    ه�    اآلـة االأزرار: وهي من الآلت المتخ�صّ
بعنق.  ثقوب، والأزرار  الثقبين، والأربعة  المختلفة: ذات  باأ�صكالها  الأزرار  على خياطة 
ا وذلك با�صتعمال خيط واحد بغرزة ال�صل�صلة؛  ويمكنها تثبيت الكّبا�صات والكب�صيات اأي�صً
اإذ ُتعمل غرزة متعّرجة كما في اآلة الزكزاك في المكان نف�صه دون تحريك القما�ش لالأمام، 
واآلة الأزرار م�صّممة لعمل غرزة بعر�ش معّين ثابت، وعدد محّدد من الغرز، وتعمل الآلة 

على تثبيت الزر وخياطته، 
قطع  يتم  النتهاء،  وعند 

الخيط اأتوماتيكيًّا. 
الآل��ة  ه��ذه  في  ي�صتعمل 
ق�صيرة  الإبر:  من  نوعان 
العاديّة،  ل��الأزرار  الطول 
ذات  ل���الأزرار  وطويلة 

القاعدة.
ال�صكل )2-64(: اآلت تركيب الأزرار.

�صة، كما في ال�صكل )2-65(، ت�صبه اآلة غرزة ال�صل�صلة اإذ يوجد    و     اآلـة الر�ّش: اآلة متخ�صّ
لقط بدًل عن المّكوك، ويوجد منها اأنواع باإبرتين اأو بثالث اإبر، كذلك يوجد منها 

حيث  من  مختلفة  اأن��واع 
موقع غرزة الر�ش وهي:

1 .  الر�ّش من الأعلى وغرزة 
الأ�صفل،  من  م�صتقيمة 
-2( ال�صكل  في  كما 
وت�ص�تعمل   ،) اأ   /66
والتجميل،  للتركي�ب 
الجنب  خياطة  مثل: 
ال�صكل )2-65(: اآلة الر�ش.في المالب�ش الريا�صّية.
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ال�صكل )2-66/ب(،  الر�ّش من الأ�صفل، وغرزة م�صتقيمة من الأعلى، كما في   . 2
ة القطنّية منها، ولعمل حامالت حزام البنطلون. وت�صتعمل لثنية المالب�ش  وخا�صّ

ال�صكل )2-66/ج�(، وت�صتعمل  الأ�صفل، كما في  الأعلى والر�ّش من  الر�ّش من   .  3
لتركيب قطع الكم والياقة ، اأو لتركيب مّطاط المالب�ض الداخلية.

ال�صكل )2-66(: اأ�صكال غرزة الر�ّش. 

) ب () اأ (

) ج� (

�صة لعمل الغرزة المتعّرجة، حيث تتحّرك    ز     اآلة التطريز: اآلة التطريز من الآلت المتخ�صّ
الإبرة اإلى اليمين والي�صار، ول تخ�تلف طريق�ة ت�ص�غيلها و�صب�ط الغرزة والعن�اية بها 
عن اآل�ة الدرزة ال�صناعّية للغرزة الم�صتقيمة المقفلة، وهناك اآلت خياطة تعمل الغرزة 
المتعّرجة بالإ�صافة للغرزة الم�صتقيمة المقفلة، وموؤّخًرا تّم اختراع اآل�ة تطريز تعمل 
على الحا�ص�وب، كما في ال�صكل )2-67(، وتختلف ح�صب ع�دد الروؤو�ش وعدد 
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ال�صكل )2-67(: اآلة التطريز المحو�صبة.

المختلفة،  وت�صاميمها  باأنواعها  المالب�ش  قطع  لإنتاج  مكّملة  عملية   :)Pressing( الكي 
وتعّد العملية الأخيره في اإنتاج المالب�ش؛ لتح�صين �صكلها النهائي، وللتخّل�ش من التجاعيد، 
ا، كما يعمل مع الماء على معالجة القما�ش من النكما�ش،  واإعطائها رونًقا وملم�ًصا خا�صًّ
وي�صاعد في ت�صحيح الورب في القما�ش، كما ي�صتعمل الكي في تثبيت الح�صوات الال�صقة، 

بالإ�صافة لتثبيت الك�صرات والثنيات.
تتّم عملية الكي على مرحلتين:

عمليات  تت�صّمن   :)Under Pressing( الملب�صّية  القطعة  اأجزاء  خياطة  عملية  اأثناء  الأولى 
الكي كّلها التي تتّم اأثناء خياطة القطعة الملب�صّية وتجميعها اأوًل باأول، ولتجهيز  مكّونات 
الخياطات،  تفتيح  الخياطة، مثل:  التالية من  للمرحلة  الملب�صّية واأجزائها جميعها  القطعة 
فيه  مرغوب  الملب�صّية  للقطعة  الكي  اأّن  مع  الح�صو،  ول�صق  والجيوب،  البن�صات،  وكي 

ل اأن يكون في الحدود الدنيا ما اأمكن؛ لأنه يزيد من التكلفة. ويح�ّصن �صكلها، لكن يف�صّ

ا اآل�ة راأ�ش واحد ولونين  الألوان؛ فه�ناك اآلت ب�� )12( راأ�ًصا، و)9( األوان، وهناك اأي�صً
...اإلخ، وت�صتعمل في تطريز القطع الملب�صّية المختلفة.

3     كي المالب�ش �شناعيًّا
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الثانية بعد النتهاء من خياطة القطعة كاملة )Off Pressing(: يوؤدي الكي بعد خياطة القطعة 
الملب�صّية كاملة اإلى تثبيتها، واإعطائها ال�صكل المطلوب.

وتعتمد عملية الكي للقطعة الملب�سّية على نوع القما�ض، وخطوط الت�سميم، وتوؤّثر في عملية 
الكي العوامل الآتية:

-  البخار والحرارة: عامالن مهمان ي�صاعدان في اإرخاء القما�ش، وت�صهيل ثنيه وت�صكيله.
-  ال�صغط: ي�صتعمل لتثبيت ثنيات القما�ش في و�صعه الجديد، مثل: كي ثنية البنطلون الرجالي.

-  التجفيف: الهدف منه تجفيف القطعة الملب�صّية وتبريدها؛ لتعود اإلى طبيعتها، واإلى ن�صبة 
الرطوبة الأ�صلّية لها، ويتّم ذلك بو�صاطة عملية ال�صفط لكمّية الماء من القما�ش بعد النتهاء 

من عملية الكي بالبخار وال�صغط.
-   الزمن: و يعتمد الزمن الالزم لعملية الكي والتجفيف على نوع القما�ش، والجزء الذي 

يتّم كّيه.

 اأ     اآلت الكي واأدواته: توجد اأنواع مختلفة من اآلت الكي، وتختلف ح�صب المنتج )القطعة 
الملب�صّية(، وطريقة الكي، فمنها:

1 . المكواة اليدويّة الكهربائّية الجاّفة اأو البخاريّة، )Iron Pressing(، كما في ال�صكل 
منها  وي��ت��وّف��ر   ،)68-2(
وت�صتعمل  مختلفة،  اأن��واع 
اأجزاء  خياطة  عملية  خالل 
ب�صكل  الملب�صّية  القطعة 

م�صتمّر. 
البخاريّة: عبارة عن  اآلة الكي    . 2
بخار  بجهاز  تّت�صل  مكواة 
وتو�صع  م�صتقل،  اأو  مركزي 
مّت�صلة بجهاز  لوحة كي  على 
�ص�فط للهواء. وتعرف محل�يًّا

ال�صكل )2-68(: المكواة اليدوية الكهربائية 
البخارية.
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ال�صكل )2-69(: الطاولت العامة.
بالبخار  الكي  مكاب�ش   .  3
ال�صكل   ،)Steamers(
ي�صتعمل    :)70  -  2(
البخار لت�صكيل القما�ش 
الكي  مرحلة  في  وفرده 
الوجه  وعلى  النهائي 
للقطعة  ال�����ص��ح��ي��ح 
منها  وتوجد  الملب�صّية، 
كمكب�ش  ع��دة:  اأن��واع 
الذي  المتحّرك  ال�صكل )2-70(: مكب�ش الكي بالبخار.الكي 

ح اأجزاوؤها الرئي�صة في ال�صكل )2-69( الآتي: بمكواة النورفا، المو�صّ
1 - خّزان الماء.                       2 - فلتر الماء.                    3 - محب�ش الماء الداخل.

4 - محب�ش التنفي�ش.                5 - مفتاح المكوى.          6 - مفتاح ال�صّخان.
7 - مفتاح �صحب الماء.           8 - منّظم درجة حرارة طاولة الكي.

9 - مكب�ش �صفط البخار )التبريد(.         10- طاولة الكي.         11- موؤ�ّصر �صغط البخار.
12- المكواة.                       13- القاطع الكهربائي الرئي�ش في الم�صغل.
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4 .  اآلت النفخ )Form pressing(: ت�صتعمل 
في الكي النهائي للقطعة الملب�صّية، حيث 
القطعة  �صكل  ح�صب  القالب  ي�صنع 
�صكل  على  بع�صها  ويوجد  الملب�صّية، 
تو�صع  اإذ  للنفخ؛  قابل  نايلون  كي�ش 
ثّم  عليه  كّيها  المراد  الملب�صّية  القطعة 
وبذلك  ال�صاخن،  الهواء  بو�صاطة  ينفخ 
الملب�صّية،  القطعة  على  ال�صغط  يتّم 
كما  النهائي،  ال�صكل  واإعطائها  وكّيها، 

في ال�صكل )71-2(. 

ب   طاوالت الكي )Buck presses(: يوجد منها عّدة اأنواع:

الخياطة  اأثناء  الملب�صّية جميعها  القطع  اأجزاء  ت�صتعمل في كي  العامة:  الطاولت   .  1
تّت�صل بجهاز بخاري،  الملب�صّية، وقد  القطعة  واأحياًنا بعد الخياطة ح�صب نوع 

بالإ�صافة اإلى جهاز �صفط، كما في اآلة الكي البخاريّة. 
�صة: ت�صتعمل في كي اأجزاء معّينة من القطعة الملب�صّية،  مثل:  2 .  الطاولت المتخ�صّ

طاولة كي الأكمام. 

 ال�صكل )2-71(: الآت الكي بالنفخ.

5 .  اآل�ة الكي بالت�صكيل )Block or die pressing(: ت�صتعمل في م�صانع  القّبعات 
)الطواقي(، والقّفازات، لكّي القطع في المرحلة النهائّية بعد خياطتها؛ لإعطائها 

ال�صكل المرغوب.

يتكّون من جزاأين: علوي متحّرك رقم )1(، و�صفلي ثابت رقم )2(؛ اإذ يتحّرك الجزء 
العلوي لالأعلى ولالأ�صفل بالمكب�ش الم�صار اإليه بالرقم )5(، ويّت�صل به جهاز البخار 
اإليه بالرقم )4(، ويّت�صل الجزء الأ�صفل من المكب�ش بجهاز ال�صفط الم�صار  الم�صار 

اإليه بالرقم )6(.
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 )Norva  ت�شغيل اآلة الكي البخاريّة )النورفا
يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:

1- جتّهز اآلة الكي البخارّية )النورفا(.
2- ت�صّغل اآلة الكي البخارّية )النورفا(.

المعلومات الأ�شا�شيّة
اآلة الكي البخاريّة )النورفا( يف عملها على البخار،  تعتمد 
وحتتوي اآلت الكي البخارّية عموما على اآلة  ل�صحب املاء، 
وماتور ل�صفط الهواء، و�صاعة �صغط البخار، و�صّمام لتفريغ 

البخار، وتكون مو�صولة مع خّزان مياه يكون هو بدوره مو�صوًل مع فلرت وذلك لإطالة عمر الآلة، 
ا معرفة ا�صتعمالها بال�صكل ال�صحيح بالرجوع اإلى دليل ال�رشكة ال�صانعة. ومن ال�رشوري جدًّ

م�شتلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزاتالمواّد

)Norva( اآل�ة نورفا -

10 -2
تمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

2

اأواًل: جتهيز اآلة  الكي البخاريّة

واأّن   اخل��ّزان،  يف  الكايف  امل��اء  وج��ود  من  تاأّكد 
ال�صّمامات الأخرى جميعها مفتوحة.

)التنفي�ش(  البخار  اإخراج  )�صمام(  حمب�ش  افتح 
من  للتاأّكد  )4(؛  بالرقم  اإليه  امل�صار  للمكواة، 
خلّوه من املاء اإذا مل يفّرغ من املاء �صابًقا، ثّم اأغلقه 

جّيًدا، كما يف ال�صكل )1( .

ال�صكل )1(
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1

2
3

4

5

6

7

8
9

10

ثانيًا: ت�شغيل اآلة الكي البخارية

افتح حمب�ش املاء الداخل لالآلة رقم )3(، ثّم اأغلق 
حمب�ش التنفي�ش رقم )4(، كما يف ال�صكل )2(.

.)I( صّغل القاطع الرئي�ش على و�صع�

اأو   )ON  ( على  الثالثة  الت�صغيل  مفاتيح  �صع 
 ،)5( بالرقم  اإليه  وامل�صار  املكوى  مفتاح   )I(
وال�ّصخان امل�صار اإليه بالرقم )6(، و�صحب املاء 
امل�صار اإليه بالرقم )7(، كما يف ال�صكل )3(.

املنا�صبة  النورفا  طاولة  ح��رارة  درج��ة  ح��ّدد 
القر�ش  خالل  من  كّيه  املراد  القما�ش  لنوعّية 
امل�صار اإليه بالرقم )8(، كما يف ال�صكل )3(.

للعمل،  جاهزة  لت�صبح  الدقائق  لبع�ش  انتظر 
حيث يبداأ موؤ�رّش �صاعة �صغط البخار بالرتفاع 
وامل�صار اإليه بالرقم )11(، كما يف ال�صكل)4(.

ابداأ با�صتعمال املكواة عندما ي�صتقّر موؤ�رّش �صاعة 
عندها  ب��ار،   )3.5-3( على  البخار  �صغط 

تكون الآلة جاهزة للعمل.
من  النتهاء  بعد  الثالثة  الت�صغيل  مفاتيح  اأغلق 
العمل، بو�صعهما على موؤ�رّش)OFF(، ثّم اأغلق 

.)zero( القاطع الرئي�ش، بو�صعه على
اأغلق حمب�ش املاء الداخل اإلى الآلة.

افتح حمب�ش التنفي�ش ببطىء �صديد حتى يخرج 
البخار منه، ثّم اأغلقه جّيًدا.

راِع متطّلبات الأمن وال�صالمة اأثناء العمل.

ال�صكل )3(.

ال�صكل )4(.

