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تصميم ملابس
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اقتص�د منزلي



قررت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين

تدريس هذا الكت�ب في مدارسه� بدءًا من الع�م الدراسي 20١٨ / 20١٩م

شراف الع�م ال�إ

جميع حقوق �لطبع محفوظة 

د. صبري صيدم رئيس لجنة �لمناهج   

د. بصري صالح نائب رئيس لجنة �لمناهج  

�أ. ثروت زيد رئيس مركز �لمناهج   

الدائـــرة الفنية

كمال فحماوي �إشر�ف فني   

عبد �للَّه �لشلبي تصميم   

�أ. وفاء جيوسي تحـرير لغوي   

د. سمية �لنخالة مت�بعة المح�فظ�ت الجنوبية  

�لطبعة �لتجريبية
٢٠١٩ م / ١٤٤٠هـ

 



تـقـديـم

صلاح �لتربوي باأنه �لمدخل �لعقلاني �لعلمي �لنابع من ضرور�ت �لحالة، �لمستند �إلى و�قعية �لنشاأة، �ل�أمر �لذي  يتصف �ل�إ  

�نعكس على �لرؤية �لوطنية �لمطورة للنظام �لتعليمي �لفلسطيني في محاكاة �لخصوصية �لفلسطينية و�ل�حتياجات �ل�جتماعية، و�لعمل 

على �إرساء قيم تعزز مفهوم �لمو�طنة و�لمشاركة في بناء دولة �لقانون، من خلال عقد �جتماعي قائم على �لحقوق و�لو�جبات، يتفاعل 

�لغايات  لتحقيق  ويرنو  �ل�أماني،  ويلامس  �ل�آمال،  يحقق  �إصلاح  برنامج  في صياغة  ويسهم  و�أدو�تها،  تر�كيبها  ويعي  معها،  �لمو�طن 

و�ل�أهد�ف.  

له قو�عده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطّة  �لتربوي، بوصفها علماً  �لتربية في تطوير �لمشهد  �أد�ة  ولما كانت �لمناهج   

عد�د لجيل قادر  متكاملة عالجت �أركان �لعملية �لتعليمية �لتعلّميّة بجميع جو�نبها، بما يسهم في تجاوز تحديات �لنوعية بكل �قتد�ر، و�ل�إ

على مو�جهة متطلبات عصر �لمعرفة، دون �لتورط باإشكالية �لتشتت بين �لعولمة و�لبحث عن �ل�أصالة و�ل�نتماء، و�ل�نتقال �إلى �لمشاركة 

�لفاعلة في عالم يكون �لعيش فيه �أكثر �إنسانية وعد�لة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.  

ومن منطلق �لحرص على  نمطية تلّقي �لمعرفة، وصول�ً لما يجب �أن يكون من �إنتاجها، وباستحضار و�ٍع لعديد �لمنطلقات   

�لتي تحكم رؤيتنا للطالب �لذي نريد، وللبنية �لمعرفية و�لفكريّة �لمتوّخاة، جاء تطوير �لمناهج �لفلسطينية وفق رؤية محكومة باإطار قو�مه 

�لوصول �إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، و�لعلم، و�لثقافة، و�لتكنولوجيا، وتلبية �لمتطلبات �لكفيلة بجعل تحقيق هذه �لرؤية حقيقة 

و�قعة، وهو ما كان له ليكون لول� �لتناغم بين �ل�أهد�ف و�لغايات و�لمنطلقات و�لمرجعيات، فقد تاآلفت وتكاملت؛ ليكون �لنتاج تعبير�ً 

عن توليفة تحقق �لمطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثّمة مرجعيات تؤطّر لهذ� �لتطوير، بما يعزّز �أخذ جزئية �لكتب �لمقررّة من �لمنهاج دورها �لماأمول في �لتاأسيس؛ لتو�زن �إبد�عي   

طار جاءت �لمرجعيات �لتي تّم �ل�ستناد �إليها، وفي طليعتها وثيقة �ل�ستقلال  خّلاق بين �لمطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذ� �ل�إ

ضافة �إلى وثيقة �لمنهاج �لوطني �ل�أول؛ لتوّجه �لجهد، وتعكس ذ�تها على مجمل �لمخرجات. و�لقانون �ل�أساسي �لفلسطيني، بال�إ

شر�ف،  ومع �إنجاز هذه �لمرحلة من �لجهد، يغدو �إزجاء �لشكر للطو�قم �لعاملة جميعها؛ من فرق �لتاأليف و�لمر�جعة، و�لتدقيق، و�ل�إ

و�لتصميم، وللجنة �لعليا �أقل ما يمكن تقديمه، فقد نا مرحلة �لحديث عن �لتطوير، ونحن و�ثقون من تو�صل هذه �لحالة من �لعمل.   

وزارة التربية والتعليم 

مركز المن�هج الفلسطينية

ك�نون الث�ني  / 20١٩م



مـقـدمـة

فريق الت�أليف

مو�كبًة للتطور �لعلمي و�لتكنولوجي في عصر �لمعرفة، �أصبحت �لحاجة لمهن جديدة ضرورة حتمية، و�نطلاقاً   
من توجهات وز�رة �لتربية و�لتعليم بتحقيق تعلم وتعليم نوعي وريادي يلبي �حتياجات �لمجتمع �لفلسطيني َوفق �أولوياته 
بنشاأة  �لعالمية  �لتوجهات  لتحاكي  �لجديدة  بحلتها  �لمهني  �لتعليم  مناهج  تطوير  من  بد  ل�  و�لتنمية، كان  بالتحرير 
فلسطينية و�قعية تعتمد �لعقلانية �لعلمية بالدمج بين �لجانبين �لنظري و�لتطبيقي، مر�عياً سوق �لعمل، وصول�ً �إلى جيل 

نتاج �لكوني. سهام في �ل�إ يمتلك �لكفايات و�لقدرة على �كتشاف �لمعرفة �لعالمية، و�ل�إ
 

بمجال�تها  �لمهنية  �لكفايات  على  �لقائمة  �لنمطية  �لوحد�ت  منهجية  �لجديدة  �لمهنية  �لمناهج  �عتمدت   
�لحرفية، و�لمنهجية، و�ل�جتماعية، و�لشخصية، و�رتباط ذلك بسياقات و�قعية حياتية تصف مو�قف تعليمية تعلمية، 
توظف حل �لمشكلات بطريقة علمية وعملية، دون �إغفال للجانب �لنظري �لمتضمن ل�أنشطة تعتمد على �أد�ء �لطلبة، 
�لقائم على  �لتقويم  و�لتحول من  �ل�أصيل،  �لتقويم  بما في ذلك  �لحديثة  �لتربوي  �لتقويم  �ستر�تيجيات  و�لتاأكيد على 
تحقيق �لكفايات �إلى تحقيق �لجودة و�ل�متياز، من خلال �لتركيز على شمولية �أد�ء �لطلبة، وتعزيز �أنماط �لتفكير �لنقدي 

و�لتاأملي.

جاء كتاب تصميم �لملابس للصف �لحادي عشر �لمهني في سبع وحد�ت نمطية، وضحت ميز�ت �ألياف   
بعض �لمنسوجات، وطرق �إز�لة �لبقع عن �ل�أقمشة، و�ل�أدو�ت و�لمو�ّد �للازمة للتّفصيل و�لخياطة، وتصنيفها َوفَق دو�عي 
�ستخد�ِمها، و�آل�ت �لخياطة )�لّدرزة و�لَحبكة( و�أجز�ئها، و�آليِّة عمِل كّل جزٍء منها، ورسِم ُمخطِّط �لموديل لـ )بنطال 
�أطفال، وبلوزة، وتنورة نسائيّة، وروب عمل مع ُكّم �أساسي، وياقة سبورت(، وتنفيِذه وفَق �لتّصميِم �لمطلوِب، وتطريِز 

بعِض �أنو�ِع �لغرز �لبسيطة.
     

�إذ نقّدم هذ� �لكتاب بين �أيدي ذوي �لعلاقة من معلمات ومعلمين وطلبة وتربويين ومهتميين، نرجو تحقيق  و  
�إلى تطوير  �أّي ملاحظة تهدف  �لغايات �لتربوية �لمنشودة وبعقلية منفتحة نحو �لتطوير و�لتعديل، فاإنه يسرنا �ستقبال 

�لكتاب وتجويده.



المحتـــوي�ت

٥
اآل�ت الخي�طة

)2(

83�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )٥- ١(: �ستخد�م ماكينة �لحبكه

86�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )٥- ٢(: مشكلات �ستعمال ماكينة �لحبكة، و�سبابها وطرق حلها

٦
تفصيل الملابس 

وخي�طته� )2(

٩3�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )6- ١(: رسم �ساس باترون بلوزة نسائية وتنفيذه

�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )6- ٢(: رسم روب �لعمل مع كم �ساسي وياقه سبورت 
وتنفيذه

١٠٢

٧
التطريز

١١٧�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )٧- ١(: �دو�ت �لتطريز

١٢٠�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )٧- ٢(: �أنو�ع �لغرز �لبسيطة و�ستعمال�تها وطرق تنفيذها
١٢٥�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )٧- 3(: رسومات توّضح غرز �لتطريز �لفلاحي

المــوضــوعــــ�تعنوان الوحدة

 ١
المنسوج�ت

٥�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )١- ١(: ميز�ت �ألياف �لكتان

٩�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )١- ٢(: ميز�ت �ألياف �لصوف

١٢�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )١- 3(: ميز�ت �لقطن

فر�زية في �لحرير )�لستان( ١٥�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )١- ٤(: ميز�ت �ل�ألياف �ل�إ

١8�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )١- ٥(: �أز�لة بعض �لبقع عن �ل�أقمشة

2
اأدوات الخي�طة

٢٥�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )٢- ١(: �دو�ت �لخياطة �ل�أساسيه وتوظيفها

غلاق وتوظيفها ٢٩�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )٢- ٢(: �دو�ت �لقياس، و�لتاأشير، و�ل�إ

3٤�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )٢- 3(: �أدو�ت �لكي، و�أشرطة �لورب وتوظيفها 

3٧�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )٢- ٤(: �أشكال �لحشو�ت، و�لمطاط وتوظيفها

٣
اآل�ت الخي�طة

)١(

٤3�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )3- ١(: �أجز�ء ماكينة �لدرزة وعمل كّل جزء منها

٤8�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )3- ٢(: مشاكل ماكينة �لدرزة، �سبابها وكيفيّة حلها 

�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )3- 3(: تعبئة �لماكينه، وتنفيذ �لدرز بشكل 
مستقيم �أو زو�يا، �أو منحنيات

٥١

٤
تفصيل الملابس 

وخي�طته� )١(

٥٩�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )٤- ١(: رسم �ساس باترون تنورة نسائية وتنفيذه

66�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )٤- ٢(: رسم �ساس باترون بنطال طفل وتنفيذه

٧3�لموقف �لتعليمّي �لتعلّمّي )٤- 3(: رسم �ساس باترون فستان طفلة وتنفيذه
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٢

المنسوج�ت�لَوْحَدُة �ل�ولى

�أناقُش: يؤثُّر �ختلاُف �لمنسوجاِت في نوعيِّة �لتّصميِم، و�لغرِض منه.

 



3

اأْن  اأنِشَطِته�  الَوْحدِة، والتّف�عل مَع  ال�نته�ِء من دراسِة هذه  الّطلبِة بعد  َقُع من  ُيتوَّ  
يكونوا ق�درين على اختي�رِ نوِع القم�ِش المن�سِب، وفَق التّصميِم المطلوِب، والغرض 

منه؛ من خلال:

�لتّعرُِّف �إلى ميّز�ِت �ألياِف �لكتّان. �

�لتّعرُِّف �إلى ميّز�ِت �ألياِف �لّصوف. �

�لتّعرُِّف �إلى ميّز�ِت �ألياِف �لقطن. �

�لتّعرُِّف �إلى ميّز�ِت �ألياِف �لحرير. �

�لتّعرُِّف �إلى ُطرُِق �إز�لة بعِض �لُبَقِع عن �ل�أقمشة. �



٤

الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة

الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة الُمتوقَُّع من الّطلبِة امتلاُكه� 
بعد ال�نته�ِء من دراسِة هذه الَوْحدة والتف�عل مع 

اأنشطته�.
 