ال�صكل )2(.
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تقويم ذاتي

بناء على ما تعّلمته ونّفذته من مهارات لتجهيز الآت الكي وت�صغيلها )ا�صتعمال اآلة الكي البخارّية النورفا(، 
قّيم نف�صك ذاتيًّا باختيار التقدير الذي ينطبق عليك من المهارات المذكورة في الجدول الآتي:

معايير االأداءالرقم
التقدير

�شعيفمتو�ّشطجيّد

اأجّهز المكان، ثّم اأعّد الأدوات الالزمة لتنفيذ المهارة.1

الخّزان، 2 في  الكافي  الماء  بالتاأّكد من وجود  النورفا  اآلة  اأجّهز 
واأّن ال�صّمامات الأخرى جميعها مفتوحة.

اأفتح �صّمام التنفي�ش الجانبي للمكواة، واأتاأّكد من خلّوه من 3
الماء، ثّم اأغلقه جّيًدا.

اأ�صّغل القاطع الكهربائي الرئي�ش في الم�صغل.4
اأحّدد درجة الحرارة المنا�صبة لكي قطعة المالب�ش.5
اأ�صّغل الآل�ة.6
اأغلق مفاتيح ت�صغيل الآلة عند النتهاء من العمل.7
اأتحّكم بفتح �صّمام التنفي�ش الجانبي واإغالقه.8
األتزم بتعليمات ت�صغيل الآلة ح�صب ال�صركة ال�صانعة.9

 اأ�صارك زمالئي في تبادل المعلومات.10
اأرّتب مكان العمل، واأعيد الأدوات اإلى اأماكنها ال�صحيحة.11
اأراعي متطّلبات الأمن وال�صالمة اأثناء العمل.12
اأحافظ على نظافة القما�ش ومكان العمل.13
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خياطة نماذج �شناعيًّا
يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:

1- تنّفذ خياطة خّط م�صتقيم �صناعيًّا.
2- تنّفذ خياطة ثنية احلواف.

3- تنّفذ خياطة الزاوية.

4- تنّفذ خياطة اجليب.
5- تنّفذ خياطة الياقة.
المعلومات الأ�شا�شيّة

غرزة  ثّم  الدبابي�ش  با�صتعمال  اخلياطة  خّط  تثبيت  بعد  وذلك  اخلياطة  عمليات  على  تدّربت  لقد 
ال�رشاجة ... اإلخ.

وتتّم اخلياطة ال�صناعّية دون ا�صتعمال الدبابي�ش اأو ال�رشاجة؛ اإذ تعتمد على مهارة العامل يف تثبيت 
القما�ش املالم�صة مل�صط  اأّن طبقة  تتطابق حوافه وعالمات التزان، مع مراعاة  القما�ش يدويًّا حتى 
التغذية يف الآلة يتّم �صحبها اأكرث من الطبقه العليا: لذلك عند تنفيذ عملية الدرزة يتّم �صّد الطبقةال�صفلى 

قلياًل مع اإرخاء الطبقة العليا.
م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزاتالمواّد
-  قطع قما�ش مق�صو�صة ح�صب  البنود الآتية: 

-  اأوًل: قطعتا قما�ش قيا�ش )15×30( �صم. 
-  ثانًيا: قطعة قما�ش قيا�ش )15×30( �صم.
-  ثالًثا: قطعة قما�ش قيا�ش )20×30( �صم.

- رابًعا: قطعتا قما�ش، الأولى قيا�ش )20×20( �صم، والثانية قيا�ش 
)19×16( لعمل جيب قيا�صه النهائي )15×14( �صم.

العلوي  اجلزء  كما يف  الياقة،  لنموذج  مق�صو�ش  قما�ش  - خام�ًصا: 
ملريول العمل.

-  �صاد�ًصا : قطعتا قما�ش قيا�ش )15×30( �صم ، و�صحاب عادي.

-  اآلة الدرزه جمّهزة باخليوط.
-  اآلة حبكة جمّهزة باخليوط. 
-  اأدوات الكي وجتهيزاته. 

11 -2
تمرين
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اأوّل: خياطة حافّة قطعتي قما�ش على �شكل خّط 
م�شتقيم 

طابق حاّفتي القما�ش مًعا، لكّل من احلواف 
العليا واحلواف اجلانبّية.

ثّبت بداية الدرزة على خّط الدرزة املطلوب 
با�صتعمال عر�ش القدم ال�صاغطة اأو بالطريقة 
مراآة  على  املوجودة  كالعالمات  املنا�صبة، 

الآلة، كما يف ال�صكل )1(.

ا�صغط قلياًل على الطبقة ال�صفلى باأ�صابعك، 
واأرِخ الطبقة العليا، كما يف ال�صكل )2(.

ادرز اإلى نهاية القطعة مع تثبيت نهاية الدرزة.

اكِو القطعة، واحتفظ بها يف ملفك.

ثانيًا: ثني احلواف 

اثِن حاّفة القما�ش م�صافة )1( �صم للداخل، 
ة  )خا�صّ باأ�صابعك  الثنية  على  وا�صغط 

لالأقم�صه املن�ّصاة (، كما يف ال�صكل )3(.

  ال�صكل )1(.  

  ال�صكل )2(.  

  ال�صكل )3(.  
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اثِن على بعد )2( �سم عر�ض الثنية املطلوبة، 
وا�سغط عليها بيدك، كما يف ال�سكل )4(. 

ثّبت بداية الثنية وذلك على بعد )1( مم عن 
احلاّفة املثنّية. 

الطبقة  على  ت�سغط  بحيث  القما�ض  اأم�سك 
ال�سفلى واإرخاء الطبقه العليا، ثّم ادرز على 
يف  كما  املثّبتة،  احلاّفة  من  ملم   )1( بعد 

ال�سكل )5(.

اكِو القطعة، واحتفظ بها.

ثالثًا: خياطة الزاوية 

ق�ّض قطعة القما�ض، كما يف ال�سكل )6(.

الوجهـان  يتطابـق  بحيث  القطعـة،  ثـّبت 
تكون  اأن  مراعًيا  مًعا،  للداخل  ال�سحيحان 
طبقة القما�ض ذات الزاوية الداخلّية للأ�سفل، 

كما يف ال�سكل )7(.

ثّبت بداية اخلياطة على خّط اخلياطة.    

ادرز كما يف البند اأوًل اإلى م�ستوى الزاوية.

  ال�سكل )4(.  

  ال�سكل )5(.  

  ال�سكل )6(.  

  ال�سكل )7(.  
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يف  الإبرة  اإبقاء  مع  ال�ساغطة  القدم  ارفع 
القما�ض، ثّم لّف قطعة القما�ض، وارفع الطبقة 
ا من  العليا، وق�ّض الزاوية مبق�ّض حاّد قريًبا جدًّ
الزاوية )بحيث تبعد عن الإبرة م�سافة 2 مم 

تقريًبا (، كما يف ال�سكل )8(.

اجلهة  خياطة  واأكمل  ال�ساغطة،  القدم  اأنزل 
الأخرى من الزاوية، كما يف ال�سكل )9(.

يف  كما  اخللفي،  الوجه  اإلى  القطعة  اقلب 
ال�سكل )10(.

ال�سكل  يف  كما  بها،  واحتفظ  القطعة،  اكِو 
. )11(

رابًعا : تركيب اجليب

خياطة  علمة  بو�سع  اجليب  قطعة  جّهز 
اجليب.

اثِن حاّفة م�سافة خياطة ثنية اجليب اإلى الوجه 
ة  خا�سّ لتثنيها  بيدك  عليها  وا�سغط  اخللفي، 

للأقم�سة املن�ّساة.

الوجه اخللفي، م�ستعيًنا  اإلى  الثنية  اثِن م�سافة 
وا�سغط  القطعة،  حواف  على  بالعلمات 

عليها باأ�سابعك لتثبيتها. 
) ميكن تثبيت الثنية بعملية الكي(.

  ال�سكل )8(.  

  ال�سكل )9(.  

  ال�سكل )10(.  

  ال�سكل )11(.  
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مم   )1( بعد  على  ادرز  ثّم  الثنية  بداية  ثّبت 
قليًل  ال�سفلى  الطبقة  �سّد  مراعًيا  احلاّفة،  عن 
يف  كما  الدرزة،  اأثناء  العليا  الطبقة  واإرخاء 

ال�سكل )12(.        

وا�سغط  للداخل،  اجليب  خياطة  م�سافة  اثِن 
قطعة  على  اجليب  �سع  ثّم  بيدك،  عليها 
العليا  اجليب  حافة  تتلقى  بحيث  القما�ض 
مع علم حتديد مكان اجليب، ثّم اثِن الزاوية 

للداخل كما يف ال�سكل )13(.

ال�سكل،  يف  كما  اجليب،  خياطة  بداية  ثّبت 
اإلى م�سافة قريبة من  اأكمل خياطة اجليب  ثّم 
نهاية طولها، ثّم اثِن م�سافة خياطة الثنية عند 
ال�سكل  يف  كما  زاوية،  �سكل  على  الزاوية 
)طبقة  ال�سفلى،  الطبقة  �سّد  مراعًيا   ،)14(

منوذج املريول( واإرخاء اجليب قليل.

اخلياطة،  نهاية  ثّبت  ثّم  اجليب،  درزة  اأكمل 
كما يف ال�سكل )15(.

اكِو القطعة، واحتفظ بها يف ملفك.

  ال�سكل )12(.  

  ال�سكل )13(.  

  ال�سكل )14(.  

  ال�سكل )15(.  
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خام�ًشا: خياطة منوذج الياقة، كما يف ال�شكل )16(

الأكتاف  بخياطة  املريول  منوذج  جّهز 
وتنظيف م�سافات اخلياطة.

ق�ّض  ثّم  للياقة،  اخلارجّية  احلواف  ادرز 
واقلب  الزاوية،  من  قريًبا  اخلياطة  م�سافة 

الياقة. ثّم اكِو القطعة.
تلقي  مراعًيا  اخللفي،  الوجه  اإلى  املرّد  اثِن 
علمتي منت�سف الأمام لكّل من منوذج املريول 
خّط  على  املرّد  م�سافة  وادرز  املّت�سل،  واملرّد 
منت�سف  علمة  من  قريبة  م�سافة  اإلى  اخلياطة 

الأمام، مراعًيا تثبيت بداية اخلياطة.
املريول،  ومنوذج  املرّد  طبقتي  بني  الياقة  �سع 
مراعًيا انطباق حاّفة اخلّط اخلارجي للياقة مع 
علمة خّط منت�سف الأمام،ثّم اأكمل الدرزة، 
املرّد  النموذج وبطانة  انطباق حواف  مراعًيا 
والياقة مًعا، واأي�سا انطباق علمة اتزان الياقة 
على خّط الكتف، وكذلك �سّد الطبقة ال�سفلى 
اإلى  بالدرزة  وا�ستمّر  الدرزة،  اأثناء  للقما�ض 
م�سافة  اثِن  ثّم  الكتف،  قريبة من خّط  م�سافة 
خياطة الكتف لبطانة املرّد اإلى الأعلى، وادرز 
كما  اخلياطة،  نهاية  وثّبت  الكتف،  خّط  اإلى 

يف ال�سكل )17(. 
ادرز اجلهة الأخرى للياقة، حتى خّط الكتف 

بالطريقة نف�سها، كما يف ال�سكل )18(.

  ال�سكل )16(.  

  ال�سكل )17(.  

  ال�سكل )18(.  
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ارفع الطبقة العليا من الياقة ، وادرز الياقة من 
خّط الكتف اإلى خّط الكتف الآخر، كما يف 
اتزان  علمة  تلقي  مراعًيا   ،)19( ال�سكل 

منت�سف الياقة مع منت�سف اخللف. 

اثِن م�سافة خياطة الطبقة العليا للياقة للداخل، 
ثّم ادرزها، كما يف ال�سكل )20(.

نّفذ الدرزة التجميلّية للياقة.

اكِو القطعة، واحتفظ بها.

�شاد�ًشا : تركيب متماثل لل�شّحاب

حّدد طول فتحة ال�سّحاب. 
توّقف  نقطة  اأعلى  من  اخلياطة  خّط  ادرز 

ال�سّحاب ال�سفلّية مبقدار )1( �سم.
افتح م�سافة اخلياطة بالكي اأو بال�سغط عليها 

يدويًّا من بداية القطعة اإلى نهاية طولها.
بحيث  تركيبه  موقع  على  ال�سّحاب  �سع 
يكون وجهه ال�سحيح مقابل الوجه اخللفي 
م�سافة  الثنية  حاّفة  عن  يبعد  واأن  للقطعة، 

)1( مم تقريًبا، كما يف ال�سكل )21(.
نقطة  عن  تبعد  م�سافة  اإلى  ال�سّحاب  ادرز 
توّقف ال�سّحاب ال�سفلّية م�سافة )1.5-1( 
اأثناء  قليًل  القما�ض  قطعة  �سّد  مراعًيا  مم، 

الدرزة، كما يف ال�سكل )22(.

  ال�سكل )20(.  

  ال�سكل )21(.  

  ال�سكل )22(.  

  ال�سكل )19(.  
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لّف ال�سّحاب، وادرز عر�سيًّا بحيث حت�سب 
عدد الغرز اإلى املنت�سف )4 مثل(، ثّم اأكمل 
الدرزة بعدد الغرز نف�سها، كما يف ال�سكل 

.)23(
ادرز اجلهة الأخرى من ال�سّحاب مع املحافظة 
ا  على انطباق حافتي ثنية فتحة ال�سّحاب واأي�سً
يف  كما  ال�سّحاب،  اأ�سنان  حاّفة  م�سافة  بعد 

ال�سكل )24(، وثّبت نهاية اخلياطة.
اكِو القطعة، واحتفظ بها.

  ال�سكل )23(.  

  ال�سكل )24(.  
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تمرين ممار�سة

نّفذ خياطة مرّد ال�سّكين بحيث يكون عر�سه )3( �سم، وطوله )20( �سم �سناعيًّا، كما هو 
ح ح�سب ت�سل�سل الأ�سكال الآتية: مو�سّ

)1(

)7(

)3(

)9(

)5(

)2(

)8(

)4(

)10(

)6(
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خياطة مريول العمل وكيّه
يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:
1- تخيط مريول العمل بالت�سميم املحّدد.
2- تكوي مريول العمل بطريقة �سحيحة.

المعلومات االأ�شا�شيّة
الت�سغيل  بطاقة  يف  هو  ما  ح�سب  مّت�سلة  عمليات  �سل�سلة  ح�سب  العمل  مريول  خياطة  تتّم 
للت�سميم املطلوب، مع الهتمام بتنفيذ عملية الكي على مرحلتني: الأولى بعد كّل خطوة يف 
اأثناء اخلياطة، والثانية )الكي النهائي( بعد اإمتام خياطة املريول. ويجب اأن ت�سبط جودة خياطة  
املريول وكّيه وفق بطاقة �سبط اجلودة املعّدة لهذا الغر�ض، علًما باأّنه ل يتّم تركيب ح�سوة لياقة 

اأو ملرّد مريول العمل ال�سناعي.

م�شتلزمات تنفيذ التمرين
االأدوات والتجهيزاتالمواّد

- ق�سا�سات من قما�ض المريول.
- قطع المريول المق�سو�سة.

- اأزرار عدد )4(.