اأّول�ً: كف�ي�ٌت ِحرفّية. �

�لقدرُة على تحديِد ميّز�ِت �ألياِف �لكتّان. �

�لقدرُة على تحديِد ميّز�ِت �ألياِف �لّصوف. �

�لقدرُة على تحديِد ميّز�ِت �ألياِف �لقطن. �

�لقدرُة على تحديِد ميّز�ِت �ألياِف �لحرير. �

عن  � �لُبَقِع  بعِض  �إز�لِة  ُطرُِق  تحديِد  على  �لقدرُة 
�ل�أقمشة.

تقييم وتقويم �لنتائج وعرضها. �

ث�نيً�: كف�ي�ٌت اجتم�عّيٌة وشخصّيٌة. �

�لعمل ضمن فريق. �

تقبل �لتغذية �لر�جعة. �

�حتر�م ر�أي �ل�آخرين.  �

مصد�قية �لتعامل مع �لزبون. �

حفظ خصوصية �لزبون. �

�ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون. �

�لتحلي باأخلاقيات �لمهنة �أثناء �لعمل.  �

�لتمتع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل. �

�ستخلاص �لنتائج ودقّة �لملاحظة.  �

�ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال. �

 �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.  �

�ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة. �

فادة من مقترحات �ل�آخرين.  �  �ل�إ

�متلاك مهارة �لتاأمل �لذ�تي. �

حو�ر ومناقشة. �

�ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل ملحوظات �ل�أخرين و�نتقاد�تهم.  �

قناع � �لقدرة على �ل�إ

ث�لثً�: كف�ي�ٌت منهجّيٌة.  �

�لتعلّم �لتعاونّي.  �

�لحو�ر و�لمناقشة. �

�متلاك مهارة �لبحث �لعلمي و�لقدرة على توظيف  �
�أساليبه.

�لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهنّي(. �

�ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة. �

توثيق نتائج �لعمل وعرضها. �

توظيف �لتكنولوجيا.  �

�لتخطّيط. �

قواعد ال�أمن والّسلامة

قواعد ال�أمن:  �

١- �لحذُر �أثناَء �ستخد�ِم �لمصدِر �لحر�رّي.

٢- وجوُد حقيبِة �إسعافاٍت �أّوليٍّة.

3- طّفايُة حريق.

٤- تنظيف �ل�أيدي ومكان �لعمل.



٥

  
الموقف التعليمّي التعلّمّي )١- ١(: ميزات األي�ف الكت�ن

وصف الموقف: تعاقدْت �إحدى �لمؤّسساِت مَع صاحِب مشغِل خياطة، لتصميم زيٍّ للعاملين في هذه �لمؤّسسة،  
شريطَة �أْن يكوَن نوُع  �لقماِش �لُمستخَدم للزّّي �لخاّص بالموظّفين من �لكتان.

العمل الك�مل:

خّطوات 

العمل

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف التعلّمّي 

التّعلُّم(

الموارد وفَق الموقف 

اأجمُع 

البي�ن�ِت 

واأحلُّله�

- �أجمع �لبيانات من �لمؤسسة
للاطّلاع على تفاصيل تتعلّق بالزي �لخاص 

بالموظفين و�أنو�ع �ل�أقمشة �لممكن 
�ستخد�ماتها. 

�أجمع �لبيانات عن:
- ميز�ت قماش �لكتان.

- دو�عي �ستخد�م قماش �لكتان.

- �لبحث �لعلمي/
زيارة ميد�نية لمحل 

�ل�أقمشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي/ 

مجموعات.
- حو�ر ومناقشة.

- وثائق:)�لطلب �لخاص بالمؤّسسة، 
نشر�ت عن �ل�أقمشة، كتالوجات 

ل�أقمشة �لكتان �لمختلفة(.
- �لتكنولوجيا)فيديو �أنو�ع �أقمشة 

�لكتان(.
- وسيلة نقل. 

- تحديد �لتصميم �لمطلوب لزي �لموظفين.اأخّطُط واأقّرُر
- تحديد �لغرض من تصميم �لزي )رسمي(. 
- تحديد نوعية �لكتان �لمر�د �ختياره للتصميم.
- تحديد خطّو�ت �لكشف عن خصائص �لكتان

- �إعد�د خطّة موضحة جميع عناصرها

- �لتعلّم �لتعاونّي/
مجموعات.

- حو�ر ومناقشة.

- عصف ذهنّي.

- �لطلب �لخاص بالمؤّسسة. 
- نشر�ت عن �ل�أقمشة.

- كتالوجات ل�أقمشة �لكتان 
�لمختلفة.

- �إحضار مجموعة من قطع قماش �لكتان. اأنّفُذ
- تمزيق قطعة �لقماش.

- �ل�ستماع  للصوت �لصادر عن �لتمزُّق.
- رؤية لمعان �أطر�ف �لنسيج بعد �لتمزُّق.
- �تخاذ �إجر�ء�ت �لسلامة �لعامة )طافية 

سعافات �ل�أوليّة،....(. �لحريق،  �ل�إ
- وضع قطعة قماش �لكتان في وعاء زجاجّي.

- �إشعال طرف قطعة قماش �لكتان.
- رؤية لون �للهب �لناتج عن �لحرق.

- رؤية خصائص �لرماد �لناتج عن �لحرق.
- وصف �لر�ئحة �لناتجة عن �لحرق.

- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد �لتجربة.  

- �لتعلّم �لتعاونّي /
مجموعات.

- حو�ر ومناقشة.

- قطعة قماش �لكتان.
- �للهب. 

- وعاء زجاجّي.
- مصدر حر�ري.
- طفاية �لحريق.

سعافات �ل�أوليّة. - صندوق �ل�إ
- �لتكنولوجيا)فيديو عن �أنو�ع 

�أقمشة �لكتان(.
- وثائق:)نشر�ت ل�أقمشة �لكتان 

�لمختلفة ووثائق عن �أقمشة 
�لكتان و�أنو�عها/ �لخطّة �لمعّدة 

مسبقاً، �لطلب �لخاص بالمؤّسسة(.
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- �لتاأّكد من سماع �لصوت �لصادر عن تمزُّق اأتحّقق
قطعة �لكتان.

- �لتحّقق من رؤية لمعان �أطر�ف �لنسيج بعد 
�لتمزُّق.

- �لتاأّكد من رؤية لون �للهب �لناتج عن �لحرق  
و ر�ئحته.

- �لتاأّكد من رؤية �لرماد �لناتج عن �لحرق 
و�ستنتاج خصائصه.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي/
مجموعات ثنائّية.

- �لنشر�ت و�لوثائق و�لخاصة 
بال�أقمشة و�لوثائق و�لنشر�ت 

�لخاصة بقماش �لكتان.
- كتالوجات ل�أقمشة �لكتان 

�لمختلفة.
- �لخطّة �لمعّدة مسبقاً.

- �لطلب �لخاص بالمؤّسسة.

- توثيق �لبيانات حول نتائج تمزيق قطعة اأوثُّق واأقّدُم
قماش �لكتان.

- توثيق �لبيانات حول نتائج حرق قطعة 
قماش �لكتان.

- فتح ملف خاص عن قماش �لكتان 
و�ستخد�ماته و خصائصه.

- �إعد�د �لعروض �لتقديميّة.
- تسليم صاحب �لشركة تقرير�ً يوّضح 

خصائص �لكتان.
- فتح ملف بالحالة )ميز�ت �ألياف �لكتان(.

�لملحوظات �لمدّونة. - - حو�ر ومناقشة.
 - LCD جهاز
حاسوب.- 
�أقلام ملوّنة.- 
�أور�ق.- 

- مقارنة �لمعرفة �لسابقة لصاحب �لشركة عن اأَقوّم
خصائص �لكتان مع �لمعرفة �لحالية.

- نجاح �لتصميم �لخاص بالزي �لمطلوب 
- رضا �لمؤّسسة عن �لزي.

- ملاءمة �لتقرير �لخاص بخصائص �ألياف �لكتان 
مع �لمعايير و�لمو�صفات.

- وثائق:حو�ر ومناقشة.
نشر�ت وكتالوجات خاصة 
ل�أقمشة �لكتان �لمختلفة.

- �لوثائق و�لنشر�ت �لخاصة 
بال�أقمشة.

اأفّكُر: هل توجُد ُطُرٌق اأخرى للتّعرّف اإلى قم�ش الكت�ن؟



٧

   اأتعـــلُّم:

األي�ف الكت�ن

نش�ط نظري )١( اأبحُثُ عن نص�ئَح للحف�ظ على َجْودِة الملابس المصنوعة من الكتّ�ن ل�أطوِل فترٍة ممكنة. 1

َتتّسُم �لملابُس �لمصنوعُة من �لكتّان بالبرودة عند �رتد�ئها في �ل�أجو�ء �لحارّة، وتتميُز �أيضاً 
باْمتصاص ماء �لرّطوبة، كما �أّن قماَش �لكتّاِن متيٌن للغاية، ويتحّمل �لكّي، و�لغسيَل، و�ل�ستعماَل 

�لمتكرّر،  ويتميُّز بلمعٍة طبيعيّة. 
وُيستعَمُل �لكتّاُن في منتجاٍت متنوّعٍة �لتي تحتاُج �إلى قّوٍة عاليٍة، مثل: �ستخد�ِمه في تصنيِع 
خيوِط �لِحياكة، وِشباِك صيِد �لّسَمك، وخر�طيِم �إطفاِء �لحريق، و�أغطيِة �لِفر�ش، و�أغطيِة ومناديِل 
مو�ئِد �لطّعام، ومناشف �لصحون. ومن �لخصائص �لتي تُميّزُه عن غيره عدُم �ل�تّساخ بسهولة؛ 
ُل تنظيُفُه وهو جافٌّ للحفاظ على لون �لملابس وشكلها. و�لكتّان  ل�أنّه ذو سطٍح �أملس. وُيفضَّ

خامٌة ملاءمٌة للتّنورة، و�لجاكيت �لصْيفّي.
ُينَصُح بتجنُِّب �لمو�ّد �لكيميائيِّة �لتي تُسبُّب �لّضرر لِلوِن �لكتّان، كما �أّن مو�دَّ �لتبييض تُتلُف �ألياَفُه، وبعد 

. �لتّجفيِف بالعصِر �لخفيِف ُيفرَُد �لقماش ليستعيَد شكَله، وتُسوّى �لتّجاعيد، وُيعلُّق حتّى يجفَّ
كما ُيسبُّب جهاُز �لتّجفيِف �لكهربائّي �ْنِكماَشُه.

ذلك،  على  وعــلاوًة  عليه،  للحفاظ  وجافٍّ  بارٍد  مكاٍن  في  وتخزيُنه  �لكتّان  يتوّجُب حفُظ 
تجنُُّب  ُيرجى  لذ�  بالعفن؛  �لقماُش  ُيصاب  قد  �لتّهوية،  نقّص  �أنه في حال  �إلى  �لتنبُُّه  يتوّجُب 
ِحفِظِه في �أكياٍس مغلقِة من �لسيلوفان �أو �لبلاستيك لفتر�ٍت طويلة، ولِتجنُِّب َتر�ُكِم �لغبار عليه، 

ننصُح بلّفِه بورٍق رفيٍع.

نبات �لكتان
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نت�ئج تمزيق وحرق الكت�ن:
�أ – عند تمزيق قطعة قماش من �لكتان باليد:

- �أطر�ُف �لخيوط تكون ل�معًة.     . - ُيسَمُع صوٌت حادٌّ
ب- عند حرِق قطعِة قماٍش من �لكتّان:

يميُل لوُن �للهِب �لناتِج من �حتر�ِق قطعِة قماش �لكتّان �إلى �ل�ْصِفر�ر.	 
يحتفُظ بالرّماِد �لذي يسقُط عنَد َلْمِسِه، و�ل�أجز�ُء �لمحروقُة تتطاير. 	 
تُشمُّ منه ر�ئحَة �لخشِب �لمحروق.	 

نش�ط نظري )2(: اأجمُع معلوم�ٍت اأخرى عن قم�ش الكتّ�ن، واأدّونُه� في ملفٍّ خ�ّص. 1

ال�أسئلة:✪✪
ما لون �للهب �لناتج عن حرق قطعٍة من قماش �لكتان؟– ١
�أوّضُح سماِت �لرّماِد �لناتِج عن حرق قطعٍة من قماِش �لكتّان.– ٢
ما ميزُة �لر�ئحِة �لناتجِة عن حرق قطعٍة من قماش �لكتان؟– 3
ما مميّز�ت قماش �لكتان؟– ٤
ِف �لكهربائّي على قماش �لكتان؟– ٥ ما تاأثير �لُمجفِّ
ما �لخاصيُّة �لتي تُميُّز قماَش �لكتّان من غيره من �ل�أقمشة؟– 6



٩

الموقف التعليمّي التعلّمّي )١- 2(: ميزات األي�ف الّصوف

وصف الموقف: يريُد صاحُب متجٍر �ستير�َد كميٍّة مَن �لملابِس �لتي  تناسُب فصَل �لّشتاء، فاستشاَر خبير�ً بال�أقمشِة 
ستفسار عن مميّز�ِت �لّصوِف �لتي تجعُلُه ملائماً  للاأجو�ِء �لباردِة �أكثَر من غيره.    للاإ

العمل الك�مل

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف التعلّمّي خّطوات العمل

التعلّم(

الموارد وفَق الموقف 

اأجمُع البي�ن�ِت 

واأحلُّله�
- �أجمع �لبيانات  من صاحب �لمتجر عن 

خصائص �لملابس �لمنوي �ستير�دها.
- �أجمع �لبيانات من صاحب محل �ل�أقمشة عن 

�أنو�ع �ل�أقمشة ومميّز�تها.
�أجمع �لبيانات عن:

- ميز�ت قماش �لصوف و �أنو�عه.
- دو�عي �ستخد�م �لصوف في فصل �لشتاء �أكثر 

من غيره من �ل�أقمشة.

- بحث علمي/زيارة 
ميد�نية لمحل �ل�أقمشة

- حو�ر ومناقشة
- �لتعلّم  �لتعاونّي/ 

مجموعات
 

- �لوثائق: )�لطلب 
�لخاص بصاحب 

�لمتجر،كتالوجات عن 
�أقمشة �لصوف،نشر�ت 

عن قماش �لصوف، 
نشر�ت عن �ل�أقمشة(
- �لتكنولوجيا:فيديو عن 
قماش �لصوف و �أهميّة 

�ستخد�مه في فصل �لشتاء.
- وسيلة نقل

- تحديد خطّو�ت �لعمل للكشف عن خصائص اأخّطُط واأقّرُر
ومميّز�ت �لصوف.

- تحديد نوعية �لصوف �لمنوي �ستير�ده
- تحديد �صناف �ل�أقمشة حسب �ستخد�ماتها 

و�أنو�عها.
- تحديد سمات �لصوف حسب �أنو�عه 

و�ستخد�مه.
- �إعد�د خطّة موضحة جميع عناصرها.

- �لتعلّم  �لتعاونّي/ 
مجموعات.

- حو�ر ومناقشة.
- �لعصف �لذهنّي.

وثائق: )�لطلب �لخاص 
لصاحب �لمتجر،

نشر�ت وكتالوجات عن 
�أقمشة �لصوف(.
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- �إحضار مجموعة من قماش �لصوف.اأنّفُذ
سعافات  - �تّباع �إجر�ء�ت �لسلامة �لعامة )�ل�إ

�ل�أوليّة،....(.
- وضع قطعة �لصوف في �لماء �لساخن.

- تركها وقتاً معيناً في �لماء.
- لمس �لقماش. 

- رؤية تغيير لون �لصوف.
- رؤية تشابك شعير�ته نتيجة �رتفاع درجة 

�لحر�رة. 
- رؤية �لتجعّد �لناتج عن �لحر�رة �لعالية.
- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد �لتجربة.  

- �لتعلّم �لتعاونّي/
مجموعات.

- حو�ر ومناقشة.

- قطعة من قماش �لصوف 
- وعاء زجاجّي.

- ماء مغلي. 
سعافات  - صندوق �ل�إ

�ل�أوليّة.
- كتالوجات ل�أقمشة مختلفة 
و�أقمشة �لصوف و�أنو�عها.

- �لتكنولوجيا)فيديو عن 
�أقمشة �لصوف و �أهميه في 

فصل �لشتاء(.
- �لطلب �لخاص بصاحب 

�لمتجر.

- �لتاأّكد من رؤية تغيير لون قطعة �لصوف.اأتحّقق
- �لتاأّكد من رؤية �لتشابك في قطعة �لصوف.

- �لتدقيق باإمعان.
- �لنظر في قطعة �لصوف و�لتحّقق من رؤية 

�لتجعّد فيها.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي/ 
مجموعات ثنائّية.

- �لوثائق:)�لنشر�ت و�لوثائق
�لخاصة بال�أقمشة،�لنشر�ت

و�لوثائق �لخاصة بقماش 
�لصوف(.

- �لطلب �لخاص بصاحب 
�لمتجر.

- توثيق �لبيانات حول نتائج تجربة �لتلبّد اأوثُّق واأقّدُم
)وضع قطعة قماش �لصوف في �لماء 

�لمغلي(.
- �إعد�د �لعروض �لتقديميّة.

- تسليم صاحب �لمتجر تقرير�ً يوّضح 
مميز�ت �ألياف �لصوف. 

- فتح ملف خاص عن قماش �لصوف 
و�ستخد�ماته وخصائصه.

�لملحوظات �لمدّونة.  - حو�ر ومناقشة
.LCD جهاز

حاسوب.
�أقلام ملونة.

�أور�ق.  

- ملاءمة �لتقرير �لخاص بخصائص �ألياف اأَقّوُم
�لصوف مع �لمعايير و�لمو�صفات.

- مقارنة �لمعرفة �لسابقة لصاحب �لمتجر عن 
خصائص �لصوف بالمعرفة �لحالية.

- رضا صاحب �لمتجر عن �لتقرير �لذي تّم 
�إعد�ده.

- كتالوجات ل�أقمشة - حو�ر ومناقشة.
�لصوف �لمختلفة و�أنو�عها
- وثائق و نشر�ت موثوقة 

عن مو�صفات �لصوف

اأفّكر: اإلى اأّي نوٍع من ال�ألي�ف ينتمي الصوف، ولم�ذا؟  
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سؤال: هل يوجد اأنواٌع اأخرى من ال�ألي�ف الحيوانّية؟✪✪

   اأتعـــلُّم:

األي�ف الصوف

نش�ط عملي )١(: انفذ تجربة حرق قم�ش الصوف وال�حظ النتيجة. 1

       ُيعّد �لّصوف من �ل�ألياف �لحيو�نيّة؛ ل�أّن مصدرها حيو�نّي: �لِخر�ف، و�لماعز، �أو ماعز �لكشمير، 
و�أحياناً �لجمل و�للاما، وتُسّمى �أيضاً �أليافاً بروتينيّة، حيث �إّن �لبروتين يمثّل �لمادة �ل�أساسيّة فيه.

        ويتميُّز �لّصوُف بدرجٍة عاليٍة من �لمتانِة و�لمرونة، وعدم قابليّته للتجّعد، �أو �ل�نثناء، ويمتّص 
مبتلاً، ويحافظ على  يبدَو  �أْن  �لماء، دون  %40 من  �متصاص حو�لي  �لقدرة على  َفَلدْيِه  �لرطوبة، 
حر�رة �لجسم، حيث يستخدم في صناعِة معظِم �لملابس �لشتويّة، مثل: )�لكنز�ت(، و�لّستر�ت، 

و�لجو�رب، كما ُيستخَدُم �أيضاً فى صناعة �لبطاطين،و�لّسجاد، وخيوط )�لتريكو(.
يمتاز �لصوف باللون �ل�أبيض، �إلّ� �أنّه قد يتعّد�ه �إلى �للون �لرمادّي و�لُبنّي، و�ل�أسود مع تفاوت درجات 

�للون، مع �لعلم �أنّه يتم صباغُة خيوط �لصوف لصناعة �لملابس مختلفة �ل�ألو�ن.
       هناك �أنو�ٌع �أخرى من �ل�ألياف �لحيو�نيّة، مثل �لكشمير �لذي يمتاز بنعومة �أليافه، وشّدة لمعانه، وهو 
غالي �لثّمن؛ بسبب ِقلِّة �إنتاجه، وُيستخَدُم في صناعة �أرقى و�أغلى �لملابس �لنسائيّة، و�لجو�رب �لنّاعمة.

عنَد َوْضِع قطعٍة من قم�ش الّصوف في الغس�لة وتعرضه� للمي�ه الس�خنة يتغير حجمه�.

نش�ط نظري )2(: ابحْث عن ميزات اأخرى لقم�ش الّصوف. 1

اأفّكر:  م� الخ�صّيُة التي يفقده� الصوف نتيجًة لتعرُِّضه لحرارٍة ع�لية؟

ال�أسئلة:✪✪

١- ماذ� يحدث للّصوف عند وضعه في ماء مغلّي؟ 
٢- ما �لطريقُة �لّصحيحُة في كّي قطعٍة من قماِش �لّصوف؟
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الموقف التعليمّي التعلّمّي )١- ٣(: مّيزات القطن. 

�ل�أزياء  لتصميم  مركز�ً  �ستشارت  عمليٍّة،  ملابَس  �إلى  وتحتاُج  طويلًة،  ساعاٍت  تعمل  موظّفٌة  الموقف:رغد  وصف 
لمساعدتها في �ختيار نوعية �ل�أقمشه �لخاصه بملابسها.

العمل الك�مل:

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف التعلّمّي خّطوات العمل

التعلّم(

الموارد وفَق الموقف 

اأجمُع البي�ن�ِت، 

واأحلّله�
�أجمع �لبيانات من �لموظفة عن: 

- طبيعة عملها)مكتبي �أو ميد�ني( وعدد 
ساعات �لدو�م.

- مقاساتها.
- �ل�ألو�ن و�لتصاميم �لتي تفضلها. 

�أجمع �لبيانات عن: 
- �أنو�ع �ل�أقمشة ومميّز�تها. 

- مو�صفات �لقطن وخصائصه.
- ميز�ت قماش �لقطن.

- �أهميّة �ستخد�مه.

بحث علمي /- 
زيارة ميد�نية لمحل 

�ل�أقمشة.
حو�ر ومناقشة.- 
�لتعلّم  �لتعاونّي /- 

مجموعات.

- وثائق: )�لطلب �لخاص 
بالموظّفة،كتالوجات و 
نشر�ت عن �ل�أقمشة، 

كتالوجات ونشر�ت عن 
قماش �لقطن و �ستخد�مه(.

- �لتكنولوجيا:)فيديو
عن قماش �لقطن و�أهميه 

و�ستخد�ماته( .
- وسيلة نقل. 

- تحديد خطّو�ت �لعمل للكشف عن اأخّطط واأقرّر
خصائص �لقطن ومميّز�ته.

- تحديد مو�صفات �لقطن و ميز�ته.
- تحديد �أهميّة �ستخد�م �لقطن.

- �إعد�د خطّة موضحة جميع عناصرها.

- �لتعلّم �لتعاونّي/ 
مجموعات.

- حو�ر ومناقشة.
- �لعصف �لذهنّي.

- وثائق:)طلب �لموظفة، 
نشر�ت وكتالوجات عن 

�ل�أقمشة،كتالوجات 
ونشر�ت عن قماش �لقطن 

و�ستخد�مه(.
- �إحضار مجموعة من قماش �لقطن. اأنفذ

- وضع كميّة من �لحبر على قماش �لقطن. 
- رؤية �تساع بقعة �لحبر على قماش �لقطن.

- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد �لتجربة.   
- �إعد�د قائمه توّضح خصائص قماش 

�لقطن ومميّز�ته �لتي تجعلة �لخيار �ل�أفضل 
للملابس �لعملية.

�لتعلّم �لتعاونّي/
مجموعات.

حو�ر ومناقشة.

- قطعة قماش �لقطن.
- وعاء زجاجّي.

- كميّة من �لحبر.
- وثائق:)نشر�ت 

عن قماش �لقطن 
و�ستخد�ماته،كتالوجات(.

- �لتكنولوجيا:)فيديو
عن قماش �لقطن و�أهميه 

و�ستخد�ماته(. 
- �لخطّة �لمعّدة مسبقاً.
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- �لتاأّكد من رؤية �تساع �لحبر على قطعة اأتحّقق
�لقطن.