- �آلة درزة مجّهزة بالخيوط.
- �آلة حبكة مجّهزة بالخيوط.

- �آلة عر�وي مجّهزة بالخيوط.
- اآلة تركيب الأزرار.

- اأدوات الكي.

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1
2

3

اأوال: العمليات التح�شرييّة
جتهيز اجليوب: اثِن فتحة اجليب، ثّم ادرزها، واكوها.

جتهيز الياقة: نّفذ خياطة جانبي الياقة مًعا، ثّم اقلب 
الياقة واّكوها.

جتهيز الكّم: اثِن فتحة الكّم، وادرزها.

12 -2
تمرين
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جتهيز بطانة املرّد.
-  احبك طرف بطانة املرّد ال�سائب فقط.

جتهيز اخللف:
 اأ  - ادرز منت�سف قطعتي اخللف مع ترك م�سافة الفتحة.

ب- جّهز فتحة نهاية منت�سف اخللف بحيث يكون املرّد 
اإلى جهة الي�سار على اليمني.

جـ- اعمل درزة جتميلّية للفتحة.
جتهيز الأمام: 

مراعًيا  وادرزهــا،  املحّددة،  مواقعها  يف  اجليوب  �سع   -
تثبيت بداية اخلياطة ونهايتها.

ثانيًا: عمليات اجلمع واخلياطة
نّفذ خياطة الأكتاف: 

 اأ  - نفذ خياطة الأكتاف علي اخلط املر�سوم واحبكها.
ب- ادرز درزة تـجميلّية للأكتـاف، على الوجه ال�سحيح 

بحيث تثني م�سافة اخلياطة اإلى جهة اخللف.
ثّبت الياقة من بداية خط منت�سف الأمام، وادرزها على حفرة 

الرقبة للمريول، مراعًيا تلقي علمات التزان.
نّفذ تركيب الكّم على حفرة الإبط، مراعًيا تلقي علمات 

التزان، وعدم وجود �سّد يف حفرة الإبط.
نّفذ خياطة اجلوانب والكّم والليبل، مراعًيا تلقي علمات 

التزان.
عن  �سم   )0.7( بعد  على  للياقة  التجميلية  الــدرزة  نّفذ 

احلواف اخلارجّية لها، اأي بعر�ض القدم ال�ساغطة.
نّفذ الدرزة التجميلّية للمرد على بعد )0.7( �سم عن احلاّفة 

املثنّية.
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   ثالثًا: عمليات الت�شطيبات وثنية الذيل .
نفذ خياطة ثنية الذيل على البعد املحدد.

باآلة  ال�سحيح  املرّد الأمين يف مكانها  العراوي على  اعمل 
العراوي ال�سناعّية اأو اأي اآلة متوافرة.

رّكب الأزرار يف اأماكنها ال�سحيحة على املرّد الأي�رس اآليًّا.
تفّح�ض كّل جزء من املريول وحده، كما يف بنود التقومي، ثّم 
�سّجل ملحوظاتك مقابل كّل بند ح�سب ت�سميم املريول، 
و ميكن ر�سد علمة حمّددة لكّل بند من بنود هذا التقومي 
�سة لكّل منها ح�سب جودة التنفيذ، اأو  من العلمة املخ�سّ

اإعطاء درجات التقومي اأثناء مراقبة اجلودة و الت�سطيب.
رابًعا: الكي النهائي للقطعة

للتاأّكد  الت�سغيل بعد تفّح�سها؛  جّهز املكواة ح�سب دليل 
من �سلمتها، ثّم �سلها بالتيار الكهربائي.

لنوع  منا�سبة  تكون  بحيث  املكواة،  درجة حرارة  ا�سبط 
قما�ض املريول؛ بو�سع �سابط حرارة املكواة على الكتان 

بعد جتريبها على ق�سا�سة قما�ض منه.
�سع املريول على طاولة الكي، بحيث يكون الوجه اخللفي للمرّد 
اليمني،  الأقرب جلهة  الذيل هو  ثنية  ليكن خّط  مقابًل لك، و 
بحيث تبداأ عملية الكي من خّط ثنية الذيل و باجتاه الكتف يف 

اخللف، مراعًيا كي املريول بكامله على الوجه اخللفي له.
اكِو الأمام ثم اكِو امل�سافات بني الأزرار ولي�ض فوقها؛ للمحافظة 

على �سطح قاعدة املكواة، و على الأزرار من التلف.
اكِو الياقة على اجلهة اخللفّية اأوًل ثّم الأمامّية، مراعًيا عدم 

تكّون ثنيات اأو ك�رسات على �سطح الياقة.
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6

1

2

3

4

5

�سع املريول على عّلقة امللب�ض، واغلق الأزرار؛ ليربد بعد 
عملية الكي قبل طّيه.

خام�ًشا: طي مريول العمل وتعبئته وتغليفه

مقابًل  الأمــام  يكون  بحيث  طاولة،  على  املريول  �سع 
للطاولة.

اثِن املريول طوليًّا على خّط منت�سف الكتف باجتاه اخللف 
من اجلهتني، مراعًيا اأن تكون امل�سافة العر�سّية عند الكتفني 

م�ساوية للم�سافة العر�سّية عند ذيل املريول.
اأفقيًّا، ثّم اثنه باجتاه عمودي  ا�سحب الكم باجتاه كّل طّية 

اإلى الأ�سفل.
اثِن الكم الآخر فوق الطّية الأخرى ثّم الكم الأول، واطِو 

املريول اأفقيًّا )4( طبقات اأفقّية.
بال�رسيط  ثّبته  ثّم  نايلون،  كي�ض  يف  بو�سعه  املريول  غّلف 

الل�سق.
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�شبط جودة خياطة المريول
ال نعمالتف�شيالتالمو�شوعالرقم

1- منا�سب ل�سكل الج�سم.الت�سميم1
2- منا�سب لطبيعة العمل.  

1- خاٍل من العيوب.القما�ض2
2- مل ئم  للت�سميم )نوع القما�ض، وملم�سه(.

3-  قابل  للتنظيف والكي. 

1-  لون الخيط منا�سب للقما�ض.الغرز 3
2- طول الغرزة والغر�ض منها منا�سب للقما�ض.

3- ا�ستواء الغرز.
4- ت�سل�سل الغرز وعدم تقّطعها.

خطوط4
الخياطة

1- تطابق خيوط �لخياطة بال�صكل �ل�صحيح.
2- خلو الدرزات من الثني.

3- ت�ساوي خياطة الأكتاف.
4- ت�ساوي طول الجنب.

5- تثبيت بداية الخياطة ونهايتها.
6- تنفيذ الخياطة على خّط الخياطة تماًما.

7- انتظام خّط الخياطة وعدم تعّرجه.

تنظيف 5
حافات 
الخياطة

المنا�سب  النوع  ح�سب  المنا�سبة  الحبكة  اختيار   -1
للقما�ض.

2- دّقة تنفيذ الحبكة التي تّم اختيارها )اختيار الغرزة 
المنا�سبة(.

تجهيز الكم 6   
وتركيبه 

1- تركيب الكم وتوزيع الت�سريب.
2- اإنهاء طول الكم بالطريقة المنا�سبة.

3- ت�ساوي طول الكّمين.
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تجهيز 7
الياقة     

وتركيبها

1- ت�ساوي اأبعادها .
2- خياطة الياقة على خّط حفرة الرقبة تماًما. 

3- تطابق علمات التزان.
4- ت�ساوي عر�ض الياقة عند منت�سف الأمام.

5- ت�ساوي عر�ض المرّد.

العراوي8
والأزرار

1- تحديد العراوي في اأماكنها ال�سحيحة.
2- ت�ساوي البعد بين العراوي.

3- ملءمة لون الخيط ) للعروة والزر(. 
الغرز،  الطول، وا�ستواء  العروة )ت�ساوي  تنفيذ  4- دّقة 

وفتح العروة(.
5- منا�سبة طول العروة للزّر.

6- منا�سبة لون الزّر لقطعة القما�ض.
7- اأماكن تركيب الأزرار مقابل العراوي.

8- طريقة تركيب الأزرار.

العمليات 9
النهائّية 

لخياطة قطعة 
الملب�ض

1- اختيار الطريقة المنا�سبة لثنية الذيل.
2- دّقة تنفيذ ثنية الذيل.
3- ت�ساوي عر�ض الثنية.

4- ت�ساوي خّط نهاية طول قطعة الملب�ض.
5- ملءمة لون الخيط للخياطة.   

1- عدم لمعان وجه القما�ض نتيجة الكي.الكي10
2- دّقة ثني �لخطوط  �لمثنّية عند �لكي.

نتيجة  القما�ض  في  ثنيات  وجود  وعدم  الكي  دّقة   -3
الكي . 

ال�سكل العام 11
للمنتج

1- �سبط قطعة الملب�ض على الج�سم.
2- الكي النهائي للقطعة.
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للمناق�سة

اأرادت ليلى تف�سيل مريول عمل لبنتها، وفي اأثناء  تف�سيل المريول واجهتها الم�سكلت 
الآتية: 

-  ثنيات في حفرة الإبط. 
-  عدم ت�ساوي طول المريول من الجهتين على خّط الجنب.

اذكر الأ�سباب التي اأدت اإلى ظهور هذه العيوب، وكيف يمكن التخّل�ض منها.

بعد اإنهاء الخياطة، يتّم ت�سطيب القطعة الملب�سّية، وكّيها، وفح�سها، وهذه العملية تختلف 
ت�ستعمل على نطاق �سّيق،  التي  باليد  اأو  الآلة،  با�ستعمال  اآخر؛ قد تكون  اإلى  من م�سنع 
لكلفة اليد العاملة التي تزيد من تكلفة القطعة الملب�سّية، حيث تت�سّمن الكثير من العمليات، 
مثل: عملية �إز�لة �لخيوط �لز�ئدة كّلها, وخياطة بطاقات بيانات �لقطعة �لملب�صّية )�لليبل( 
والمقا�ض،  المنتج،  والبلد  بالقطعة،  والعناية  الغ�سيل،  عمليات  تت�سّمن  التي  تعليقها  اأو 
اإغلق الأزرار، وتركيب الكوب�ساة، واإجراء عملية الكي  ثّم  وال�سركة ال�سانعة، ...اإلخ، 

النهائّية. وفي القطع الملب�سّية الرخي�سة، قد يكتفي بالكي الذي تّم �سابًقا اأثناء الإنتاج.

4     الت�شطيبات النهائيّة
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تقويم ذاتي

بناء على ما تعّلمته ونّفذته من خياطة مريول العمل وكّيه، قّيم نف�سك ذاتـيًّا باختيار التقدير الذي 
ينطبق عليك من المهارات المذكورة في الجدول الآتي:

معايير االأداءالرقم
التقدير

�شعيفمتو�ّشطجيّد

اأجّهز المكان، ثّم اأعّد الأدوات اللزمة لتنفيذ الخياطة.1

الأخــرى 2 والآلت  للعمل،  ال�سناعّية  الخياطه  اآلــة  اأجّهز 
المتوافرة في الم�سغل.

اإلى 3 بالإ�سافه  �سحيح،  ب�سكل  الخياطة  اآلة  منّظمات  اأ�سبط 
الآلت الأخرى المتوافرة في الم�سغل.

اأخيط مريول العمل.4

اأفح�ض جودة خياطة مريول العمل.5

اأ�سّحح اأية عيوب في خياطة المريول حال اكت�سافها اإذا كان 6
ذلك ممكًنا.

اأرّتب مكان العمل، واأعيد الأدوات اإلى اأماكنها ال�سحيحة.7

اأراعي متطّلبات الأمن وال�سلمة اأثناء العمل.8

اأحافظ على نظافة القما�ض ومكان العمل.9
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الأ�سئلة

1 - علل ما ياأتي :
اأ   - الكي للقطعة الملب�سّية مرغوب فيه، ويح�ّسن �سكلها، ويخفي بع�ض عيوبها.

ب- ت�صتعمل �آلة �لحبكة �أربعة خيوط في خياطة �لقطع �لملب�صّية وتنظيفها من �أقم�صة 
التريكو اأو القما�ض الجر�سيه.

جـ - تجّرب غرزة اللقطة على ق�سا�سة من القما�ض نف�سه المراد تنفيذ اللقطة عليه.
2 - ما الفرق بين نظام خياطة القطعة الملب�سّية كاملة، وبين خياطتها ب�سكل مت�سل�سل؟

ح عمليات الت�سطيب التي يتّم اإجراوؤها على مريول العمل. 3 - و�سّ
4 - تتّبع خطوات خياطة مريول العمل ح�سب ت�سل�سل تنفيذها.

5 - يتّم الكي على مراحل في خياطة اأجزاء المريول:
اأ   - ما تاأثير كّل مرحلة من مراحل الكي في القطعة المنتجة؟

ب- هل تتّم هذه المراحل جميعها في كي القطع المنتجة في الم�سانع؟
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الرئي�ض للمناف�سة،  المعيار  ا، والجودة هي  المناف�سة في مجال �سناعة الملب�ض قوّية جدًّ
اأهّم  من  وتعّد  متعّددة،  مفاهيم  وللجودة  والعالمّية،  المحلّية  الأ�سواق  في  التجاري  وللتبادل 
العوامل التي توؤّثر في عمليات الإنتاج، والت�سويق، والبيع، وال�سراء للملب�ض الجاهزة. وجودة 

الملب�ض تعني:
قما�ض جّيد، وت�سنيع جّيد، وتكلفة اأقل...؛ اأي اأّن الجودة مرتبطة بالمواّد والآلت الم�ستعملة، 

وبطرق العمل، ومهارة العمال.
يق�سد بالجودة: مطابقة المنتج للموا�سفات المحّددة، في �سل�سلة العمليات من مرحلة الت�سميم 
الموا�سفات  على  الجاهزة  للملب�ض  الجودة  معايير  وتعتمد  للزبون،  الطلبّية  ت�سليم  مرحلة  حتى 
القيا�سّية المعيارّية الدولّية، ويتّم التاأّكد من جودة القطع الملب�سّية بفح�سها والتاأّكد من عدم وجود 
اأخطاء في الت�سنيع اأو وجود بقع، ومطابقتها للمقا�سات المحّددة. وذلك بفح�ض )كّل قطعة، اأو 

الفح�ض الع�سوائي لقطع مختارة(، ومراقبة جودتها في كّل مرحلة من مراحل الإنتاج.

تت�سّمن عملية �سبط الجودة ما ياأتي: 

    اأ      �شبط جودة المواد االأوليّة )مدخالت االإنتاج(
1  . فح�ض المواّد الخام فور و�سولها، وذلك من حيث تطابق الموا�سفات والعدد.

2 . فح�ض القما�ض في حال توّفر اآلة فح�ض الأقم�سة، كما في ال�سكل )72-2(، 
اإلى تجان�ض  اأثناء عملية الفرد، وذلك بالنتباه  واإّل فيجب فح�ض القما�ض في 

ة الثقوب. اللون، وكذلك عيوب القما�ض الأخرى وخا�سّ

ضبط الجودة في صناعة األلبسة 
الجاهزة، والتعبئة،  والتسويق خامًسا

1    �شبط الجودة
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 يتّم عادة فح�ض 10% من كمّية 
لإنتاج  ا�ستعمالها  المنوي  القما�ض 
الملب�ض الجاهزة. اأما في �سركات 
فاإّن  وم�سانعها،  الجاهزة  الألب�سة 
عيوب  لتحديد  الم�ستعمل  النظام 
على  اأ�سطلح  وت�سنيفها  القما�ض 
 ،)4( �لأربع  �لنقاط  نظام  ت�صميته 
حيث   ،)5-2( الجدول  في  كما 
بنقاط  �لعيب  درجة  ت�صنيف  يتّم 
وبا�ستعمال  القما�ض  فح�ض  بعد 

المعايير الآتية:
            ال�سكل )2-72(: اآلة فح�ض القما�ض.

الجدول )2 – 5(: نظام النقاط الأربع لت�شنيف درجة العيب بعد فح�ش القما�ش.

عدد النقاططول العيب
)0- 3( اإن�ض 

)3-6( اإن�ض
)6-9( اإن�ض

اأكثر من 9 اإن�ض
)الإن�ض = 2.5 �سم(

1
2
3
4

ملحوظة
في حال ظهور اأكثر من عيب في الإن�ض الواحد، يعّد عيًبا واحًدا فقط.

بع�ص �أنو�ع �لعيوب, مثل: �نحناء �لقما�ص �أو تجّعده, وغيرها, ل يتّم تخ�صي�ص نقاط لها بناًء على 
طول العيب، حيث يتّم تحديد درجة العيب بمدى تاأثيره المحتمل في الملب�ض الجاهزة.
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ويو�سح الجدول  )2 – 6( العيوب الرئي�سة في القما�ض، ودرجة تقييمها. 
الجدول )2 – 6(: العيوب الرئي�شة في القما�ش، ودرجة تقييمها

درجته وتقييمهنوع/ ا�شم العيبالرقم

 4 نقاطخيط ناق�ض اأو مفقود ي�سّبب فتحة في القما�ض.1

4 نقاطثقوب في القما�ض ناتجة عن غرز ناق�سة.2

4 نقاطخيط مقطوع يظهر ثقًبا في القما�ض.3

نقطة واحدةعقد، اأو اأماكن �سميكة، اأو رفيعة )�سعيفة( في القما�ض.4

4 نقاطن�سل في القما�ض/ لكّل ياردة. )الياردة = 91.5�سم(5

4 نقاطخيط مزدوج/ لكّل ياردة.6

7
خطاأ في ت�سميم القما�ض؛ ب�سبب خيط ن�سيج زائد اأو 

غرز/ لكّل ياردة.
4 نقاط

تقّدر �لنقاط ح�صب �إمكانّية �لمعالجةعدم تجان�ض لون القما�ض.8

9
عمليات  عن  الناتج  التقليم  اأو  اللون  في  تو�سيحات 

ال�سباغة.
تقّدر �لنقاط ح�صب �إمكانّية �لمعالجة

تقّدر �لنقاط ح�صب �إمكانّية �لمعالجةالكحت غير المطلوب في ت�سميم القما�ض.10

تقّدر �لنقاط ح�صب �إمكانّية �لمعالجةبقع ال�سبغة.11

تقّدر �لنقاط ح�صب �إمكانّية �لمعالجةال�سداأ ، والأو�ساخ التي ي�سعب اإزالتها.12

تقّدر �لنقاط ح�صب �إمكانّية �لمعالجةبقع �لزيت باأنو�عها )نقاط وخطوط(.13
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ن�شاط )2-10(: البحث عن المعيار المعتمد للعيوب لقبول القما�ش في م�شانع الألب�شة الجاهزة.
في م�سانع الألب�سة الجاهزة، يتّم اإرجاع القما�ض اإلى المزّود اإذا تجاوز عدد العيوب في 
المعيار، واكتب  ابحث عن هذا  المعتمد،  للمعيار  الأدنى  الحد  المفحو�ض  القما�ض  عينات 

تقريًرا حول ذلك، ثّم اعر�سه على زملئك باإ�سراف معّلمك. 

تهدف عملية فح�ض العيوب الموجودة وتحديدها في القما�ض اإلى تجّنب ق�ّض القما�ض ذي 
بجودة  قطع  واإنتاج  الخ�سارة  ي�ساعف  مما  عيوًبا،  تحتوي  ملب�ض  قطع  خياطة  وتجّنب  العيب، 

متدنّية، كما ت�ساعد عملية الفح�ض على تحديد العيوب ال�سغيرة ومعالجتها قبل عملية الخياطة.
ب    �شبط جودة عمليات الت�شنيع: تت�سّمن جودة عمليات الت�سنيع الآتي: 

الجاهزة  الملب�ض  قطع  مخّططات  اأجزاء  تفح�ض  الملب�ض:  قطع  مخّططات  فح�ض   .  1
ها؛ وذلك للتاأّكد من اأّن اأجزاء المخّطط جميعها قد تّم ر�سمها واإعدادها  جميعها قبل ق�سّ
قد  التي  الزيادات  مراعاة  مع  جزء،  لكّل  المحّددة  والمقا�سات  الموا�سفات  بح�سب 
ت�ساف للمقا�سات تح�ّسًبا من النكما�ض المتقّدم الذي يحدث لبع�ض اأنواع القما�ض بعد 
فرده على طاولة �لق�ّص. و�لنقاط �لرئي�صة �لتي يتّم �لتركيز عليها عند فح�ص مخّططات 

�لمالب�ص �لجاهزة, هي: �لخطوط �لأ�صا�صّية للمخّطط، وعدد الأجزاء.
اأ   . مقا�سات اأجزاء المخّطط.

ب. نقاط �لتز�ن في �لمخّطط.
جـ. دّقة ر�سم الحفرات باأنواعها.
د  . دّقة و�سع علمات الخياطة.

2 . �سبط جودة فرد الأقم�سة: 
اأ   . عدم وجود �سّد للقما�ض اأو ارتخاء اأثناء فرده.

ة عند اختلف درجات اللون. ب. و�سع فوا�سل )ورق( لف�سل الألوان وخا�سّ
جـ. �صبط خطوط �أقم�صة �لمقّلمات و�لكاروهات.

د  . �سبط طبقات القما�ض ح�سب الألوان وعدد القطع المطلوبة.
هـ . طول فردة القما�ض تزيد على مخّطط الق�ّض بمقدار )2( �سم من الجهتين.
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3 . �سبط جودة الخياطة: فح�ض جودة الخياطة في مراحل تجميع قطع الملب�ض المختلفة 
كاّفة ب�سكل انتقائي، وفي حالة المراحل الأ�سا�سّية والمهّمة، يجب اأن يكون  فح�ض 
القطع 100%؛ لتفادي تراكم م�ساكل الجودة، ورف�ض الب�ساعة لحًقا دون اإمكانّية 
ت�سليحها، وتدوين الملحوظات وتوثيقها في تقرير يومي؛  ليتّم مناق�ستها مع م�سرف 

�لخياطة �لذي بدوره ينّبه �لخّياط حتى ل يكّررها, ومنها:
اأ   .  وجود اأية عيوب في درز القما�ض وخياطته، مثل: الغرز الواثبة، والغرز الفالتة، اأو 
درز غير منتظم، ووجود بقع زيت اأو ثقوب في قما�ض قطع الملب�ض، والحبك 

غير ال�سحيح للقما�ض.
�لقما�ص  مع  تنا�صبها  ومدى  �لإبر,  ومقا�صات  ولونها,  �لخياطة,  خيوط  نوع  ب. 

الم�ستعمل في عملية الخياطة.
المطلوبة،  القيا�سات  مع  توافقها  ومــدى  الملب�ض،  قطع  ــزاء  اأج قيا�سات  جـ. 

وال�سماحيات )معيار الأداء( المعطاة لكّل ت�سميم.
4 . تحليل عيوب الخياطة ومعالجتها: بعد توثيق العيوب التي تظهر في قطع الملب�ض 
التي تّم تنفيذها في تقرير يومي، يتّم تحليل هذه العيوب ومعالجتها من قبل العمال 
)الخّياطين(، وم�سرف الخياطة، ويجب اأن يفح�ض الم�سرف ويتاأّكد مرة اأخرى من 
اأن الملب�ض قد تّم اإ�سلحها، اأو اأّن العيب ما زال موجوًدا في قطع الملب�ض، ويظهر 

الجدول )2-7( اأهّم عيوب الخياطة، وطرق معالجتها:
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الجدول )2-7(: اأهّم عيوب الخياطة وطرق معالجتها.

�شبط الجودة المطلوب، وكيفيّة ت�شحيح العيبنوع العيبالرقم

لون خيط الخياطة والإك�س�سوارات، مثل: 1
ال�سّحابات، والأزرار مخالفة لموا�سفات 

الت�سميم المطلوب.

- و�سع اإ�سارة )ليبل( ل�سق على العيب.
- ا�ستبدال العنا�سر المخالفة باأخرى مطابقة

     للموا�سفات.
درزات غير منتظمة، وناق�سة اأو م�سدودة  2

)زم(.
- و�سع اإ�سارة )ليبل( ل�سق على العيب.

- �سبط منّظمات اآلة الخياطة، وت�سليح العيب.
ودرزات 3 ــوب،  ــق وث مــقــطــوعــة،  غـــرز 

مفتوحة.
- و�سع اإ�سارة )ليبل( ل�سق على العيب.

اإبــرة  وفح�ض  ــوًرا،  ف الخياطة  عملية  وقــف   -
الخياطة والخيط، ومعايرة اأجزاء الآلة

- و�سع اإ�سارة )ليبل( ل�سق على العيب.وجود بقع زيت اأو حبر.4
- تنظيف القطع با�ستعمال مواّد التنظيف المنا�سبة.

- و�سع اإ�سارة )ليبل( ل�سق على القيا�ض الخاطئاختلف في القيا�سات.5
ال�سماحّية  مراعًيا  الملب�ض،  قطع  قيا�ض  اإعادة   -

)معيار الأداء( المعطاة للقيا�سات.
اأو 6 القما�ض  تطريز  فــي  عيوب  ــود  وج

الطباعة.
- و�سع اإ�سارة بطاقة )ليبل( ل�سق على العيب.
- وقف خياطة القطع، واإعادة القطعة لتعديلها 

    من ال�سخ�ض المعني )فني( التطريز اأو الطباعة.
الملب�ض، 7 لقطعة  ال�سحيح  غير  الحبك 

وعدم  التجميلّية،  الغرز  جــودة  وتدّني 
ب�صكل  ��صتعماله  عند  �لمّطاط  تركيب 

�سحيح.

- و�سع اإ�سارة بطاقة )ليبل( ل�سق على العيب.
اإبــرة  وفح�ض  ــوًرا،  ف الخياطة  عملية  وقــف   -
الخياطة والخيط، ومعايرة اأجزاء اآلت الخياطة 

الم�ستعملة في تنفيذ العمل.
ليبل 8  ( التعريفّية  البطاقه  خياطة  في  خطاأ 

المقا�ض اأو ماركة الت�سميم (.
- و�سع اإ�سارة  بطاقة )ليبل( ل�سق على العيب.

- فّك الليبل واإعادة تركيبه  بح�سب الموا�سفات 
المحّددة لقطعة الملب�ض.
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5 . نقاط �لتفتي�ص �لرئي�صة في قطع �لمالب�ص �لجاهزة: يتّم في عملية �لتفتي�ص �لنهائّية فح�ص 
قطع الملب�ض الجاهزة جميعها قبل تغليفها، ويفح�ض مفّت�ض الجودة قيا�سات القطع 
واأيّة عيوب ناتجة عن عملية تف�سيل الملب�ض، وخياطتها، وت�سطيبها، ومقارنة نتائج 
الملب�ض،  لقطع  المحّددة  النموذجّية  القيا�سّية  بالموا�سفات  النهائّية  الفح�ض  عملية 
فالقطع الملب�سّية المطابقة للموا�سفات، يتّم طّيها وتغليفها، اأّما غير المطابقة تعاد اإلى 

خطوط �لإنتاج ليتّم �إ�صالحها, �أو تباع درجة ثانية.
ومن �صمن �لنقاط �لرئي�صة �لو�جب تدقيقها بالإ�صافة للعيوب, ما يتعّلق بجودة �لخياطة 

ح في الجدول )2 -8(. لمختلف اأنواع الملب�ض، كما هو مو�سّ
الجدول )2–8(: نقاط الفح�ش التي يتم التركيز عليها.

نقاط الفح�شنوع قطع المالب�ش

الملب�ض الخارجّية 
)القم�سان، والبليز، 
والف�ساتين الن�سائّية(.

- انتظام خياطة الياقة وت�ساوي اأبعادها.
– خياطة الجوانب وت�ساوي اأطوالها.

- انتظام خياطة الأكتاف وت�ساوي م�سافاتها.
- تثّبيت ثنية الذيل.

- خياطة الأكمام، واإ�سورة الكّم.
- انتظام خياطة حفرة الإبط.

- خياطة البن�سات وال�سّحابات.
- مواقع الجيب، وحجومها، وانتظام خياطتها.

- مواقع الأزرار والعراوي، وخياطتها.

التنانير الن�سائّية.

- خياطة كمر التّنورة.
- مواقع البن�سات واأطوالها، وانتظام خياطتها.

- خياطة الجوانب، وثنية الذيل.
- انتظام خياطة ال�سّحاب وتثبيته.

- مواقع الزّر اأو الأزرار والعراوي وخياطتها.
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البنطلونات  العادّية 
والجينز.

- خياطة كمر البنطلون، والدرزات التجميلّية.
- مواقع الك�سرات واأطوالها، وانتظام خياطتها.

- خياطة الجوانب وغلق ال�سرج الداخلي، وتمكين الخياطات.
- ت�ساوي فتحة )عر�ض( �ساق البنطلون، وانتظام خياطتها.

- خياطة ال�سّحاب.
- مواقع الجيوب، وحجومها، وانتظام خياطتها.

- مواقع الأزرار والعراوي، وخياطتها.
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 �شبط جودة خياطة مريول العمل  
يتوقّع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين اأن:

-  ت�سبط جودة خياطة مريول العمل.
المعلومات االأ�شا�شيّة

لذا، يجب فح�ض  مت�سل�سلة؛  العمل يف خطوات  مريول  اأجزاء  اخلياطه جتميع  يتّم يف عملية 
)تفتي�ض( خطوات اخلياطة جميعها؛ ل�سمان احل�سول على اجلودة املرغوبة با�ستعمال منوذج 

�سبط جودة املنتج.
م�شتلزمات تنفيذ التمرين

االأدوات والتجهيزاتالمواّد
-  مريول عمل.

.A4 ورق  -
- مرت، وقلم للكتابة، وطاولة مع اإ�ساءة للفح�ض.

- كر�سي للجلو�ض، وجدول حتليل العيوب.
- منوذج الفح�ض النهائي ملراحل اخلياطة.