- �لتدقيق و �معان �لنظر في وضعية �لحبر 
على قطعة �لقطن.

- �لتحّقق من دقّة �لمعلومات في �لقائمة. 
�لخاصة بمو�صفات �ألياف �لقطن.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي /
مجموعات ثنائّية.

�لنشر�ت و �لوثائق خاصة 
بال�أقمشة.

- كتالوجات ونشر�ت عن 
�ل�أقمشة. 

- كتالوجات نشر�ت عن 
قماش �لقطن و �ستخد�مه
�لطلب �لخاص بالموظّفة.

توثيق �لبيانات حول نتائج تجربة �لكشف - اأوثّق واأقّدم
عن خصائص قماش �لقطن بوضع نقطة من 

�لحبر على قطعة قماش �لقطن.
�إعد�د �لعروض �لتقديميّة.- 
تسليم �لموظّفة تقرير�ً يوّضح مميز�ت قماش - 

�لقطن.
فتح ملف خاص عن خصائص قماش - 

�لقطن و�ستخد�ماته. 

�لملحوظات �لمدّونه.  - حو�ر ومناقشة.
 LCD جهاز

حاسوب.
�أقلام ملونة.
- �أور�ق.   

مقارنة نتائج �لتجربة حول تجربة وضع - اأًقوم
نقطة من �لحبر على قطعة قماش �لقطن

ملاءمة �لتقرير �لخاص بقماش �لقطن - 
ومميّز�ته مع �لمعايير و�لمو�صفات.

رضا �لموظّفة عن �ختيارها لقماش �لقطن - 
وعن �لتقرير �لذي تّم �إعد�ده.

- وثائق: �لنشر�ت �لخاصة - حو�ر ومناقشة.
بال�أقمشة،كتالوجات

و نشر�ت عن �ل�أقمشة وعن
قماش �لقطن و�ستخد�مه

ُل استخدام قم�ش القطن في ملابس ال�أطف�ل؟ اأفّكر: لم�ذا ُيفضَّ

سؤال: اأَعّدْد ممّيزات القطن. ✪✪
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   اأتعـــلُّم:

األي�ف القطن

نش�ط نظري )١( اأبحُثُ عن كيفّية حفظ القطن وتخزينه. 1

نساَن  �ل�إ يعطي  ول�  �لجسم،  حركة  مع  بسلاسٍة  يتشّكُل  حيث  �ل�أقمشِة،  سيَّد  �لقطن  ُيعدُّ 
ل درجات �لحر�رة  �لعرق، وَتحمُّ ل�أنه يمتاز بقدرته على �متصاص  بالتّقييد و�لّضيق؛  حساَس  �ل�إ
ل عمليّات �لكّي و�لغسيِل  �لمرتفعة، كما �أنّه َمرٌِن وناعُم �لملمس، ويتميّز �أيضاً بقدرته على َتحمُّ

�لمتكرّرة، �إلى جانب قابليّته للصبغات �لمتعّددة. 
تُسبُّب  فلا  �ل�ستعمال،  في  و�لر�حة  َثمِنها،  لِرُْخِص  �لقطنيّة؛  �لملابَس  �لمشتري  وُيفّضُل      
وتحافظ على حر�رة  �لدفء  تعطي  �لّشتاء؛ حيث  في  �أيضاً  ملاءمٌة  للجسم، وهي  �لحساسيّة 

�لجسم، كما تمتاز بِخلوِّها من �لشحنات �لكهربائيّة.                 
     وُيستخَدُم �لقطن في صناعة �لملابس �لد�خليّة، وملابس �ل�أطفال، وُيستعمل بكثرٍة في 
صناعة �لّضماد�ت، وملابس �ل�أطبّاء و�لممرّضات؛ لسهولِة تعقيمها وغليها، وكذلك في صناعة 

�لورق، وُيستخدم ُشعلًة للمو�قد و�لشموع.

كيفّيُة ِحفِظ القطن
ها بقماش موسلين )�أو �لموصلي وهو نوٌع رقيٌق وناعٌم من �لنّسيج  لِِحْفِظ �لثّياب �لقطنيّة يجُب لفُّ
�لقطنّي(؛ ل�أّن �لخيوَط �لطبيعيَّة تحتاُج �إلى دخوِل �لهو�ء في عمليِّة �لتّخزين، ول� ُيفّضُل تخزيُنها 

بِه لفترٍة طويلة. في �أكياِس تمنع َتسرُّ
ملحوظة :ل� يتاأثُّر �لقطُن �إذ� تعرَّض للّشمس و�لهو�ء مدًة قصيرًة، �أّما �إذ� كانت �لُمّدَة طويلًة فاإّن لوَنه يتلف.

نش�ط عملي )2(: اقُْم بزي�رٍة مْيدانّيٍة لمحلِّ ال�أقمشة؛  1
لتتعرََّف خص�ئَص اأخرى لقم�ش القطن.

اأسئلة✪✪
كيف يمكُن حفُظ قطعٍة من قماش �لقطن؟– ١
ما هي �ستعمال�ُت قماِش �لقطن؟– ٢
نبات �لقطنهل يتاأثُّر �لقطن عند تعرضه للشمس و�لهو�ء؟ وّضح.– 3
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فرازّيِة في الحرير )الست�ن(.  الموقف التعليمّي التّعلّمّي )١- ٤(:مّيزات ال�ألي�ِف ال�إ

مختّصٍة  شركٍة  مَع صاحِب  �لرسميّة  �لمناسباِت  ملابِس  ببيِع  �لخاّصة  �لمحّلات  �إحدى  الموقف:تعاقدْت  وصف 
�لفساتين من �لحرير  �لُمستخَدِم في تفصيل هذه  �لقماِش  �أن يكوَن نوُع   �لّسهرة، شريطَة  بتصميِم وتفصيِل فساتيِن 

�لطبيعّي.
العمل الك�مل

الموارد وفَق الموقف  المنهجّية )استراتيجّية التعلّم(وصُف الموقف التعلّمّي خّطوات العمل

اأجمع البي�ن�ت 

واأحلّله�
- �أجمع �لبيانات من صاحب �لمحلات 

�لتجارية عن:
- �لموديلات و�لتصاميم �لتي يرغب بها 
- �ل�ألو�ن و�لمقاسات )نمر �لملابس(.

- �لميز�نية �لمرصودة.
- �أجمع �لبيانات من محل لبيع �لملابس 

�لرسمية للاطّلاع على �أنو�ع �ل�أقمشة.
- �أجمع �لبيانات عن ميز�ت قماش �لحرير 

ودو�عي �ستخد�مه.

- �لبحث �لعلمي / زيارة 
ميد�نية لمحل بيع �ل�أقمشة.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم  �لتعاونّي/مجموعات.

- وثائق )طلب محلات
�لملابس �لرسمية، 

كتالوجات خاصة عن 
قماش �لحرير، وثائق 

ونشر�ت عن قماش �لحرير(.
- �لتكنولوجيا )فيديو عن 

قماش �لحرير و�ستخد�مه(.
- وسيلة نقل.

- تحديد خطّو�ت �لعمل للتعرف على اأخّطط واأقرّر
خصائص قماش �لحرير.

- تحديد ميز�ت قماش �لحرير.
تحديد دو�عي �ستخد�م قماش �لحرير.
- �إعد�د مقترحات لتسليمها لصاحب 

�لمحال �لتجارية عن �ستخد�مات 
قماش �لحرير و�لتصاميم �لملاءمه 

ستخد�مه. ل�إ
- �إعد�د خطّة موضحة جميع 

عناصرها.

- �لتعلّم �لتعاونّي/ 
مجموعات.

- حو�ر ومناقشة.

- عصف ذهنّي.

- وثائق )طلب محلات 
�لملابس �لرسمية، �لنشر�ت

و�لوثائق �لخاصة في 
�ل�أقمشة(.

- �إحضار مجموعة من قماش �لحرير. اأنّفذ
- �تّباع �إجر�ء�ت �لسلامة �لعامة )طافية 

سعافات �ل�أوليّة،....(. �لحريق، �ل�إ
- وضع قطعة قماش �لحرير في وعاء 

زجاجّي.

- �لتعلّم �لتعاونّي/مجموعات.
- �لتطبيق �لعملي. 

- حو�ر ومناقشة.

- قطعة قماش 
�لحرير،�للهب وعاء 

زجاجّي،مصدر حر�ري، 
طفاية �لحريق، صندوق 

سعافات �ل�أوليّة. �ل�إ
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- �إشعال طرف قطعة قماش �لحرير.اأنّفذ
- رؤية حركة �للهب �لناتج عن �لحرق.
- رؤية خصائص �لرماد �لناتج عن �لحرق.

- وصف �لر�ئحة �لناتجة عن �لحرق.
- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد �لتجربة.  

- �إعد�د قائمه توّضح خصائص، 
�ألياف �لحرير و�لتصاميم �لملاءمه له 

و�لمناسبات �لتي يمكن �رتد�ء ملابس 
من �لحرير فيها.

- وثائق )طلب صاحب 
محلات �لملابس �لرسمية،
نشر�ت وكتالوجات خاصة 

عن قماش �لحرير،وثائق 
ونشر�ت عن �ل�أقمشة( 

- �لتكنولوجيا:)فيديو عن 
قماش �لحرير و�ستخد�مه(.

- �لتدقيق و �إمعان �لنظر في �أطر�ف اأتحّقق
قماش �لحرير �لمحروق.

- �لتحّقق من رؤية حركة  �للهب �لناتج 
عن حرق قطعة من قماش �لحرير 

وتمييز ر�ئحته.
- �لتاأّكد من رؤية �لرماد �لناتج عن 

حرق قطعة من قماش �لحرير و �ستنتاج 
خصائصه.

حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي /مجموعات 

ثنائّية.

- وثائق)طلب صاحب 
محلات �لملابس �لرسمية، 
وثائق ونشر�ت عن �ل�أقمشة 

وقماش �لحرير(. 
- �لخطّة �لمعّدة مسبقاً.

- توثيق �لملاحظات عن خصائص اأوثّق واأقّدم 
ومميّز�ت  قماش �لحرير.

- توثيق �لملاحظات عن نتائج حرق 
قطعة قماش �لحرير.

- �إعد�د �لعروض �لتقديميّة.
- تسليم صاحب �لمحال �لتجارية  

�لتقرير �لخاص بمميز�ت قماش �لحرير 
و�لتصاميم �لملاءمه لهذ� �لنوع من 

�ل�أقمشة و�لمناسبات �لتي يمكن �رتد�ء 
ملابس مصنوعه من �لحرير فيها.

- فتح ملف خاص عن قماش �لحرير 
و�ستخد�ماته و خصائصه.

�لملحوظات �لمدّونه.- حو�ر ومناقشة.
 LCD جهاز

حاسوب.
�أقلام ملونة.

�أور�ق.  

- مقارنة نتائج تجربة �لكشف عن اأقّوم
خصائص ومميّز�ت  قماش �لحرير

- ملاءمه �لتقرير �لذي تّم �إعد�ده عن خصائص 
قماش �لحرير مع �لمعايير و�لمو�صفات.

- رضا �لشركة عن ملابس �لسهرة �لتي 
تّم تصميمها وعن �لتقرير �لذي تّم �إعد�ده

- وثائق:  نشر�ت عن - حو�ر ومناقشة
�ل�أقمشة وقماش  �لحرير 
- كتالوجات خاصة عن 

قماش �لحرير.
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اأفّكر: م� هو القم�ش الذي يصلح بديلاً لقم�ش الحرير؟

   اأتعـــلُّم:

األي�ف الحرير

نش�ط نظري: ابحث عن الحرير الطبيعي من حيث ميزاته واستخدام�ته والبلدان المنتجة له. 1

ال�أسئلة:✪✪
ما �لّصناعات �لنّسيجيّة �لتي تدخل فيها �لخيوط �لحريريّة.– ١
ما مميّز�ت قماش �لحرير عن غيره من �ل�أقمشة ؟– ٢

دودة �لقز 

ُيَعدُّ �لحرير من �أكثر �لخامات قيمًة؛ لما له من صفات جيّدة ل� تتو�فر ل�أيّة خامٍة، فهو يتميّز 
بالّدقّة، و�للمعان، ونعومة �لملمس، و�لمتانة. 