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

1

2
3
4

اأواًل: قبل التف�شيل
تفّح�ض مريول العمل من حيث:

 اأ  - فح�ض القما�ض للتاأّكد من خلّوه من العيوب.
ب- التاأّكد من قطع املخّطط جميعها.

ثانيًا: اأثناء الت�شنيع وعمليات اخلياطة
وت�سل�سل  فالتة،  غرز  اأو  ثقوب  وجــود  عدم 

الغرز، وعدم تقطيعها.
منا�سبة لون اخليط للقما�ض.

منا�سبة طول الغرزة للقما�ض.
خلّوه من زّم اأو ت�رسيب غري مطلوب.

13 -2
تمرين
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5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

17
18
19

1
2
3
4
5
6
7

احلبك ال�سحيح للقما�ض.
عدم وجود خيوط وقما�ص ز�ئد يف �ملريول.

خلو املريول من بقع الزيت .
تركيب الكم ب�سكل �سحيح.

جتهيز الياقة، وخياطتها على خّط حفرة الرقبة متاًما.
)ت�ساوي  تنفيذها  ودّقــة  العراوي،  بني  البعد  ت�ساوي 

الطول، وا�ستواء الغرز، وفتح العروة(.
منا�سبةالعروة للزّر، ومنا�سبة لون الزّر للقما�ض.

طريقة تركيب الأزرار واأماكنها.
ملءمة لون اخليط )للعروة والزّر(.

مواقع اجليب وحجومها، وانتظام خياطتها.
دّقة تنفيذ ثنية الذيل مع ت�ساوي عر�سها.

فتحة  وحاّفتي  واملرّدين  اجلانبني  من  كّل  طول  ت�ساوي 
منت�سف اخللف.

انتظام خياطة الأكتاف، وت�ساوي م�سافاتها.
خلّوه من بقع يف اللون اأو تغيري بعد الكي.

خلّوه من ثنيات اأو زّم بعد الكي.

ثالثًا: �شبط ال�شكل النهائي للمريول، كما يف ال�شكل )73-2(، 
من حيث.

م�سافة املرّد عن حاّفة الياقة.
امل�سافة بني العراوي.

تركيب جيب ال�سدر.
نقطة التقاء حفرة الإبط.

ت�ساوي بعد جيبتي اأ�سفل اخل�رس.
مرّد فتحة منت�سف اخللف.

م�سافة حاّفتي الياقة عن املرّد.
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ال�سكل )2-73(: نقاط �صبط �جلودة يف خياطة مريول �لعمل.

ــرّد  امل عــن  الياقة  حاّفتي  م�سافتا 
مت�ساويتان، ومعيار الأداء  ±1مم.

منت�سف  فتحة  ــّرد  م
الي�سار  باجتاه  اخللف 
وعر�ض  اليمني،  على 

املرّد ي�ساوي 3 �سم.

جيبتي  بــعــد  تــ�ــســاوي 
اأ�سـفل الـخ�رس عـن خّط 
الأداء  ومعيار  املنت�سف، 

ي�ساوي ± 3مم.

حفرة  التقاء  نقطة 
جانبي  على  الإبـــط 
ومعيار  اجلنب،  خّط 
 ± ي�ساوي  لها  الأداء 

2مم.

ــب  ــي تــــركــــيــــب ج
م�ستوى  على  ال�سدر 
بطريقة  ــعــلمــات  ال
ــدرزة  وال م�ستقيمة، 
اجليب  طـــرف  عــلــى 

على بعد )1( مم.

امل�سافة بني العراوي 12�سم، 
ومعيار الأداء ± 0.5�سم.

م�سافة املرّد عن حاّفة 
تكون  بحيث  الياقة، 
مت�ساوية من اجلهتني، 
ومعيار الأداء ي�ساوي 

± 1مم.
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بعد النتهاء من عملية الكي، تتّم عملية اإ�سافة بع�ض المكّملت الإ�سافّية لقطعة الملب�ض 
المنتجة، كبطاقة البيانات التي تعّلق في مكان منا�سب على قطعة الملب�ض، و غيرها مما 
يلزم في عملية ال�سراء مع المحافظة على ال�سكل الأنيق للقطعة كما هي بعد الكي، ثّم تمّر 

القطعة بعّدة مراحل، منها:

اأنيقة،  اأ     الطي: يتّم طي قطعة الملب�ض بال�سكل المنا�سب والذي يحافظ على مظهرها 
وعادة يتّم طّيها ح�سب الو�سع النهائي الذي �سوف تعر�ض عليه القطعة في المحلت 
لتظهر  معّينة؛  بطريقة  تثنى  اأو  مّرتين،  اأو  مّرة واحدة  مثنّية  اأن تكون  فاإما  التجارّية، 
بع�ض اأجزائها، كالياقة اأو اإ�سورة الكم، اأو ت�ستعمل العّلقات لحمل القطعة بال�سكل 

المنا�سب، وو�سعها داخل اأكيا�ض من النايلون.

المكّملت كاّفة  بعد و�سع  الجاهزة  القطع  تعباأ  النايلون:  اأكيا�ش من  القطع في  تغليف  ب    
اآليًّا في حال قطع  النايلون، ويتّم ذلك  اأكيا�ض من  تعليقها داخل  اأو  بعد طّيها  عليها 
الملب�ض التي يتّم تعليقها، كالجاكيتات والتنانير، اأو يدويًّا في حال القطع المطويّة 
اأو المعّلقة، اإذ يتّم اإدخال كّل قطعة داخل كي�ض من النايلون واإغلق نهايته بال�سريط 
الل�سق، ومن ثّم و�سع بع�ض القطع المطوّية في �سناديق من الكرتون؛ لتبقى كما هي 

محافظة على �سكلها الأنيق، مثل )القمي�ض ... اإلخ(.
اليدويّة، و�سبه الأتوماتيكّية،  التغليف، فمنها: الآلت  اأنواع من اآلت  وتوجد عّدة 

والأتوماتيكّية الكاملة.

اأو  علب  داخل  كبيرة  مجموعات  في  والمغّلفة  المنتجة  القطع  و�سع  يتّم  التعليب:  جـ   
�سناديق من الكرتون يتّم اإغلقها ب�سريط ل�سق ورقي اأو بل�ستيكي يدويًّا اأو اآليًّا، ثّم 
يتّم ت�سجيل البيانات اللزمة على �سندوق الكرتون ب�سكل وا�سح: كا�سم الم�سنع، 
ونوع المنتج، وعدد القطع، وا�سم البلد، ووزن ال�سندوق، وعنوان ال�سركة المنتجة، 

والعنوان المر�سل اإليه ال�سندوق.

2   الطي والتغليف والتعليب
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3    الت�شويق

تت�سّمن عملية الت�سويق: التعريف، والإنتاج، والترويج للقطع الملب�سّية التي تنتجها ال�سركة، 
اإر�سائه؛  وكيفّية  ورغباته،  )الم�ستهلك(،  الم�ستهدف  الزبون  حاجات  لمعرفة  بالإ�سافة 

فالوظيفة الرئي�سة لق�سم الت�سويق هو بيع القطع الملب�سّية ويبداأ ذلك قبل اإنتاجها.

  اأ     مهّمات ق�شم الت�شويق
1 . تحديد المبيعات عن طريق التنّبوؤ ودرا�سة ال�سوق.

2 . معرفة موقع الم�سنع على نطاق ال�سوق المحلي، بالإ�سافة اإلى معرفة غاياته، واأهدافه، 
واأهّميته، وطريقة بيعه.

3 .    تنظيم درا�سات لل�سوق قبل البدء باإنتاج منتج جديد، وذلك بمعرفة الزبون الم�ستهدف 
اإلى  بالإ�سافة  العي�ض.  وطريقة  والهتمامات،  والدخل،  والعمر،  الجن�ض،  حيث  من 

الن�شاط )2-11(: طي قطع المالب�ش، وتغليفها، وتعليبها 

اجمع وزملءك عدًدا من الأمثلة المتوافرة محليًّا عن طي قطع الملب�ض المتنّوعة، وتغليفها، 
وتعليبها عند �سرائها، ثّم نّظم ملحوظاتك عن كّل منها في جدول خا�ّض كما ياأتي:

البيانات المدونة التعليبنوع التغليفطريقة الطينوع قطعة المالب�شالرقم
على العلبة

1

2
3

بع�ض قطع الملب�ض 
الداخلية 

............  .

............  .

............  .
التنورة

البلوزة وهكذا 
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معرفة ال�سوق بما فيه من اأنواع الملب�ض، وا�ستعمالتها، ومدى ال�سعر، ومدى الحجوم  
)القيا�سات، والنوعية، والقيمة، والمو�سة(؛ لتحديد حجم ت�سكيلة المو�سم.

4 . معرفة اأ�سعار ال�سوق؛ لتحديد �سعر البيع، ون�سبة الأرباح.
5 .  القيام باأعمال دعائّية لزيادة المبيعات:

والمو�سة  الأ�سواق  درا�سات  ونتائج  يتوافق  بما  الت�ساميم  تطوير  م�سير  تقرير   . اأ   
)مجموعات جديدة، و�سفقات واحدة(.

ب. تحديد نوع التغليف الذي يجب ا�ستعماله.
جـ. متابعة نتائج المبيعات يوميًّا و�سهريًّا.

ة والحوافز. 6 . م�ساندة مندوبي المبيعات لزيادة البيع وذلك عن طريق العرو�ض الخا�سّ
7 . تحديد خّطة الإنتاج مع مديري التخطيط والإنتاج.

مدير الت�سويق م�سوؤول عن العملية الت�سويقّية للقطع الملب�سّية بكاملها، ويعمل معه 
�سة في الت�سويق، بينما في ال�سركة ال�سغيرة فاإّن  فريق من ذوي المهارات المتخ�سّ
الت�سويق من مهّمات الم�سّمم اأو المالك. ومع ذلك فاإّن وجود ق�سم للت�سويق في 
على  تعتمد  وال�سركات  الم�سانع  هذه  فبع�ض  �سروريًّا؛  اأمًرا  لي�ض  كّلها  الم�سانع 

�سين في خدمات الت�سويق. مندوبي المبيعات المتخ�سّ
ولكي يتّم ت�سويق �سناعة الملب�ض الجاهزة بنجاح هناك اأ�س�ض معّينة يجب مراعاتها 

عند تنفيذ الملب�ض الحاهزة واإنتاجها، وهي:
�لألو�ن  مر�عاة  مع  �لمعيارّية  وبالمقا�صات  للمو�صة,  �لعاّمة  بالخطوط  �للتز�م 
والنقو�ض بما يتفق ونوعّية الملب�ض ووظيفتها، والدّقة في تثمين الخامات، وتحديد 
الأجور لح�ساب التكلفة النهائّية، و�سعر البيع للم�ستهلك؛ بهدف الو�سول اإلى اأقّل 
الأ�سعار المناف�سة، بالإ�سافة اإلى ح�ساب اأجور العّمال، وح�ساب التكلفة الإجمالّية 
في مراحل الإنتاج جميعها من ر�سم المخّطط، وق�ّض، وتجميع، ..اإلخ، ثّم اإ�سافة 

ن�سبة الربح اللزم. 
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الأ�سئلة

ح مفهوم �سبط الجودة، واأهّميتها في اإنتاج الملب�ض. 1 - و�سّ
2 - كيف يتّم �سبط الجودة من خلل المواّد الأولّية؟

ح كيفّية �سبط تعديل  3 - ظهرت العيوب الآتية في قطعة الملب�ض المنتجة �سناعيًّا، و�سّ
هذه العيوب:

 اأ  - درزات غير منتظمة ناق�سة اأو م�سدودة )زم(.
ب-  غرز مقطوعة، وثقوب ودرزات مفتوحة.

جـ- اختلف في المقا�سات.
 د - خطاأ في خياطة البطاقة التعريفّية للمقا�ض اأو ماركة الت�سميم.

4 - حّدد دور مفّت�ض الجودة في عملية التفتي�ض النهائّية.
5 - ما المق�سود بكّل من: التغليف، والتعليب، والت�سويق.

6 - اذكر ثلًثا من مهّمات ق�سم الت�سويق.
7 - ما الأ�س�ض الواجب مراعاتها لنجاح عملية ت�سويق القطع الملب�سّية؟
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الجدوى االقتصادّية لمشروع مخيطة سادًسا

افتتاح م�سروعات  اأو  ة،  اأعمال خا�سّ اأو  البدء بم�ساريع،  اأفكار حول  الأ�سخا�ض  الكثير من  لدى 
جديدة ولكن قليل منهم من ينجح في بدء عمل جديد؛ ب�سبب عدم المعرفة الإداريّة، واإهمال الجوانب 
اأي  يحتاج  لذلك  الديون،  تراكم  اأو  التخطيط،  �سعف  اأو  التمويل،  وغياب  المال،  راأ�ض  وقّلة  الفنّية، 
م�سروع اإلى معرفة اإمكانّية نجاحه نظريًّا قبل البدء بتنفيذه، ويجب التفكير في كاّفة التفا�سيل التي توؤدي 
ل اإلى  اإلى تحقيق ذلك، بالإ�سافة اإلى درا�سة الم�سكلت التي قد تكون �سبًبا في عدم النجاح، وللتو�سّ
اأ�سباب النجاح والبتعاد عن المعيقات، تتّم درا�سة الجدوى من اإقامة الم�سروع قبل ال�سروع بالتنفيذ.

اأهدافه  تتّم بجمع معلومات عن م�سروع مقترح وتحليلها، ثّم و�سع خّطة لإقامته ت�سمل 
اأمجٍد  وهو:  الم�سروع  ل�ساحب  الأهّم  ال�سوؤال  عن  تجيب  اأّنها  كما  تحقيقها،  وطريقة 
الم�سروع لل�ستثمار اأم ل؟ تعك�ض درا�سة الجدوى ال�سورة الحقيقّية للم�سروع قبل تنفيذه 
على اأر�ض الواقع، و�سنتعّرف اإلى كيفّية اإجراء درا�سة الجدوى المتعّلقة بم�سروع مخيطة.

يتّم تحديد الم�سروع، واأهدافه. 
وحتى يمكن اأخذ قرار معّين ب�ساأن جدوى هذا الم�سروع يعمل تقرير ي�سمل: 

اأ   - حجم الطلب، و�سوق قطع الملب�ض المخيطة التي �ستنتجها المخيطة، والم�ستفيدون 
اأو الذين من المتوّقع خدمتهم، والمناطق الم�ستهدفة من الم�سروع.

ب- مدى توافر عنا�سر الإنتاج الرئي�سة المطلوبة للم�سروع، مثل: المواّد الخام، والعمالة، 
والأجور، ...اإلخ.

جـ- مّدة تنفيذ الم�سروع.
د  - الحجم التقريبي لل�ستثمار، ونفقات الت�سغيل.

هـ-  ملّخ�ض للأخطار والفر�ض التي ربما تواجه الم�سروع ولها تاأثيرفي تنفيذه، كال�سيا�سات، 
واللوائح، والقوانين الحكومّية الرئي�سة ذات ال�سلة بالم�سروع.

1    درا�شة الجدوى
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اإذا ات�شحت اأهمّية م�شروع المخيطة نبحث عن معلومات اإ�شافّية اأخرى عن الم�شروع, مثل:
لة لل�شوق.  اأ  - درا�شة مف�شّ

ب- مدى توافر المهارات الفنّية الالزمة.
جـ- درا�شات تقييم نتائج الم�شروعات الم�شابهة لال�شتفادة منها.

 د - الخ�شائ�ص االقت�شادّية واالجتماعّية ل�شّكان المنطقة التي �شيقام فيها الم�شروع.
التف�شيلّية,  اأهمّية الم�شروع, تعمل درا�شة الجدوى  ال�شابقة والتاأّكد من  القيام بالخطوات  بعد 
للم�شروع.  الفنّية والمالّية واالقت�شاديّة والت�شويقّية  النواحي  الدّقة, والتاأّكد من  والهدف منها 

وتتكّون عنا�شر درا�شة الجدوى التف�شيلّية من ثالثة عنا�شر, كما في ال�شكل )74-2(.

عنا�صر درا�صة الجدوى التف�صيليّة

الدرا�شة المالّيةالدرا�شة الفنّيةالدرا�شة الت�شويقّية

ال�شكل )2-74 (: عنا�شر درا�شة الجدوى التف�شيلّية.

الم�شروع  البحث في جانب من جوانب  تتناول  الدرا�شات  درا�شة من هذه  اإّن كّل 
من  درا�شة  بكّل  ود  المق�شّ فما  بها.  ة  الخا�شّ والمعلومات  البيانات  من  ويلزمها مجموعه 

الدرا�شات ال�شابقة؟ ما المجال الذي تبحث فيه ؟  
اأ        الدرا�صة الت�صويقيّة )درا�صة ال�صوق(: تعّد هذه الدرا�شة البداية المنا�شبة لدرا�شة الجدوى؛ 
لم�شروع  الحاجة  مدى  تبّين  وهي  االأخــرى,  الدرا�شات  اإجراء  على  ت�شاعد  الأّنها 
ال�شوق  في  المخيطة  بقاء  كان  و)م�شتمّرة(  كبيرة  الحاجة  كانت  فكّلما  المخيطة, 
م�شموًنا مع اإمكانّية تحقيق االأرباح, وحيث اإّن نجاح الم�شروع يعتمد على اإيراداته 
التي تعتمد بدورها على حجم المبيعات وعلى كيفّية ت�شويق المنتج؛ لذا, فاإّن ت�شويق 

ا في نجاح اأي م�شروع اأو ف�شله. المنتج يلعب دوًرا مهمًّ
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تتعّلق هذه الدرا�شة بعن�شرين مهمّين, هما :
1 - العمالء الزبائن الذين �شتخدمهم المخيطة.

2 - المناف�شون: م�شاغل الخياطة االأخرى.
ولإجراء الدرا�صة الت�صويقيّة، تتّم الإجابة عن اأ�صئلة ال�صكل )2-75( الآتي، التي تمثّل بنود الدرا�صة الت�صويقيّة: 

من العمالء الم�شتهدفون بن�شاط المخيطة؟
-  الجن�ص....

-  العمر....
-  العدد المقّدر لهم.

ما م�شتويات دخول المجموعة الم�شتهدفة؟
-  اأقل من ) 200 دينار / �شهريًّا(

) 300 -200 (  -
) 400 -300 (  -
) 500 -400 (  -

-  اأكثر من ) 500 دينار / �شهريًّا(
المالب�ص  الم�شتهدفة  المجموعة  ل  تف�شّ ِلَم 
المخيطة )التوا�شي( على المالب�ص الجاهزة؟

النا�ص  ل  يف�شّ التي  المالب�ص  اأنـــواع  ما 
الح�شول عليها من المخيطة؟

كم عدد م�شاغل الخياطة الموجودة في الحي 
)مكان المخيطة المقترح(؟

المخيطة  م�شروع  عن  مخيطة  اأقرب  تبعد  كم 
المقترح؟

كتابة اأ�شماء م�شاغل الخياطة في الحي, واأ�شماء 
مالكيها, وعدد العّمال, واأنواع العّمال, واآالت 
واأيــام  ــدوام,  ال و�شاعات  وعددها,  الخياطة 
والك�شاد,  الرواج  واأوقــات  والعطل,  الدوام 
كّل  ومكان  تخيطها,  التي  المالب�ص  واأنــواع 
م�شغل على )�شارع رئي�ص, اأو �شارع فرعي, اأو 

في طابق علوي, اأو في طابق ت�شوية(.
بدء  عند  للمناف�شين  المرتقبة  التحّركات  ما 

م�شروع  المخيطة المقترح؟
كتابة قائمة باالأ�شعار في ال�شوق لكّل نوع من 

المالب�ص التي تخيطها.
ل الزبائن التعامل معهم؟ لم يف�شّ

ما اأ�شاليب الترويح التي يّتبعونها لجذب الزبائن؟

الأو�صاع الحاليّة للمناف�صين الذين 
يقومون بالعمل نف�صه

تحليل عمالء م�صروع المخيطة، وطرق 
الو�صول اإليهم.

اأ�صئلة الدرا�صة الت�صويقيّة )درا�صة ال�صوق(

ال�شكل )2-75(: اأ�شئلة  الدرا�شة الت�شويقّية.
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ا كبيًرا من المعلومات المفيدة في عمل الدرا�شات االأخرى, عن  تقّدم هذه الدرا�شة كمًّ
المكانة التي �شيحتّلها الم�شروع في ال�شوق عند اإقامته, �شواء للم�شتهلكين اأو المناف�شين, 
م�شروع  اإقامة  من  جدوى  هناك  هل  وهو:  االأ�شا�شي,  ال�شوؤال  عن  اأولّية  اإجابة  تقّدم  كما 

المخيطة؟
فاإذا كانت االإجابة ) ال ( فال داعي الإكمال بقّية الدرا�شات.

ب   الدرا�صات الفنيّة: تهتّم هذه الدرا�شة بتحديد حاجات الم�شروع من مواّد وم�شتلزمات 
يتّم بعد اتخاذ  وعّمال وغيرها من االأمور ال�شروريّة لبدء الم�شروع وت�شغيله. وهذا 
بكمّيات  ن�شائّية(  عباءات  بخياطة  �شة  متخ�شّ )مخيطة  مثال  المخيطة,  باإن�شاء  قرار 

اإنتاجّية يتّم توزيعها على المحالت التجاريّة المتعاقدة معها.
تهتّم الدرا�شة الفنّية بدرا�شة اأربعة عنا�شراأ�شا�شّية, هي:

1 . المواّد الخام التي �شوف ت�شتعمل في اإنتاج المالب�ص في المخيطة.
2 . االآالت واالأدوات الم�شتعملة في العملية االإنتاجّية.

3 . موقع المخيطة.
4 . العمالة التي تحتاجها المخيطة.

وفي ما ياأتي تو�صيح لكّل منها:
1.  المواّد الخام: اإعداد قائمة باأ�شماء الموّردين )تّجار الأقم�شة، والخيوط، وم�شتلزمات 
الخام  المواّد  واأ�شعار  هواتفهم,  واأرقام  عناوينهم,  فيها  ًحا  مو�شّ اإلخ(,  الر�شم,... 

عندهم.
2 . االآالت واالأدوات:

ت�شمل:  والعراوي...اإلخ(  والحبكة,  )الدرزة,  الخياطة  باآالت  قائمة  اإعداد    . اأ 
ا�شم العالمة التجاريّة )الماركة(, والوكيل, واالأ�شعار ال�شائدة, واأماكن البيع, 
والكفالة, وتوافر القطع, واأ�شعار القطع, والعمر االإنتاجي المتوّقع, و�شهولة 

اال�شتعمال, وتعّدد اال�شتعمال, ثّم تحديد عدد االآالت الالزمة.
ات, وم�شاطر, وعاّلقات مالب�ص,  ب. اإعداد قائمة باالأدوات الالزمة للخياطة )مق�شّ
البيع,  واأماكن  وال�شعر,  والعدد,  النوع,  وت�شمل:  ...اإلخ(  مانيكان,  ومج�ّشم 
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و�شهولة اال�شتعمال, والجودة, واإعداد قائمة باالأثاث الالزم للمخيطة )الكرا�شي, 
والخزائن, والهاتف, والتلفاز, واأدوات المطبخ ....اإلخ(.

لت�شغيل  الالزمة  الكهربائّية  ة, كالتمديدات  الخا�شّ بالمتطّلبات  قائمة  اإعداد  جـ. 
االآالت ب�شورة فاعلة.

3 . الموقع
 اأ  . المحافظة والمنطقة والحي الذي �شيقام فيه الم�شروع.

ب. اأ�شهل الو�شول اإلى الحي المقترح اأم �شعب؟ ما و�شائل الموا�شالت المتوافرة 
لذلك؟

4 . المكان
 اأ  . العنوان التف�شيلي للمخيطة )تحديد ا�شم ال�شارع, ورقم المبنى, وا�شم المبنى, 

اإن وجد, ورقم الطابق في المبنى(.
لبع�شها عالقة  للمخيطة, هل  المجاورة  االأخرى  الم�شروعات والمحاّلت  ب. 

مبا�شرة بم�شروع المخيطة مثال محل بيع قما�ص؟
�شة لكّل من المناطق  جـ. م�شاحة المكان المقترح للمخيطة, ما الم�شاحة المخ�شّ
الملب�شّية,  للقطعة  والقيا�ص  النهائي,  والتجهيز  والخياطة,  الق�ص,  االآتية: 

واالنتظار.
د . هل يوجد مطبخ في المكان ودورة مياه ؟ اإذا كان )ال( فال بّد من وجودهما. 
تحّدد قائمة بحاجات كّل منهما, �شواء من حيث: االأدوات, والتجهيزات 

المختلفة حتى يكونا �شالحين لال�شتعمال.
هـ. قيمة االإيجار للمكان المقترح.

و . اإمكانّية اإجراء تغييرات على التق�شيم الداخلي للمكان )هدم اأو بناء حيطان(, 
ما القابلّية للتو�ّشع في الم�شتقبل ؟ 

و . هل هناك مكان لوقوف �شيارات الزبائن قرب هذا المكان المقترح؟ 
5 . العمالة

اأ  . ما نوع العمالة التي تحتاجها المخيطة؟ ما الكفايات المهنّية التي يمتلكونها؟
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ب. ما عدد كّل نوع من العمالة المقترحة؟ - اأثابتة االأجور اأم مرتبطة باالإنتاج؟
جـ. ما االأجور المقترحة لكّل نوع من العمالة؟

 د . ما عدد �شاعات العمل لكّل نوع من العمالة؟
اإ�شافة لما �شبق, تعّد قائمة باأوجه االختالف والت�شابه بين م�شروع المخيطة المقترح 
ومثيله الإيجاد ما يمّيز الم�شروع عن غيره. ومن المفيد في هذه المرحلة, التفكيرفي 

ا�شم خا�ص بالمخيطة م�شتوحى من هدفه, بحيث يكون منا�شًبا ومناف�ًشا.

  جـ   الدرا�صة الماليّة: تحديد راأ�ص مال الم�شروع, ونفقاته, وعائداته بناًء على المعلومات 
الناتجة من الدرا�شتين الفنّية والت�شويقّية.

تتكون الدرا�شة المالّية من عّدة عنا�شر, على النحو الظاهر في ال�شكل )2–76(.

الدرا�شة المالّية
النفقات والتكاليف

العائدات = ) الكمّية المبيعة x ال�شعر(

التكاليف الراأ�شمالّية

التكاليف الت�شغيلّية
التكاليف المبا�شرة الثابتة

التكاليف غير المبا�شرة

ال�شكل )2–76(: العنا�شر االأ�شا�شّية في الدرا�شة.

1 .  التكاليف الراأ�شمالّية: ت�شمل التكاليف كاّفة التي يدفعها �شاحب الم�شروع من بداية 
ا م�شاريف  التفكير في الم�شروع وحتى اإعداده وتجهيزه لبدء العمل, وت�شمل اأي�شً
التاأ�شي�ص, ومنها: )تعديالت البناء, والترخي�ص, ودرا�شة الجدوى,...اإلخ(, ويبّين 

الجدول )2-9( مثااًل لذلك.



296

الجدول )2–9(: التكاليف الراأ�صماليّة.

اإجمالي ال�صعرالكميّةالبند
التكلفة

ن�صبة 
ال�صتهالك 

ال�صنوي

اإجمالي 
ال�صتهالك 

ال�صنوي

4اآلة خياطة )درزة (
1اآلة تنظيف )حبكة(

1اآلة االأزرار
1اآلة عراٍو

1اآلة تطريز
1مكواة بخار

1مق�ّص كهربائي
ات( 1معّدات يدوّية )مق�شّّ

3مانيكان عر�ص
1طاولة ق�ّص

12كرا�شي
1مكتب
2خزائن

1تلفاز
1اأدوات مطبخ

1نفقات التاأ�شي�ص
1اأخرى

المجموع
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2 . التكاليف الت�شغيلّية المتوّقعة: التكاليف المدفوعة لت�شغيل الم�شروع و�شمان عمله, 
وغالًبا ما تكون متكّررة بنمط معّين, وهي نوعان:

-   التكاليف المبا�شرة )الثابتة(: تكاليف تتمّيز بثبات قيمتها بغ�ص النظر عن زيادة 
المكان, ....اإلخ, كما في  العاملين, واإيجار  اأو نق�شانه, مثل: رواتب  االإنتاج 

الجدول )2 –10(.
الجدول )2–10(: التكاليف المبا�صرة )الثابتة(.

اإجمالي الرواتب الراتب ال�صهريالعددالوظيفة
ال�صهريّة

اإجمالي الرواتب 
ال�صنويّة

1مديرة الم�شروع
1م�شّممة اأزياء
4عاملة خياطة
1عاملة تف�شيل
1عاملة تطريز

1مندوبة مبيعات
1عاملة تنظيف

المجموع
التكلفة ال�صنويّةالتكلفة ال�صهريّةالبند

اإيجار المكان
نفقات ت�شويق

اأخرى 

المجموع

مجموع التكاليف المبا�شرة الثابتة
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المنتجة,  الكمّية  بتغّير  تتغّير قيمتها  المبا�شرة )المتغّيرة(: تكاليف  التكاليف غير    -
 )11–2( الجدول  ويبّين  الكهرباء....اإلخ,  وتكلفة  الخام,  المواّد  تكلفة  مثل: 

التكاليف غير المبا�شرة )المتغّيرة(.