لونُه �أبيُض مائٌل للاصفر�ر، وله بريٌق يناسُب شهرَته، وغلاُء ثمِنه، حيث ُيستعمل في صناعة �أرقى 
�أنو�ع �لملابس �لرسميّة، و�لد�خليّة، وربطات �لعنق )�لكرفاتات(.

صناعة  وفي  و�لجورجيت،  �لشيفون،  مثل  �أخرى،  �أنسجٍة  صناعة  في  �لحريريّة  �لخيوط  تدخُل 
�لمفروشات و�لستائر �أيضاً.

نت�ئج تجربة حرق قطعه من قم�ش الحرير:
عِر �لمحروق.                               - تُشّم منه ر�ئحُة �لشَّ

- يحتفظ بالرّماد على شكل كر�ت �أو خرز صمغّي.
- طرف  �لقماش �لمحترق بلون �أسود يتحوّل تدريجيّاً �إلى �ل�أبيض.      

- يشتعل ببطء.
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الموقف التّعليمّي التّعلّمّي )١- ٥(:اإزالة بعِض الُبَقِع عن ال�أقمشة.

ز�لِة بقعٍة من �لدم عن ملابِس طفلِتها دون �أْن يتاأثّر �لقماش،  وصف الموقف: نور �أمٌّ لطفلٍة تحتاُج �إلى �لمساعدة، ل�إ
�أو يتغيّر لونُه.  
العمل الك�مل

المنهجّية)استراتيجّية وصف الموقف التعلّمّي خّطوات العمل

التّعلم(

الموارد وفَق الموقف 

اأجمع البي�ن�ت 

واأحلّله�
�أجمع �لبيانات من �ل�أم عن: 

- �أنو�ع �لبقع على ملابس طفلتها.
- نوع �لقماش �لمصنوعة منه ملابس �لطفلة.  

�أجمع �لبيانات عن:
ز�لة �لبقع وكيفيّة �إز�لتها. �لمو�د �لمستخدمة ل�إ

حو�ر ومناقشة.- 
�لتعلّم �لتعاونّي/- 

مجموعات. 

وثائق:)طلب �ل�أم، نشر�ت عن 
�ل�أقمشة و�لمو�د �لمستخدمة 

ز�لة �لبقع( ل�إ
�لتكنولوجيا:)فيديو عن كيفيّة �إز�لة 

�لبقع.
ز�لة �لبقع اأخّطط واأقرّر - تحديد خطّو�ت �لعمل �للازمة ل�إ

عن �ل�أقمشةحسب نوع �لقماش وطبيعة �لبقعه.
ز�لة �لبقع  - تحديد �لمو�د �لمستخدمة ل�إ

حسب نوعية �لبقع و�لقماش.
- �إعد�د خطّة موضحة جميع عناصرها.

�لتعلّم �لتعاونّي/- 
مجموعات

حو�ر ومناقشة.- 
�لعصف �لذهنّي.- 

وثائق: طلب �ل�أم نشر�ت - 
ووثائق عن �ل�أقمشة و�لمو�د  

ز�لة �لبقع. �لمستخدمة ل�إ

- وضع قطعة �لقماش في وعاء زجاجّي.اأنّفُذ
- �إضافة ماء بارد في �لوعاء �لزجاجّي.

- �إضافة كميّة �لملح �للازمة على �لماء �لبارد.
ز�لة بقعة �لدم عن قطعة  - مر�عاه �لوقت ل�إ

�لقماش.
- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد �لتجربة.

- �إحضار مجموعة مختلفة من �ل�أقمشة. 
- �لبدء بتنظيف قطعة �لقماش من �لحبر �لسائل.

- وضع قطعة �لقماش في وعاء زجاجّي.
- �إضافة �لملح وعصير �لليمون.

- تترك قطعة �لقماش لمدة ساعة تقريباً.
- غسل قطعة �لقماش بمسحوق �لتنظيف.

- رؤية شكل �لبقعة بعد �إضافة �لمو�د 
�لخاصة بالتنظيف.

- �لتعلّم �لتعاونّي/ 
مجموعات. 

- �لحو�ر و�لمناقشة.

قطع قماش مختلفة �ل�أنو�ع. - 
وعاء زجاجّي.- 
ملح، عصير ليمون.- 
ماء ساخن.- 
مسحوق تنظيف.- 
ماء بارد.- 
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ز�لة بقعة �لحبر عن قطعة  - مر�عاه �لوقت ل�إ
�لقماش.

- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد �لتجربة
- �لبدء بتنظيف قطعة �لقماش من �آثار بقع 

�لقهوة �أو �لشاي. 
- وضع قطعة �لقماش في وعاء زجاجّي.

- �إضافة ماء ساخن �أو مسحوق �لتنظيف.
ز�لة بقعة �لقهوة �أو �لشاي  - مر�عاه �لوقت ل�إ

عن قطعة �لقماش.
- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد �لتجربة.  

- �لبدء بتنظيف قطعة �لقماش من �آثار بقعة 
�لدم.

 

ماء مغلي )للاأقمشة �لقطنية - 
�أو �لكتانية(.

عينة دم.- 
�إسعافات �أوليّة.- 
وثائق: طلب �ل�أم، - 

نشر�ت عن �ل�أقمشة و�لمو�د 
ز�لة �لبقع  �لمستخدمة ل�إ

�لمختلفة.
�لتكنولوجيا)فيديو عن كيفيّة - 

�إز�لة �لبقع(.

- �لتحّقق من تسلسل خطّو�ت �لعمل في اأتحّقق
كّل تجربة.

- �لتاأّكد من �إز�لة بقعة �لحبر عن قطعة �لقماش. 
- �لتاأّكد من �إز�لة بقعة �لقهوة �أو �لشاي عن 

قطعة �لقماش. 
- �لتاأّكد من �إز�لة بقعة �لدم عن قطعة �لقماش.
- ملاحظة تاأثير �ستخد�م �لمو�د في �إز�لة �لبقع. 

حو�ر ومناقشة.- 
�لتعلّم �لتعاونّي/- 

مجموعات.

وثائق:
- �لنشر�ت �لخاصة بال�أقمشة، 

ز�لة �لبقع  و�لمو�د �لمناسبة ل�إ
عنها.

- �لخطّة �لمعّدة مسبقاً.
- طلب �ل�أم.

- توثيق �لمعلومات حول �لخطّو�ت �لمتبعة في اأوثّق واأقّدم 
�إز�لة بقع)�لدم، �لحبر �لسائل، �لقهوة �أو �لشاي، ( 

عن �ل�أقمشة. 
- �إعد�د �لعروض �لتقديميّة.

- تسليم �ل�أم تقرير�ً يوّضح طرق �إز�لة �لبقع عن 
�ل�أقمشة حسب نوع �لقماش وطبيعة �لبقعه.

- فتح ملف خاص عن �إز�لة �لبقع عن �ل�أقمشة.

حو�ر ومناقشة.- 
تعلم تعاوني /- 

مجموعات.  

�لملحوظات �لمدّونه.- 
 -.LCD جهاز
حاسوب.- 
�أقلام ملوّنة.- 
�أور�ق.  - 

- مقارنة نتائج تجارب �إز�لة �لبقع عن �ل�أقمشةاأَقوّم
- مقارنة �لمعرفة �لسابقة للاأم عن عملية �إز�لة 

بقعة �لدم بالمعرفة �لحالية
- رضا �ل�أم عن �إز�لة بقعة �لدم وعن �لتقرير 

�لذي تّم �إعد�ده.
- ملاءمة �لتقرير �لخاص باإز�لة �لبقع عن 

�ل�أقمشه مع �لمعايير و�لمو�صفات.

وثائق:نشر�ت مو�صفات - حو�ر ومناقشة.- 
�ل�أقمشة، نشر�ت عن �ل�أقمشة 

ز�لة �لبقع  و�لمو�د �لمناسبة ل�إ
عنها.
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سؤال: كيف يمكن اإزالة بقعة الصداأ عن الملابس؟✪✪

   اأتعـــلُّم:

اإزالة الُبَقع عن ال�أقمشة:

نش�ط نظري: اأبحُثُ عن اأنواٍع اأخرى من البقِع، وكيَف ُيمكُن اإزالُته� عن ال�أقمشة. 1

العوامُل التي َتَتوقُّف عليه� اإزالُة الُبقع: 

نوع �لنّسيج:  حيث �إن �ل�أنسجَة �لنباتيَّة تتحّمُل تاأثيَر �لمو�ّد �لمزيلِة للُبقع �أكثر من �ل�أنسجة - 
�لحيو�نيّة و�لصناعية.

لون �لنّسيج: �إَن للمو�ّد �لمزيلِة للُبقِع تاأثير�ً سيّئاً على �ل�ألو�ن؛ لذلَك يجب �ختياُر �لماّدِة �لمستعملِة - 
على قطعة قماٍش صغيرٍة من �لنوع نفسه، حتى ل� يتعرّض �لثّوب للتّلف.

نوع �لبقعة وموعد حدوثها:  فهما يحدد�ن �لمادة �لتي تستعمل للتّنظيف.- 
رش�دات ال�آتية: زالة الُبقع بسهولة ل� بّد من اتّب�ع ال�إ ل�إ

تحديد نوع �لبقعة قبل �إز�لتها.- 
�إز�لة �لبقعة قبل غسل �لقطعة، وخاّصة �لبقع �لّدهنيّة.- 
عدم كّي �لقطعة �إلّ� بعد �إز�لة �لبقع. - 
ل غسل �لقطعة بالماء.-  ز�لة بعِض �لُبقع ُيفضَّ عند �ستخد�م �لنّشا ل�إ

ال�أسئلة:✪✪
�أوضح �لعو�مل �لتي تؤثر في عملية �إز�لة �لبقع عن �ل�أقمشة.– ١
كيف يمكُن �إز�لُة بقعِة  �لقهوِة �أو �لّشاي عن �ل�أقمشة؟ – ٢
ز�لة �لبقع بسهولة؟– 3 ما �ل�أمور �لو�جب مر�عاتُها ل�إ
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اأسئلة الوحدة

الّسؤال ال�أّول �
ج�بة فيم� ي�أتي: اأضُع دائرًة حول رمز ال�إ

١- �أيٌّ من �ل�آتية من مميّز�ت �لحرير؟   
د- �للّمعان. جـ- �لتّشابك.   ب- �لخشونة.   �أ- �لليونة.  

٢- �أيُّ �ل�آتية من �لعو�مل �لتي تتوقّف عليها �إز�لة �لبقع؟ 
د- عدم غسل �لقطعة.  جـ- كّي �لقطعة.   ب- �لمو�د �لمستخدمة.  �أ- لون �لنسيج.  

3- متى يتم تحديد نوع �لبقعة؟
د- عند كيّها. جـ- قبل �إز�لتها.   ب- عند حدوثها.   �أ- حسب �لقماش. 

٤- �أي من �ل�أتية هو من �ل�ألياف �لحيو�نيّة؟
د- �لّستان. جـ- �لشيفون.   ب- �لكشمير.   �أ- �لجبير.  

٥- لماذ� ُيفّضل �لمشتري قماش �لقطن؟
جـ- من �أقمشة �لمناسبات.  د- مناسب للاأجو�ء �لحارة فقط. ب- لونه �لمميز.   �أ- رخص �لثّمن. 

6- ما طبيعُة �لمكان �لذي ُيحفظ فيه �لكتان؟
د- معتدل �لحر�رة. جـ- رَْطب.   ب- بارد وجاّف.   �أ- بارد.  

٧- ماذ� تحتاج �ل�ألياف �لطبيعيّة عند تخزينها؟ 
د-  �لبرودة. جـ- �لهو�ء.   ب- �لماء و �لهو�ء.  �أ- �لّشمس.  

8-  ما لوُن �لحرير �لطبيعّي؟
د- �أزرق فاتح. جـ- بيج.   ب- �أبيض مائل للاصفر�ر.  �أ- �أبيض.  

٩- ماذ� ُيسبّب جهاز �لتجفيف �لكهربائي للكتان؟
د- �لتّلف. جـ- �ل�نكماش.   ب- يصبح بارد�ً وجافّاً.  �أ- �لنّعومة.  