الكميّة البند
ال�صهريّة

تكلفة 
الوحدة

اإجمالي التكلفة 
ال�صهريّة

اإجمالي التكلفة 
ال�صنويّة

...مترقما�ص )قطن, وبولي�شتر ...( 
...متربطانة

...مترح�شوات
...باكيتخيوط

...متراإبر
اإك�ش�شوارات واإ�شافات

م�شتلزمات الر�شم والتاأ�شير
مجاّلت الخياطة

المجموع

التكلفة الإجماليّةالتكلفة ال�صهريّةالبند
اأجور هاتف
ماء و كهرباء

اأدوات مكتبّية و قرطا�شّية
�شيانة المعّدات وقطع الغيار

عالقات عاّمة و �شيافة
نظافة

المجموع
مجموع التكاليف غير المبا�شرة.

 الجدول )2–11(: التكاليف غير المبا�صرة المتغيّرة.
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 ونظًرا الختالف كمّية الخامات المنتجة ونوعها الم�شتعملة في كّل قطعة وبالتالي قيمة بنود 
التكاليف المتغّيرة؛ لذا, يمكن ح�شاب التكلفة لكّل قطعة يتّم اإنتاجها ثّم اإ�شافة ربح عليها.

العائدات: االأموال التي يح�شل عليها الم�شروع من بيع اإنتاجه من ال�شلع, وهي = )الكمّية 
 - )العائدات   = الذي  الخ�شائر  اأو  االأرباح  �شافي  ح�شاب  يمكن  ومنها  ال�شعر(,   × المبيعة 
التكاليف الكلّية + الت�شغيلّية(, و تح�شب �شمن مّدة زمنّية محّددة )اأ�شبوع, اأو�شهر, اأو�شنة,... 

اإلخ(, كما يبّينها الجدول )2– 12(.

            الجدول ) 2 – 12(: مثال على ح�صاب الربح في نهاية �صهر من اإنتاج المخيطة. 

قيمة الوحدةالكميّة ال�صهريّةالمنتج
العائد الإجمالي 

ال�صهري
التكاليف 

الكليّة
الربح اأو 
الخ�صارة

عبايات قطن,  
الربح: 100010100007000وبولي�شتر

3000

من الأمور المهّمة الأخرى التي يجب مراعاتها في الدرا�صة الماليّة:
-  نقطة التعادل: الكمّية المبيعة من ال�شلعة )الخدمة(, اأو �شعرها الذي ال يحّقق به الم�شروع 
وهنا   . �شفًرا  ي�شاوي  النقطة  هذه  عند  الخ�شاره  اأو  الربح  اأّن  بمعنى  اأو خ�شارة؛  ربًحا 
الذي  الحّد  التعادل  نقطة  تمّثل  كما  الكلّية,  للعائدات  م�شاوية  الكلّية  التكاليف  تكون 

يجب اأن يتخّطاه الم�شروع ليحّقق اأرباًحا ومكا�شب.
-  التدّفقات النقدّية: النقود التي يتداولها الم�شروع منذ بداية اإن�شائه اإلى مّدة معّينة اأو حتى نهاية 

عمر الم�شروع المفتر�شة, بياًنا لتكاليفه واإيراداته, ومعرفة و�شعه المالي طوال مّدة عمله.
- م�شدر راأ�ص المال اأو هيكل التمويل: ويق�شد به م�شدر المال الالزم الإقامة الم�شروع. 
الم�شروع  ل�شاحب  المملوكة  ة  الخا�شّ االأموال  على  اإما  عام  بوجه  الم�شروع  يعتمد 
البنوك,  مثل:  اأخرى,  جهات  من  المقتر�شة  االأموال  على  واإما  �شركائه,  مع  اأو  وحده 
والموؤ�ّش�شات الداعمة للم�شروعات، �شرط اإعادتها اإلى هذه الجهات مع الفائدة، وعندها 
تعّد الفوائد والأق�شاط المدفوعة من التكاليف الت�شغيلّية الثابتة. ويجب توفير ما ل يقل 

عن )6( اأ�شهر من التكاليف ال�شهرّية المتوّقعة )الثابتة والمتغّيرة( ال�شتدامة العمل.
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اأقامت فاطمة مخيطة, ولكن بعد فترة زمنّية الحظت اأّن هذا الم�شروع لم يدر عليها الربح 
الذي كانت تحلم به,من خالل درا�شتك للجدوى, ما اأ�شباب ف�شل م�شروع فاطمة من وجهة 

نظرك؟ كيف كان باإمكانها اأن تتفادى ذلك؟ ناق�ص هذه الم�شكلة مع زمالئك.

ق�شّية للمناق�شة

ينبغي لكّل م�شنع مالب�ص جاهزة اأو مخيطة عمل التكلفة التي يتّم فيها تثمين كّل ما يدخل في 
�شناعة اأو تنفيذ اأي عملية من عمليات االإنتاج من: خامات, وا�شتهالك, واأجور للو�شول 
في النهاية اإلى ح�شاب التكلفة الفعلّية لهذه العملّية, مع اإ�شافة ن�شبة الربح المعقولة لتناف�ص 

ود بالتكلفة؟ ما عنا�شرها؟ اإنتاج الم�شانع االأخرى, فما المق�شّ
يق�شد بالتكلفة ح�شاب كّل ما هو داخل في �شناعة القطعة الملب�شّية اأو تنفيذها من تقدير 
كمّيات, واأثمان الخامات االأ�شا�شّية, والخامات الم�شاعدة, ومراحل الت�شغيل المختلفة؛ 
من ت�شميم المخّطط ور�شمه والق�ّص، وخطوط الإنتاج وت�شغيلها، واأجور العاملين القائمين 

على العمل, �شواء بالقطعة اأم بالزمن, كذلك يدخل فيها:
 اأ  - ح�شاب الزمن الواجب توافره الإتمام عملية االإنتاج. 

ب- ح�شاب ا�شتهالك الماكينات والكهرباء والوقت ال�شائع.
جـ- ح�شاب ن�شبة اأعطال االإنتاج.

 د - اإ�شافة ن�شبة الربح لتحديد �شعر البيع للم�شتهلك.
في �شناعة المالب�ص الجاهزة, تتعّدد خطوات العمل التي تمّر بها مراحل الت�شغيل واالإنتاج 
لتعّدد اأنواع المالب�ص واختالفها, وتعّدد الت�شاميم, لذلك عند عمل التكلفة الأي قطعة من  

قطع المالب�ص الجاهزة, تراعى االأ�ش�ص االآتية:
-  تحديد الت�شميم اأو الموديل المراد تنفيذه.

-  تحديد خامات االأقم�شة واأثمانها.
-  تحديد كمّيات الخامات الم�شاعده الالزمة واأثمانها؛ الإتمام الكمّية المطلوبة, مثل: 

الخيوط، والأزرار، والكلف، والإك�ش�شوارات، والح�شوات، ...اإلخ. 

2    التكلفة
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اأم باليومّية وذلك ح�شب نوع االآالت  الت�شغيل, �شواء االإنتاج بالقطعة  اأجور  -  ح�شاب 
الم�شتعملة, واالأجهزة المختلفة, كذلك ا�شتهالك الكهرباء.

مبا�شرة  تكاليف  من  تتكّون  االإنتاج  تكلفة  عنا�شر  اأّن  اإلى  المالّية  الدرا�شة  في  تعّرفت 
وتكاليف غير مبا�شرة, كما يظهر في ال�شكل )77-2(.

الخامات  تكاليف  وهي  االأولى",  ال�شناعّية  التكلفة  ثمن  "هي  المبا�صرة:  فالتكاليف 
االأ�شا�شّية والم�شاعدة التي تدخل مبا�شرة في اإنتاج القطعة الملب�شّية.

االأجور المبا�شرة: تكلفة العمل الم�شتعمل مبا�شرة في وحدة االإنتاج, كاأجور العّمال الذين 
لون, والخياطون, ... اإلخ. يعملون في االإنتاج في الم�شنع, بمن فيهم المف�شّ

النفقات المبا�شرة: تكلفة الخدمات االإنتاجّية التي توؤدى لوحدة االإنتاج ب�شورة مبا�شرة, 
مثل: تغليف الوحدات المنتجة وكّيها.

الن�شاط الإنتاجي بكامله  التي تخ�ّص عنا�شر  التكاليف  اأما التكاليف غير المبا�صرة: فهي 
وال يمكن ربطها بوحدة االإنتاج مبا�شرة, وتوّزع على وحدات التكلفة الم�شتفيدة منها 

وفق الطريقة المنا�شبة. 
عليه,  واالإ�شراف  و�شبطه  االإنتاج  لت�شيير  المبذول  العمل  تكلفة  المبا�شرة:  غير  االأجور 
وذلك دون اأن ي�شهم مبا�شرة في اإنتاج القطعة الملب�شّية, مثل: اأجور المراقبين, والحّرا�ص, 

واأمناء الم�شتودعات, وموّظفي البيع, واالإداريين. 
النفقات غير المبا�شرة: تكلفة الخدمات التي ال تتطّلبها عمليات االإنتاج ب�شكل مبا�شر, 
الم�شنع،  اإيجار  مثل:  الت�شويق،  اأو  الإداري،  اأم  ال�شناعي،  بالن�شاط  متعّلقة  اأكانت  �شواء 

وم�شاريف الكهرباء والماء, والهاتف, والبريد, ...اإلخ .    
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ال�شكل )2-77(: مخّطط تكلفة االنتاج.

تكلفة الإنتاج

تكاليف مبا�صرة

النفقات
المبا�شرة

تكاليف غير مبا�صرة

تكلفة المواّد 
غير المبا�شرة

االأجور 
غير المبا�شرة

التكاليف
غير المبا�شرة

قطع ال�شيانة
اأدوات الكتابة
مواّد التنظيف
اإلخ ...

اأجور المراقبين

اأجور ال�شيانة
الكهرباء

االأجور
المبا�شرة

االأجور 
للعمالة

التي لها �شلة
مبا�شرة باالإنتاج

الخامات 
االأ�شا�شّية 
الم�شاعدة

قما�ص
خيوط

كلفة
اأزرار

ح�شوات
ليبل )ال�شق(

مواّد التعبئة والتغليف

والحّرا�ص
الكّي

التغليف
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ح�شاب تكلفة القطعة الملب�شّية الواحدة �شناعيًّا, كما في ال�شكل )78-2(: 
يح�شب الم�شنع تكلفة القطعة الواحدة لتحديد :

-  ثمن البيع.
-  التوّقعات للت�شّرف في االإنتاج, حيث اإنها اأداة التخاذ القرار, وكّل خطاأ في ح�شاب التكلفة

     يوؤّثر مبا�شرة في الربح.
     الربح =  ثمن البيع – ثمن التكلفة.

    فالتكلفة للقطعة الواحدة = ثمن المواّد االأولّية واللوازم + تكلفة �شنع القطعة.

ال�شكل )2-78(: ح�شاب تكلفة القطعة الملب�شّية �شناعيًّا 

تكلفة ال�شنعتكلفة المواّد االأولّية + اللوازم

ثمن المواّد االأولّية =
معّدل �شعر القما�ص لكّل متر × الكمّية الم�شتعملة
+ ثمن اللوازم ) ثمن ال�شّحابات, واالأزرار,...اإلخ

وقت ال�شنع = 
مجموع اأوقات العمليات كّلها للقطعة × �شعر الدقيقة 

ابحث با�شتعمال محّركات البحث طريقة ح�شاب �شعر الدقيقة في االإنتاج ال�شناعي, وما 
اأهمّيتها , ثّم اكتب تقريًرا حول ذلك, واعر�شه على زمالئك باإ�شراف المعّلم.

ق�شّية للبحث

تكلفة القطعة الواحدة
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مثال )1(: ح�شاب تكلفة المواّد االأولّية واللوازم.
وك�شاك�ص,  بجيوب  قطني  قما�ص  من  �شنتان  عمرها  طفلة  ف�شتان   )50( ينتج  اأن  م�شنع  اأراد 

مفتوح من الخلف باأزرار, علًما اأّن الف�شتان الواحد يحتاج اإلى:
-  ن�شف متر قما�ص قطني �شعر المتر دينار واحد .

- متر واحد  من �شريط الدانتيل, و�شعر المتر )25( قر�ًشا.
- )6( اأزرار �شغيرة, �شعر الزر قر�شان.

- ربع كونة خيوط، �شعر الكونة 60 قر�ًشا.
والمطلوب :ح�شاب تكلفة المواّد االأولّية واللوازم لـ )50( ف�شتاًنا.

الحل
تكلفة قما�ص الف�شتان الواحد = 0.5 × 1 = 0.5 دينار .

تكلفة القما�ص ل )50 ف�شتاًنا( = 50 × 0.5 =25 ديناًرا .
تكلفة �شريط الدانتيل )الركامة( للف�شتان الواحد =1 × 25 = 25 قر�ًشا =  0.25 دينار.

تكلفة �شريط الدانتيل )الركامة( لـ )50 ف�شتاًنا( = 0.25 × 50 = 12.5 ديناًرا.
تكلفة االأزرار للف�شتان الواحد = 6 × 2 = 12 قر�ًشا .

تكلفة االأزرار لـ )50 ف�شتاًنا( = 50 × 12 =600 قر�ص = 6 دنانير.
تكلفة الخيوط للف�شتان الواحد = 0.25 × 60 = 15 قر�ًشا = 0.15 دينار.

ـِ 50 ف�شتاًنا = 50 × 0.15 = 7.5 دينار. تكلفة الخيوط ل
تكلفة  القما�ص +  تكلفة  ف�شتاًنا( = مجموع  لـ )50  واللوازم  االأولّية  المواّد  تكلفة  مجموع 

�شريط الركامة + تكلفة الأزرار + تكلفة الخيوط =  25+ 12.5+ 6 + 7.5 = 51 ديناًرا.

مثال )2(:  م�شتعيًنا بالمعلومات الواردة في المثال ال�شابق, اح�شب تكلفة 50 ف�شتاًنا اذا علمت 
اأّن �شعر دقيقة ال�شنع =60 قر�ًشا, ووقت ال�شنع  للف�شتان الواحد =10 دقائق .

الحل
تكلفة �شنع الف�شتان الواحد = 10 × 60 = 600 قر�ص =  6 دنانير.
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تكلفة �شنع 50 ف�شتاًنا = 6 × 50  =300 دينار .
تكلفة 50 ف�شتاًنا = مجموع تكلفة المواّد االأولّية واللوازم لـ )50 ف�شتاًنا( +  تكلفة ال�شنع

 لـ )50 ف�شتاًنا( = 51 + 300 = 351 ديناًرا.

 مثال )3(: اأرادت مخيطة تف�شيل )90( ف�شتاًنا وخياطتها ر�شمي/ �شبور لل�شيدات, موّزعة على 
3 مقا�شات بالت�شاوي: 

- يحتاج المقا�ص االأول اإلى مترين من  القما�ص, والمقا�ص الثاني  اإلى مترين ون�شف, 
والمقا�ص الثالث اإلى ثالثة امتار .