الّسؤال الثّ�ني: �أعّدد �لعو�مل  �لتي تتوقّف عليها �إز�لة �لبقع. �

الّسؤال الثّ�لث: كيف يتم تخزين قماش �لكتان؟ �

الّسؤال الّرابع: �أعّدْد خصائَص �لّصوف. �

مشروع الوحدة	✪

١- �أنّفذ صباغة قطعة ملابس قطنية باستخد�م صبغات طبيعيّة.
٢- �أعد�د تقرير عن �نو�ع �ل�قمشة �لصناعية.
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اأدواُت الِخي�طِةالَوْحَدُة الث�نية

اأن�قُش: هل تختلُف تصنيف�ُت اأدواِت الِخي�طِة وفَق دواعي اْستخداِمه�؟
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ُيتوقَُّع من الّطلبِة بعَد ال�ْنته�ء من دراسِة هذه الَوْحدِة، والتّف�عِل مَع اأنشطِته� 
والخي�طة،  للتّفصيل  اللازمِة  والموادِّ  ال�أدواِت،  تحديِد  ق�دريَن على  يكونوا  اأْن 

وتصنيِفه� وفَق دواعي استخداِمه�، من خلال:

�لتّعرُِّف �إلى �أدو�ِت �لخياطِة �ل�أساسيّة، وتوظفيها. �

غلاق وتوظيفها. � �لتّعرُِّف �إلى �أدو�ِت �لقياس، و�لتاأشير و�ل�إ

�لتّعرُِّف �إلى �أدو�ِت �لكّي، و�أشرطة �لورب وتوظيفها. �

�لتّعرُِّف �إلى بعض �أشكال �لمطاط، و�لحشو�ت، وتوظيفها. �

حّل مشكلاٍت حياتيٍّة تتعلّق باأدو�ت �لخياطة. �
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الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة

الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة الُمتوقَُّع من الّطلبِة 
امتلاُكه�،بعد ال�ْنته�ِء من دراسِة هذه الَوْحدة 

والتف�عل مع اأنشطته�:

اأّول�ً: كف�ي�ٌت ِحرفّيٌة �

�ل�أساسيّة،  � �لخياطة  �أدو�ت  تحديد  على  �لقدرُة 
�أنو�عها و�ستعمال�تها.

�لقدرُة على تحديد �أدو�ت �لتاأشير، و�ستعمال�تها. �

تحديُد �أدو�ت �لقياس و�ستعمال�تها. �

غلاق، و�أشكالها، و�ستعمال�تها. � تحديُد �أدو�ت �ل�إ

�لقدرُة على تحديد �أنو�ع �أدو�ت �لكّي. �

تحديُد �أنو�ع �أشرطة �لورب و�ستعمال�تها. �

�لقدرُة على تحديد �أشكال �لمطاط، و�لحشو�ت،  �
و�ستعمال�تها.

تقييم وتقويم �لنتائج وعرضها.  �

ث�نيً�: كف�ي�ٌت اجتم�عّيٌة وشخصّيٌة  �

�لعمل ضمن فريق. �

تقبل �لتغذية �لر�جعة. �

�حتر�م ر�أي �ل�آخرين.  �

مصد�قية �لتعامل مع �لزبون. �

حفظ خصوصية �لزبون. �

�ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون. �

�لتحلي باأخلاقيات �لمهنة �أثناء �لعمل.  �

�لتمتع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل. �

�ستخلاص �لنتائج ودقّة �لملاحظة.  �

�ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال. �

�لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.  �

�ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة  �

فادة من مقترحات �ل�آخرين.  � �ل�إ

�متلاك مهارة �لتاأمل �لذ�تي. �

�ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل ملحوظات �ل�آخرين و�نتقاد�تهم.  �

قناع. � �لقدرة على �ل�إ

ث�لثً�: كف�ي�ٌت منهجّية �

�لتعلّم �لتعاونّي.  �

�لحو�ر و�لمناقشة. �

�متلاك مهارة �لبحث �لعلمي و�لقدرة على توظيف  �
�أساليبه.

�لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهنّي(. �

�ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة. �

توثيق نتائج �لعمل وعرضها. �

توظيف �لتكنولوجيا.  �

�لتخطّيط. �

قواعد ال�أمن والّسلامة

١- �لحذر �أثناء �لتعامل  مع �أدو�ت �لخياطة �لحادة 
بر، .....(. )�لدبابيس،  �ل�إ

٢- تنظيف �ل�أيدي ومكان �لعمل.

3- �لحذر �أثناء �ستعمال �لمكو�ة، و�ل�نتباه لدرجة 
�لحر�رة.
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الموقف التعليمّي التّعلّمّي )2- ١(: اأدوات الخي�طة ال�أس�سّية، وتوظيفه�. 

وصف الموقف: ترغُب سيّدٌة باْفتتاِح مشغٍل للتّفصيل و�لخياطة، وتريُد �ل�ستفساَر عن �أدو�ِت �لخياطِة �للازمِة لتجهيِز 
�لمشغل بها.

العمل الك�مل: 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف التعلّمّيخّطوات العمل

التعلّم(

الموارد وفَق الموقف

اأجمع البي�ن�ت، 
واأحلّله�

- �أجمع �لبيانات من �لسيدة عن 
�لميز�نية �لمرصودة، وطبيعة عمل 

�لمشغل، وحجم �لمشروع.
- �أجمع �لبيانات عن:

1- �أدو�ت �لخياطة �ل�أساسيّة �للازمة 
للمشغل.

2- مميّز�ت �أدو�ت �لخياطة 
�ل�أساسيّة،و�أشكالها، و�أنو�عها.

- �لبحث �لعلمي /زيارٌة 
مْيد�نيٌّة لمحّلات بيِع 

�أدو�ِت �لخياطة،ومشاغل 
�لخياطة و�لتفصيل

- �لتعلّم �لتعاونّي / بشكل
فردي �أو مجموعات.
- �لحو�ر و�لمناقشة.

- �لوثائق: )ملف خاص 
بطلب �لسيدة، كتالوجات 

لمو�صفات �ل�أدو�ت 
ومميّز�تها، نشر�ت عن 

�أدو�ت �لخياطة �ل�أساسيّة، 
و�ستخد�ماتها(

- �لتكنولوجيا )�لشبكة 
�لعنكبوتية، فيديو عن 

�أدو�ت �لخياطة(.
- وسيلة نقل للزيارة.

-  تحديد مو�صفات �أدو�ت �لخياطة اأخّطط واأقرّر
�ل�أساسيّة.

- تحديد �ل�أمور �لمهنيّة �لمتعلّقة 
باستخد�م �أدو�ت �لخياطة �ل�أساسيّة، 

ونوعيّاتها.
- �إعد�د خطٍّة تُوّضح جميع مر�حل 

�لعمل.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي.

- �لعمل ضمن مجموعات.
- عصف ذهنّي

- �لوثائق و�لنشر�ت.

- تجهيز وترتيب �لمكان و�ل�أدو�ت.اأنّفُذ
- �إحضار �أدو�ت �لخياطة �ل�أساسيّة.

- تفحص و �ستكشاف �ل�أدو�ت.
- �لتمييز بين �أدو�ت �لخياطة

�ل�أساسيّة.
- تحديد �ل�ستخد�مات �لخاصة

بكل �أد�ة.
- تصنيف �أدو�ت �لخياطة �ل�أساسيّة 

وفَق �لغرض من كّل ِصنف.

- �لتعلّم �لتعاونّي/�لتطبيق 
�لعملّي �لفردّي لتصنيف 

�ل�أدو�ت حسب �ستخد�ماتها.
- حو�ر ومناقشة.

- �لعصف �لذهنّي.

- �أدو�ت �لخياطة �ل�أساسيّة: 
)�إبر، دبابيس،  مقّصات،  

خيوط(.
- �لقماش.

- صندوق �إسعافات �أوليّة.
- �لتكنولوجيا )فيديو عن 

�أدو�ت �لخياطة �ل�أساسيّة(.
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بر و�أحجامها.اأتحّقق - �لتاأّكد من �أشكال �ل�إ
- �لتاأّكد من جودة �ل�أدو�ت.

- �لتحّقق من تحديد مو�صفات �لدبابيس.
- �لتحّقق من تحديد �أنو�ع �لخيوط 

ومميّز�تها.
- �لتحّقق من تحديد �أنو�ع �لِمقّصات 

و�أشكالها.

- حو�ر ومناقشة.
- �لعمل �لجماعي.

�لوثائق:)ملف خاص 
بطلب �لفتاة، كتالوجات 

لمو�صفات �ل�أدو�ت 
ومميّز�تها، نشر�ت عن 

�أدو�ت �لخياطة �ل�أساسيّة، 
و�ستخد�ماتها(

- �لخطّة �لمعّدة سابقاً.

- توثيق �لملحوظات حول مو�صفات، اأوثّق واأقّدم
ومميّز�ت �أدو�ت �لخياطة �ل�أساسيّة، 

و�ْستعمال�ِت كٍل منها.
- �إعد�د �لعروض �لتقديميّة للنتائج.

- تسليم �لسيدة تقرير�ً يوّضح �أدو�ت 
�لخياطة �ل�أساسية و�ستخد�ماتها 

ومميّز�ت كّل منها.
- �إنشاء ملف خاص باأدو�ت �لخياطة.

- �لملحوظات �لمدونة.- حو�ر ومناقشة.
- �أقلام و�أور�ق لعرض 

�لمعلومات.
.LCD جهاز -

- جهاز حاسوب.

-  مقارنة �لمعرفة �لسابقة للزبون مع اأَقوّم 
�لمعرفة �لحالية عن �أنو�ع �أدو�ت 

�لخياطة �ل�أساسيّة،ومو�صفاتها،
و�ستخد�ماتها.

- رضا �لزبون عن �لتقرير �لذي تّم 
�إعد�ده.

- ملاءمة �لتقرير �لخاص باأدو�ت 
�لخياطه �ل�أساسة ومو�صفاتها 

و�ستخد�مات كّل منها للمعايير 
و�لمو�صفات. 

- نشر�ت عن مو�صفات - حو�ر ومناقشة.
�أدو�ت �لخياطة �ل�أساسيّة، 

و�أنو�عها، وفَق �ستخد�ماتها. 

�أفّكر: ما مو�صفاُت �لخيط �لجيّد للخياطة؟
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   اأتعـــلُّم:

اأدوات الخي�طه ال�أس�سية

نش�ط نظري )١(: اأبحُث عن اأنواع ِمقّص�ت الخي�طه، واأصنّفه� وفق استخدام�ته�.  1
لمام بال�أدو�ت �لتي من خلالها يتم �أد�ء َمهّماِت �لخياطة �ليدويّة و�ل�آليّة. ل� يمكن ممارسُة مهار�ت �لخياطة دون �ل�إ

بر � ال�إ

بُر، و�لدبابيُس، و�لخيوُط، و�لِمقّصاُت من �أدو�ت �لخياطة  - تُعدُّ �ل�إ

�ل�أساسيّة. 

ول�  ينكسر بسهولة،  ول�  ل� يصد�أ،  �لذي  لب  �لصُّ بر من  �ل�إ تُصَنُع   -
َيعوَّج، ومصقولة، وحاّدة، وُسمها )عينها( و�سع.

برة مع نوع �لقماش، و�لغرض من �ستعمالها،  - يجب �أْن تتناسب �ل�إ
و�لطّويلة  �لخفيفة،  �ل�أقمشة  تناسب  �لتي  �لرفيعة  �لطويلة  بر  �ل�إ فمنها 
�لتّطريز،  ل�أقمشة  �لُمدبّبة  و�لقصيرة  �لّسميكة،  للاأقمشة  �لّسميكة 

و�لنّاعمة �لرفيعة لتطريز �لخرز.

الدب�بيس �

تُستعَمل �لدبابيس لتدبيس �لُمخطّط على �لقماش، وتدبيس �أجز�ء 
�لنّموذج،ولِعمِل �لبروفة، َوَثْني �لّذْيل، وتحديد �لطّول.

 

الخيوط �

يجُب �ختياُر �لخيوِط �لتي تتناسُب مع �لقماش �لُمستعَمل ونْوِعه، 
وُيفّضل �أْن يكوَن لوُن �لخيوط �أغمَق من لون �لقماش؛ حتى تندمَج 
مَع لْوِن �لقماش، وتختلُف �لخيوُط وفَق �ستعمال�تها، فمنها: خيوُط 
�لتّسريج )�لخياطة �لمؤقّتة(، وخيوط �لخياطة �ل�آليّة، وخيوط �لتّطريز، 

وخيوط �لحبكة.



٢8

الِمقّص�ت �

و�لِمقّص  �لطول،  �لمتوّسط  و�لِمقّص  �لتفصيل،  ِمقّص  ومنها:  و�ستخد�ماتها،  �أحجامها  حيث  من  �لِمقّصاُت  تتنوُّع 
�لصغير، و�لِمقّص �لمقرقط، وِمقّص �لِمشرط، و�لِمقّص �لَكهربائّي.

بر. 1 نش�ط عملي )2(: استخدْم مَع زملائي قم�شً� وحشوًا لعمِل مخّدٍة صغيرٍة، لحفِظ الّدب�بيِس وال�إ

ال�أسئلة: ✪✪
ما هي �ستعمال�ُت دبابيِس �لخياطة ؟      – ١
ما �أدو�ُت �لخياطة �ل�أساسيّة؟– ٢

بر، و�ستعمال�ت كّل منها.  3-  �أصّمم في دفتري جدول�ً يتّضمن �أنو�ع �ل�إ
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غلاق وتوظيفه�. الموقف التعليمّي التّعلّمّي)2- 2(: اأدوات القي�س، والت�أشير، وال�إ

غلاقها. فاستشارت مشغلاً للخياطه لمعرفة �ل�أدو�ُت �لتي  وصف الموقف: تريُد سيّدٌة وْضَع �أزر�ٍر لعباءتِها �لمفتوحِة ل�إ
تستخدُمها لتثبيِت �ل�أزر�ِر بطريقٍة صحيحة.

العمل الك�مل:

المنهجّية )اإستراتيجّية وصف الموقف التعلّمّيخّطوات العمل

التعلّم(

الموارد وفَق الموقف

اأجمع البي�ن�ت 

واأحلّله�
- �أجمع �لبيانات من �لسيدة عن 

مو�صفات �ل�أزر�ر �لتي 
ترغب في وضعها على �لعباءة 

- �أجمع �لبيانات عن:
- �أدو�ت �لقياس، و�لتاأشير،

غلاق �للازمة. و�ل�إ
- �أنو�ع �أدو�ت �لقياس، و�لتاأشير، 

غلاق، و�ستعمال�تها. و�ل�إ

- �لحو�ر و�لمناقشة.
- �لبحث �لعلمي /

زيارة ميد�نيّة لمحّلات 
بيع �أدو�ت،  و�لتاأشير، 

غلاق. و�ل�إ
- �لتعلّم �لتعاونّي /

مجموعات
ثنائّية.

- �لوثائق:)ملف خاص بطلب 
�لسيدة، نشر�ت عن �أنو�ع 
�أدو�ت �لقياس، و�لتاأشير، 
غلاق،و�ستخد�ماتها،  و�ل�إ

كتالوجات لمو�صفات �ل�أدو�ت 
ومميّز�تها(.

- �لتكنولوجيا)�لشبكة �لعنكبوتية،  
فيديو عن �أدو�ت �لقياس و�لتاأشير 

غلاق(. و�ل�إ
- وسيلة نقل للزيارة.

- تحديد مو�صفات �أدو�ت �لقياس، اأخّطط واأقرّر
غلاق. و�لتاأشير، و�ل�إ

- تحديد �ل�أمور �لمهنيّة �لمتعلّقة 
باستخد�م �أدو�ت �لقياس، و�لتاأشير، 

غلاق، ونوعيّاتها. و�ل�إ
ُح جميَع مر�حل  - �إعد�د خطّة تُوضِّ

غلاق �لعباءة بال�أزر�ر. �لعمل �للازمة ل�إ

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي/

مجموعات.
- عصف ذهنّي.

- �لوثائق:)ملف خاص بطلب 
�لسيدة، نشر�ت عن �أنو�ع 
�أدو�ت �لقياس، و�لتاأشير، 
غلاق،و�ستخد�ماتها،  و�ل�إ

كتالوجات لمو�صفات �ل�أدو�ت 
ومميّز�تها(.

- تجهيز وترتيب �لمكان و �ل�أدو�ت.اأنّفُذ
- �إحضار �أدو�ت �لقياس، و�لتاأشير، 

غلاق. و�ل�إ
- تفحص و�ستكشاف �ل�أدو�ت.

- �لتمييز بين �ل�أدو�ت.
- تحديد �ل�ستخد�مات �لخاصة بكل 

�أد�ة.

- �لتعلّم �لتعاونّي/ 
مجموعات ثنائيه تطبيق 
عملي لتوظيف �ل�أدو�ت 

وفق �ستخد�ماتها.
- حو�ر ومناقشة.
. - عصف ذهنّيّ

- �أدو�ت �لخياطة �ل�أساسية: )�إبر، 
دبابيس،  ِمقّصات،  خيوط(،  

�أدو�ت �لتاأشير: )حجر علام، 
كربون،عجلة مسنّنة(، �أدو�ت 
قياس: )متر- مساطر- زو�يا(، 
�أدو�ت �إغلاق: )�أزر�ر باأشكال 

مختلفة(.

- �أقمشة.
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- توظيف �أدو�ت �لقياس، و�لتاأشير، 
غلاق وفَق �لغرض من كّل صنف.  و�ل�إ

- �إغلاق �لعباءه بال�أدو�ت �لمناسبة.

سعافات �ل�أوليّة. - �ل�إ
- �لتكنولوجيا)فيديو عن �أدو�ت 

غلاق  �لقياس و�لتاأشير و�ل�إ
و�ستخد�ماتها.

- �لتحّقق من تحديد �أدو�ت اأتحّقق
�لقياس و�أشكالها.

- �لتحّقق من تحديد �أدو�ت 
�لتاأشير، ومو�صفاتها.

- �لتحّقق من تحديد �أدو�ت 
غلاق، و�أشكالها، ومو�صفاتها. �ل�إ

- �لتاأّكد من َجْودة �ل�أدو�ت، 
ومدى صلاحيّتها للاستخد�م.

- �لتحّقق من �إغلاق �لعباءه بما 
يتلاءم وطلب �لسيدة.

- حو�ر ومناقشة.
- تعلم تعاوني / مجموعات 

صغيرة.

- �لخطّة �لُمعّدة سابقاً.
- �لوثائق:)ملف خاص بطلب 

�لفتاة، نشر�ت عن �أنو�ع 
�أدو�ت �لقياس، و�لتاأشير، 
غلاق،و�ستخد�ماتها،  و�ل�إ

كتالوجات لمو�صفات �ل�أدو�ت 
ومميّز�تها(

- توثيق �لملحوظات �لخاصة اأوثّق واأقّدم 
بمو�صفات ومميّز�ت �أدو�ت 
غلاق �لقياس، و�لتاأشير، و�ل�إ

،و�ستعمال�ت كٍل منها.
- �إعد�د �لعروض �لتقديميّة.
- تسليم �لسيدة تقرير�ً عن 

غلاق  �أدو�ت �لقياس و�لتاأشير و�ل�إ
ومو�صفاتها و�ستخد�مات كّل منها.

- �إنشاء ملف خاص باأدو�ت 
غلاق.   �لقياس، و�لتاأشير، و�ل�إ

- حو�ر ومناقشة.
- طرح �ل�أسئلة.

- �لعمل ضمن مجموعات.
- عرض �لنتائج.

- �لملحوظات �لمدّونة.  
- �أقلام و�أور�ق لعرض �لمعلومات.  

LCD جهاز -
- جهاز حاسوب.

- مقارنة معرفة �لزبونة �لسابقة عن اأَقوّم
غلاق  �أنو�ع �أدو�ت �لقياس، و�ل�إ

و�لتاأشير، ومو�صفاتها و�ستخد�ماتها 
مع �لمعرفة �لحالية.

- رضا �لزبونة عن �لعباءه بعد �إغلاقها.
- ملاءمة �لتقرير �لخاص باأدو�ت 

غلاق و�لقياس و�لتاأشير مع �لمعايير  �ل�إ
و�لمو�صفات.

وثيقة مو�صفات �ل�أدو�ت، - حو�ر ومناقشة.
و�أنو�عها وفَق �ستخد�ماتها.
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غلاق العب�ءة؟ اأفّكر:  هل يوجد طرٌق اأخرى غير استخدام ال�أزرار ل�إ

   اأتعـــلُّم:

غلاق اأدوات القي�س، والت�أشير، وال�إ

نش�ط نظري )١(: اأبحُث عن استخدام�ت اأدوات القي�س. 1
غلاق اأهمّيُته� في اإنت�ٍج  ل�أدوات القي�س، والت�أشير، وال�إ

متَقٍن لقط�ِع تصميِم وخي�طِة الملابس.

     
وتصميم  لرسم  �لمهّمة  �ل�أدو�ت  من  تُعدُّ  القي�س:  اأدوات 

�لموديلات. 
ومن �أهّمها: �لمساطر، و�لمنحنيات، و�لّزو�يا، و�لمتر �لذي ُيستعَمل ل�أخِذ مقاساِت �لجسم، وقياس �أطو�ل �لقماش، 

وعرضه.
  

اأفّكُر: يجب عدُم استعم�ِل ورِق الكربوِن الح�ّد اللّون.

اأدوات الت�أشير: تُستعَمُل لوْضِع �لعلامات على �لقماش، ولِنقِل علامات �لُمخطّط من �لورق �إلى �لقماش، مثل: حجر 
�لعلام، �لعجلات �لمسنّنة، ورق �لكربون.

- ُيفّضل �ستعماُل �للّوِن �لفاتِح من حجِر �لعلام، وورق �لكربون؛ حتى ل� يترك �أثر�ً على �لقماش.
للاأقمشة  تُستخدم  وملساء  �لّسميكة،  للاأقمشِة  تُستخَدُم  �أسنانُها عريضٌة  منها:  �أشكاٌل مختلفٌة،  �لمسنّنة  لِلَعجلِة   -

�لنّاعمة.  
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نش�ط نظري )2( اأكمل م� ي�أتي: 1
غلاق:  ______، و ______، و _______.  - من �ل�أمثلة على �أدو�ت �ل�إ

- تتوفر �ل�أزر�ر باأشكاٍل ِعّدٍة، منها: ___________، و __________. 
-  تُستعَمُل �لكبشاة في �لملابس �ل _________________. 

- تُصَنُع �لكبّاسات من _____________، و ____________. 
- من �أنو�ع �لسّحابات: ___________، و ____________. 

  
و�لكبّاسات،  كال�أزر�ر،  �لملابس،  فتحات  لغلِق  وسيلٌة  فهي  �لملابس،  على  جمال�ً  تُضفي  غلاق:  ال�إ اأدوات 

و�لسّحابات...�لخ.

�أ- ال�أزرار: متنوّعة، فمنها ما لُه عنٌق، ومنها ذو ثقبين �أو �أربعة ثقوب، ومنها �لمعدنّي و�لبلاستيكّي، ومنها ما يثبّت 
بطريقة �لكبس، مثل �أزر�ر �لجينز. ويتز�من وجوُد �لعر�وي مع �ل�أزر�ر، وهي فتحاٌت صغيرٌة يدخُل �لّزُر من خلالها لعمل 

غلاق �لمناسب، ومنها �لعروُة �لمشغولُة بالخيط على �لقماش، وعروة لوبس. �ل�إ

 

ب- الكبش�ة: هي �أد�ُة �إغلاٍق صغيرٍة ومتنوّعٍة، منها �لمعدنّي، و�لبلاستيكّي تُستعَمُل في �لملابِس �لمتر�كبة و�لمتقابلة، 
ومنها �أحجاٌم كبيرٌة تُستعمل للتنانير و�لبنطال. 
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جـ- الكّب�س�ت: تتوفر باألو�ن و�أنو�ع مختلفة، فمنها �لمعدنّي و�لبلاستيكّي، ومنها ما ُيخاط باليد، �أو يكبس بو�سطة 
�آلٍة خاّصة.

غلاق، ومنها �لسّحاب �لعادي،  د- السّح�ب�ت: تُعطي رونقاً وجمال�ً للملابس، �إضافًة �إلى �أنّها من �أهّم �أدو�ت �ل�إ
و�لسّحاب �لمخفّي، و�لسّحاب �لمفصول. وتتوفّر باأطو�ٍل و�ألو�ٍن مختلفٍة، وتُصنع من �لمعدن، �أو �لبلاستيك.