- ويحتاج الف�شتان الواحد في المقا�شات جميعها اإلى عدد )6( اأزرار ون�شف كونة 
 )60( الخيط  كونة  وثمن  دنانير,   )5( القما�ص  من  المتر  ثمن  كان  فاإذا  خيط,  
ا )120( قر�ًشا, فما جملة تكاليف المواّدّ االأولّية واللوازم  قر�ًشا, وثمن )12( زرًّ

للكمّية المطلوبة, ولكل مقا�ص وحده؟
الحل

عدد  الف�شاتين المطلوبة لكل مقا�ص  = 90 ÷ 3 = 30  ف�شتاًنا. 
كمّية القما�ص الالزم للمقا�ص االأول   = 30 × 2 = 60  متًرا.

ثمن القما�ص الالزم للمقا�ص االأول    = 60 × 5 = 300 دينار.

كمّية القما�ص الالزمة للمقا�ص الثاني = 30 × 2.5 = 75 متًرا.
ثمن القما�ص الالزم للمقا�ص الثاني    = 75 × 5 = 375  ديناًرا.

كمّية القما�ص  الالزمة  للمقا�ص الثالث = 30 × 3 =90 متًرا.
ثمن القما�ص الالزم للمقا�ص الثالث   = 90 × 5 =450 ديناًرا.

كمّية الخيط الالزمة لكل مقا�ص       = 30 × 0.5 =  15 كونة.
ثمن الخيط الالزم لكل مقا�ص          = 15 × 60 = 900 قر�ص = 9 دنانير.

ثمن الزّر الواحد      = 120 ÷ 12 = 10 قرو�ص .
ثمن االأزرار الالزمة لكّل مقا�ص       = 30 × )10 × 6( = 1800 قر�ص = 18 ديناًرا.
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تكلفة المقا�ص االأول  = 300 + 9 + 18 = 327 ديناًرا .
تكلفة المقا�ص الثاني  = 375 + 9 + 18 = 402 دينار.

تكلفة المقا�ص الثالث = 450 + 9 + 18 = 477 ديناًرا .

اإجمالي التكلفة للكمّية المطلوبة )90 ف�شتاًنا( = 327 + 402 + 477 = 1206 دينار.

ن�شاط  )2-12(: ح�صاب تكلفة مريول العمل.

اح�شب تكلفة مريول العمل الذي قمت بخياطته, و�شّجل ملحوظاتك في دفترك, واعر�شه 
على معّلمك.
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الأ�شئلة

1- ما اأهمّية القيام بدرا�شة جدوى لم�شروع مخيطة؟
2- اذكر عنا�شر درا�شة الجدوى.

ح اأهمّية القيام بدرا�شة الجدوى المبدئّية قبل القيام بدرا�شة الجدوى التف�شيلّية. 3- و�شّ
ح الطريقة التي يجب اتباعها في ح�شاب االأرباح اأو الخ�شائر. 4- و�شّ

المبا�شرة, والتكاليف  ود بكّل من: درا�شة الجدوى, والتكلفة, والتكاليف  المق�شّ 5- ما 
غير المبا�شرة.

6- ما االأمور الواجب معرفتها قبل البدء بعمل درا�شة الجدوى الأي م�شروع؟
7- عّدد العنا�شر الثالثة التي تتوّقف عليها الدرا�شة الفنّية.

8- اأرادت مخيطة الدخول في عطاء لتوريد )60( بلوزة ن�شائّية بت�شميم معين, فاإذا علمت 
اأّن البلوزة الواحدة من هذا الت�شميم تحتاج اإلى:

 اأ  -  متر قما�ص حرير, و�شعر المتر )5( دنانير.
ب-  )5( اأزرار, و�شعر الزّر الواحد )10( قرو�ص.

جـ-  )0.5( كونة خيط, و�شعر الكونة دينار.

المطلوب: ح�شاب تكلفة المواّد االأولّية واللوازم لـ )60( بلوزة, واإذا علمت اأّن قيمة العطاء 
المدفوعه لـ )60( بلوزة ت�شاوي )850( ديناًرا, فهل تن�شح المخيطة بالدخول 
في هذا العطاء, علًما اأّن �شعر الدقيقة ل�شنع ت�شميم هذه البلوزة في هذه المخيطة  
ت�شاوي )0.5( دينار, والزمن الالزم ل�شنع البلوزة الواحدة يقّدر بـ )65( دقيقة؟
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التقديرالمهارةالرقم
12345

االأ�شا�شي 1 المخّطط  لر�شم  الالزمة  القيا�شات  اأحّدد 
العلوي الوا�شع والكم.

والكم 2 العلوي  للمخّطط  الأ�شا�شّية  الخطوط  اأر�شم 
بكّل دّقة واإتقان.

اأحّور المخّطط االأ�شا�شي اإلى مريول عمل.3
اأر�شم المخّطط النهائي لمريول العمل واأجّهزه.4
اأنقل مخّطط مريول العمل من ورق ر�شم المخّططات 5

اإلى الورق المقّوى.
اأعمل مخّطط الق�ّص لمريول العمل.6

العمل 7 لمريول  الق�ّص  مخّطط  واأ�شع  القما�ص,  اأفرد 
ه, واأحّزمه لتجهيزه للخياطة. عليه. واأق�شّ

اأنّفذ خياطة مريول العمل, واأكويه, واأراقب جودته.8
اأ�شّغل اآلة اللقطة واأخدمها.9

اأ�شّغل اآلة خياطة العراوي واأخدمها.10
اأ�شّغل النورفا بالطريقة ال�شحيحة.11
اأ�شتطيع عمل درا�شة جدوى لم�شروع مخيطة.12
اأ�شتطيع ح�شاب تكلفة اإنتاج قطعه ملب�شّية.13

بناء على ما تعّلمته ونّفذته من مهارات في هذه الوحدة, قّيم نف�شك ذاتيًّا باختيار التقدير الذي 
ينطبق عليك من المهارات المذكورة في الجدول االآتي:
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لنعممعايير الأداءالرقم

اأعي اأهمّية الخياطة ال�شناعّية.1

اأمّيز الفروقات بين الخياطة ال�شناعّية والخياطة المنزلّية.2

ح دور الموؤ�ّش�شات الم�شاندة في دعم الخياطة ال�شناعّية.3 اأو�شّ

اأتعّرف االأجهزة الم�شتعملة في الخياطة ال�شناعّية.4

اأر�شم المخّطط االأ�شا�شي العلوي بدون بن�شات.5

اأمّيز بين طرق فرد القما�ص.6

ات وا�شتعماالتها.7 اأقارن بين اأنواع المق�شّ

اأحّلل �شل�شلة عمليات خياطة مريول العمل واأعّدها.8

اأخيط مريول العمل.9

اأ�شبط جودة مريول العمل.10

اأعّد درا�شة جدوى لمخيطة.11

 اأقّدر تكلفة القطعة الملب�شّية.12

المنا�شبة  الخانة  في   )( اإ�شارة  بو�شع  ذاتيًّا,  نف�شك  قّيم  الوحدة,  هذه  في  تعّلمته  ما  على  بناًء 
لتقييمك.
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 اأ�شئلة الوحدة الثانية

ح دور مركز ت�شميم االألب�شة االأردني في دعم �شناعة المالب�ص االأردنّية. 1 -  و�شّ
2 -  ماذا يق�شد بمخّطط الق�ّص؟

3 -  ما االأمور الواجب مراعاتها عند اإعداد ر�شمة الق�ّص؟
ات االآلّية ح�شب حركة الجهاز. 4 -  �شّنف المق�شّ

و�شة؟ ود بتحزيم القطع المق�شّ 5 -  ما المق�شّ
6 -  قارن بين العروة الدائرّية, والعروة الم�شتقيمة من حيث: ال�شكل, واال�شتعمال.

7 -  اذكر اأنواع اآالت الكي, وا�شتعمال كّل منها.
8 -  عّدد عنا�شر الدرا�شة المالّية.

9 -  علل ما ياأتي: 
اأ   - �شعوبة ح�شاب التكاليف غير المبا�شرة.

ب- تتّم عملية الكي في مراحل االإنتاج.
جـ- اختالف طرق فرد القما�ص.

د  - عمل درا�شة جدوى اقت�شاديّة الأي م�شروع قبل البدء به.
10- ما االأمور الواجب معرفتها قبل البدء بدرا�شة الجدوى التف�شيلّية لم�شروع مخيطة؟
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11- وّفق بين اأجزاء اآلة اللقطة الواردة في القائمة ) اأ (, ووظائفها الواردة في القائمة )ب(.

             القائمة ) اأ ( اأجزاء الآلة                                                القائمة )ب( وظائف اأجزاء الآلة

الجزءالرقم

عجلة االإدارة1

منّظم عمق الغرزة2

دليل االإبرة3

الغطاء العلوي4

منّظم طول الغرزة5

الذراع االأمامي 6     

12- اذكر اأنواع اآالت خياطة العراوي , وا�شتعماالت كّل منها.
13– �شع دائرة حول الرمز الدال على االإجابة ال�شحيحة في ما ياأتي:

)1( يتّم رف�ص قطعة المالب�ص اأو قبولها في مرحلة:
ب - الخياطة   اأ   - الق�ّص    

جـ - الكي     د  - التفّقد النهائي  
)2( من اأهّم عيوب التف�شيل والخياطة والذي يوؤدي اإلى رف�ص القطعة ب�شكل نهائي

       هو وجود:
ب - ثقوب    اأ  - غرز غير منتظمة   

جـ- زيت     د  - خيط زائد  

الوظيفةالرقم

�شبط طول الغرزة بالملميترات.اأ

ي�شتعمل لو�شع القما�ص عليه.ب

التحّكم في اختراق االإبرة للقما�ص.ج

ت�شغيل االآلةد

�شبط االإبرة.هـ

حفظ عمود الت�شغيل.و

التحّكم في حركة االآلة يدويًّا.ز



312

)3( اأهّم االأمور الواجب مراعاتها عند كي قطع المالب�ص, هو:
 اأ  - �شبط حرارة المكواة ح�شب �شماكة القما�ص.

ب- �شبط حرارة المكواة ح�شب نوع القما�ص.
جـ- ال�شغط ب�شكل مّت�شل في اأثناء الكي.
 د - زيادة عملية التبخير للقطع اأثناء كّيها.

)4( ت�شتبدل �شفرة اآلة خياطة العراوي عند تغيير:
اأ - طول فتحة العروة     ب- نوع الخيط     جـ- نوع القما�ص    د - كثافة الغرز

)5( وظيفة الم�شّننات في اآلة خياطة العراوي هي �شبط :
اأ - طول الغرزة.     ب- كثافة الغرز.     جـ- عر�ص العروة.     د - طول العروة.

)6( الجزء الذي ال يمّرر فيه الخيط اأثناء خياطة العروة التجميلّية؛ لمنع نزول �شفرة اآلة 
خياطة العراوي, هو: 

 اأ  - رافع الخيط.          ب- الح�ّشا�ص.     
جـ- منّظم المعايرة )الميزانان(.          د - منّظم �شّد خيط المّكوك.

14- حّدد وظيفة كّل جزء من اأجزاء اآلة خياطة العراوي االآتية:
غطاء جهاز معايرة طول الغرزة.

مقب�ص التلقيم.
ال�شفرة.

القدم ال�شاغطة.
عمود االإبرة.   

15- علل كاًل مما ياأتي:
 اأ   - ال يجوز ال�شغط على دّوا�شتي اآلة خياطة العراوي مًعا عند ت�شغيلها.
ب - ا�شتبدال االإبرة عند تغيير نوع القما�ص الذي �شتعمل عليه العراوي.
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16- اأرادت مخيطة الدخول في عطاء لتوريد )100( بنطلون ن�شائي بت�شميم معّين, فاإذا 
علمت اأّن البنطلون الواحد من هذا الت�شميم يحتاج الى:

اأ   - متر وربع من قما�ص ترجال, و�شعر المتر )3( دنانير.
ب- �شّحاب, و�شعر ال�شّحاب الواحد )10( قرو�ص.

جـ- اأزرار عدد )2(, و�شعر الواحد قر�شان.
د  - )0.5( كونة خيط, و�شعر الكونة دينار.

المطلوب 
اأ   - ح�شاب تكلفة المواّد االأولّية واللوازم لـ )100( بنطلون. 

هذا  ت�شميم  ل�شنع  الدقيقة  �شعر  اأّن  واإذا علمت  الواحدة  القطعة  تكلفة  اح�شب  ب- 
البنطلون في هذه  المخيطة  ت�شاوي )0.5( دينار, والزمن الالزم ال�شنع للبنطلون 

الواحد ي�شاوي )50( دقيقة.
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خّط اتجاه الن�شيج
ياقة م�شّطحة

الخياطة ال�شناعّية
المناطق ال�شناعّية الموؤّهلة

التدريج )التكبير والت�شغير(
اآلة الحبكة
اآلة اللقطة

اآلة العراوي
الكي

اإ�شورة الكم
اتجاه الورب

اأزرار
اآلة الخياطة 

اآلة الدرزة الم�شتقيمة
بن�شة

بلوزة
اآلة تطريز

حا�شية
خ�شر

خّط الثني
خّط حفرة الرقبة

خطوط ال�شكل الخارجي
خياطات

دوران حفرة االإبط
الدرزة المدّعمة

Grain Line

flat collar 

Industry Sewing 

Qualified industrial zones

up grading

over-edge machine

Blind Stitch Machine 

Buttonhole Machine 

pressing 

Cuff

Bias

Button

Sewing Machine

Lock Stitch Machine

Dart

Blouse

Embroidery  M

Selvage 

Waist

Fold line

neck line

silhouettes  line

seams

arm hole

Stay  stitching 

قائمة الم�صطلحات
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ذراع
ر�شغ

زّم
�شّحاب

�شريط القيا�ص
�شكل
�شدر

طول االأمام
طول الخلف
طول ال�شدر
عر�ص الظهر

عالمات االتزان
غبنات

غرزة
ف�شتان

فتحات
ق�ّص القما�ص

ق�شق�شة
قيا�شات

كتف
ك�شرات
ك�شك�ص

كم
كم م�شتقيم

كي
 لوحة الكي

Arm 

Wrist

Gathering

Zipper

Tape measuring 

form

Bust

Front Length

Back Length

Bust Length

Cross Back

Balance markers

Tucks

Stitch

dress

openings

Cutting

Clipping

Measurements

Shoulder

Pleats

Flare

Sleeve

straight sleeve

Pressing

Boards
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المخّطط االأ�شا�شي
المخّطط غير المتماثل

العراوي
االأزرار

مثني
محيط الحو�ص

مخّطط
مراقبة جودة الخياطات

م�شافة الخياطة
م�شافة ال�شدرين

T  م�شطرة
مقا�ص محيط ال�شدر

منت�شف االأمام
منت�شف خلف

منحٍن
منحٍن فرن�شي

وجه خلفي للقما�ص
وجه �شحيح للقما�ص

ورق ر�شم المخّططات
ياقة 

Basic pattern

Non symmetrpattern

Buttonholes

Buttons

Fold

Hip girth

Pattern

Quality control 

Seam allowance

Bust value

T- square

Chest girth

Center Front 

Center Back

Curve

French curve

Wrong side 

Wright side

Tracing paper

collars
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