 

نش�ط عملي )٣(: تع�وْن مَع زملائك في عمل لوحٍة تظهر عليه� اأنواع السّح�ب�ت، والكّب�س�ت. 1

ال�أسئلة:✪✪
١- �أعّدُد �أدو�ِت �لتاأشير، و�أبيُّن �لهدَف من �ْستعمالها.

٢- ما �لهدُف من �ستعمال �أدو�ت �لقياس؟
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الموقف التّعليمّي التعلّمّي )2- ٣(: اأدوات الكّي، واأشرطة الورب وتوظيفه�.

وصف الموقف: حضرْت سيّدٌة �إلى مشغل �لخياطِة؛ للاستفسار عن كيفيِّة تجديِد تنورتها �لقديمة، من خلال �إضافة 
شريٍط في �أسفلها مثلاً. وما �ل�أدو�ت �لتي تلزمها لتجديد �لتّنوره.

العمل الك�مل: 

الموارد َوفَق الموقف  المنهجّية )استراتيجّية التّعلم(وصف الموقف التعلّمّيخّطوات العمل

اأجمع البي�ن�ت 

واأحلّله�
- �أجمع �لبيانات من �لسيدة 
عن شكل �لتنوره ولونها، ولون 

ضافة �لتي ترغب فيها. �ل�إ
�أجمع �لبيانات عن:

- �أدو�ِت �لكّي، و�أشرطِة �لورب 
�للازمة.

- �أنو�ِع �أدو�ت �لكّي، 
و�أجز�ئِها.

- �أنو�ِع �أشرطِة �لورِب 
و�ستعمال�تها.

- �لبحث �لعلمي/زيارٌة مْيد�نيٌّة 
لمحّلات بيع �أدو�ت �لكّي، 

و�أشرطة �لورب.
- �لحو�ر و�لمناقشة.

- �لتعلّم �لتعاونّي/ مجموعات 
ثنائّية.

- �لوثائق: )ملف خاص بطلب 

�لسيدة،كتالوجات لمو�صفات 

�أدو�ت �لكّي و�أجز�ئها،و�أشرطة 

�لورب و�أنو�عها، نشر�ت عن �أدو�ت 

�لكوي و�أجز�ئها، نشر�ت عن 

�أشرطة �لورب و�أنو�عها.

- �لتكنولوجيا: )�لشبكة �لعنكبوتية،  

فيديو عن �أدو�ت �لكي و�أشرطة 

�لورب(

- وسيلة نقل للزيارة

- تحديد مو�صفات �أدو�ت �لكّي، اأخّطط واأقرّر

و�أشرطة �لورب.

- توضيح كيفيّة �ستخد�م �أدو�ت 

�لكّي، و�أشرطة �لورب.

- وضع مقترحات لتعديل �لتنوره. 

- �إعد�د خطّة تُوّضُح جميع مر�حل 

�لعمل.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي/مجموعات.

- عصف ذهنّي. 

�لوثائق: )كتالوجات لمو�صفات 

�أدو�ت �لكّي و�أجز�ئها،و�أشرطة 

�لورب و�أنو�عها، نشر�ت عن �أدو�ت 

�لكّي و�أجز�ئها، نشر�ت عن �أشرطة 

�لورب و�أنو�عها.

- تجهيز وترتيب �لمكان.اأنّفذ
- �إحضار �أدو�ت �لكّي،و�أشرطة 

�لورب.
ص و�ستكشاف  - تفحُّ

�ل�أدو�ت.
- تحديد �ستخد�مات �أدو�ت 

�لكّي و�أشرطة �لورب.
- قّص وتجهيز �أشرطة �لورب.

- �ستخد�م �أدو�ت �لكّي 
لتهذيب �أشرطة �لورب.

- �لتعلّم �لتعاونّي/ مجموعات 
ثنائّية، �لتطبيق �لعملي لتوظيف 

�ل�أدو�ت وفق �ستخد�ماتها.
- حو�ر ومناقشة. 

- �أدو�ت �لخياطة �ل�أساسيّة: 
)�إبر، دبابيس،...�لخ(.
- �أدو�ت �لكّي )مكوى 

جاف، طاولة كّي، وسادة 
�لكي(. 

- �أشرطة ورب متنوعة.
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- عقد جلسة مع �لسيدة 
ل�ختيار �أحد �لمقترحات 

لتعديل �لتنورة.
- �إجر�ء �لتعديلات �للازمه وفَق 

طلب �لسيدة. 
- �إضافة شريط �لورب للتّنورة. 

- �لقماش.
- صندوق �إسعافات �أوليّة.
- �لفيديو �لخاص بادو�ت 

�لورب و�أدو�ت �لكي.

- �لتاأّكد من تحديد �أنو�ع اأتحّقق
�أدو�ت �لكّي و�أجز�ئها.

-  �لتاأّكد من تحديد�أنو�ِع 
�أشرطِة �لورب.

- �لتحّقق من تحديد 
�ستخد�مات �أدو�ت �لكّي، 

و�أشرطة �لورب. 
- �لتحّقق من ملاءمة شريط �لورب 

للتنوره وفق طلب �لسيدة.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي

- �لوثائق: )كتالوجات 
لمو�صفات �أدو�ت �لكّي 
و�أجز�ئها،و�أشرطة �لورب 
و�أنو�عها، نشر�ت عن 

�أدو�ت �لكّي و�أجز�ئها، 
نشر�ت عن �أشرطة �لورب 

و�أنو�عها.
- �لخطّة �لمعّدة سابقاً 

- توثيق �لملحوظات عن:اأوثّق واأقّدم  
 �أنو�ع و�أجز�ء �أدو�ت �لكّي 

و�ستخد�ماتها.
- �أنو�ع �أشرطة �لورب و�ستعمال�تها 

- �إعد�د �لعروض �لتقديميّة.
- تسليم �لسيدة ملفاً يوّضح 
�أنو�ع �أشرطة �لورب و�أدو�ت 

�لكي و�ستخد�ماتها. 
- �إنشاء ملف خاص باأدو�ت 

�لكّي، و�أشرطة �لورب.

- حو�ر ومناقشة.
- تعلم تعاوني/مجموعات. 

- �لملحوظات �لتي تّم 
تدوينها.  

- �أقلام و�أور�ق لعرض 
�لمعلومات.

LCD جهاز -
- جهاز حاسوب.

- ملاءمة �لتقرير �لخاص اأَقوّم
باأنو�ع �أدو�ت �لكّي، و�أجز�ئها، 
و�ستخد�ماتها، و�أشرطة �لورب 

و�ستعمال�تها مع �لمعايير 
و�لمو�صفات.

- رضا �لزبونة عن �لتنوره بعد 
تعديلها وعن �لتقرير �لذي تّم 

�إعد�ده.

- نشر�ت عن  مو�صفات - حو�ر ومناقشة.
�أدو�ت �لكّي و�أجز�ئها، 

مو�صفات �أشرطة �لورب.
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اأفّكُر: م� الهدف من وجود منّظم حرارة في الِمكواة الكهرب�ئّية؟

   اأتعـــلُّم:

اأدوات الكّي

ل�أحد  1 ــ�رًة  زي نُرتُّب   :)١( عملي  نش�ط 
ونُسّجُل  الــكــّي،  عملّيَة  ونــتــ�بــُع  المص�نع، 
الملحوظ�ت عن جه�ز الكّي، الذي يختلف عن 
الِمكواة الع�دّية المستعملة في مشغل المدرسة.

- ل�أدو�ت �لكّي تاأثيٌر على جمال �لمنتج وترتيبة، ومن �أهّم هذه �ل�أدو�ت: )�لمكو�ة �لكهربائيّة �لجافّه، ومكو�ة �لبخار(.
- من �أجز�ء �أدو�ت �لكّي:  طاولة �لكّي، وسادة �لكّي، وِسادة كّي �لُكم...�لخ.

اأشرطة الورب

نش�ط عملي )2(: اأفحُص بعض الملابس في خزانتي  1
واأل�حظ شريط الورب فيه�.  

- تُقَسُم �أشرطُة �لورِب �إلى نوعْين: نوٍع جاهٍز، و�ل�آخِر ُيقصُّ من 
�لقماش.  

- ُيقصُّ شريُط �لورِب بال�تّجاه �لثّالث للنّسيج؛ �أّي بَِورِب �لقماش.

نش�ط عملي )٣(: اأجّهُز شريط ورب من القم�ش المتوفّر في المشغل.  1
ال�أسئلة:✪✪

كيف ُيقصُّ شريُط �لورب؟– ١
ما هي �أدو�ت �لكّي؟– ٢
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الموقف التعليمّي التعلّمّي)2- ٤(: اأشك�ُل الحشوات، والمط�ط، وتوظيفه�.

وصف الموقف: حضرت سيّدٌة �إلى مشغل �لخياطة للاستفسار؛ كيف يمكنها تضييق بنطاٍل و�سٍع لديها. فما هي 
�ل�أدو�ت �للازمة، لمساعدة �لزبونة في تضيق �لبنطال؟

العمل الك�مل: 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف التعلّمّي)خّطوات العمل(

التعلّم(

الموارد َوفَق الموقف  

اأجمع البي�ن�ت 

واأحلّله�

- �أجمع �لبيانات من �لسيدة 
و�ل�ستفسار عن مقاس �لبنطال 

�لمناسب لها، و�لتعديل �لمطلوب.
- �أجمع �لبيانات عن:

* �أشكال �لحشو�ت، و�لمطاط 
* �أنو�ع �لمطاط، و�لحشو�ت 

*  �ل�ستخد�مات �لمختلفة للمطاط 
و�لحشو�ت.

- �لبحث �لعلمي/ زيارة ميد�نية 
لمحلات بيع �لمطاط، 

و�لحشو�ت.
- �لحو�ر و�لمناقشة.

- �لتعلّم �لتعاونّي/ مجموعات

- �لوثائق: )ملف خاص بطلب 
�لسيدة/كتالوجات لمو�صفات 

�لمطاط و�لحشو�ت، نشر�ت عن 
�لمطاط و�لحشو�ت و�ستخد�ماتها(.
- �لتكنولوجيا: )�لشبكة �لعنكبوتية، 

فيديو عن �أشكال �لحشو�ت 
و�لمطاط و�أنو�ع و�ستخد�مات كّل 

منهما(.
- وسيلة نقل للزيارة.

- تحديد وتحليل مو�صفات �أنو�ع اأخّطط واأقرّر
�لمطاط و�لحشو�ت.

- تحديد �ل�ستخد�مات �لمختلفة 
للمطاط و�لحشو�ت.

- �إعد�د مقترحات لتعديل مقاس 
�لبنطال  للسيدة.

- �إعد�د خطّة توّضُح جميع مر�حل 
�لعمل �لخاّصة بتعديل بنطال �لزبونة.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي/ مجموعات.

- عصف ذهنّي

- نموذج �لخطّة �لتي تّم �إعد�دها.
- �لوثائق و�لنشر�ت

- تجهيز وترتيب �لمكان و�ل�أدو�ت.اأنّفذ
- �إحضار �لمطاط و�لحشو�ت.

- تفحص و�ستكشاف �ل�أدو�ت.
- �لتمييز بين �أنو�ع �لمطاط، و�أنو�ع 

�لحشو�ت.
- تحديد �ل�ستخد�مات �لخاصة 

بالمطاط، و�لحشو�ت.
توظيف �لمطاط و�لحشو�ت وفَق �لغرض 

منها،لتعديل بنطال �لسيدة.
- تجريب �لبنطال من قبل �لسيدة.

- �إجر�ء �لتعديل �لمطلوب وفق مقاس 
�لسيدة.

- �لتعلّم �لتعاونّي/ مجموعات 
ثنائّية 

- حو�ر ومناقشة.
- �لتطبيق �لعملي �لفردّي 
لتوظيف �ل�أدو�ت حسب 

�ستخد�ماتها.

- مطاط، حشو�ت،�لقماش، 
صندوق �إسعافات �أوليّة.

- فيديو  عن �أنو�ع �لمطاط، 
و�لحشو�ت، و�ستخد�ماتها(.
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�لتاأّكد من تحديد:اأتحّقق
- �أشكال �لمطاط و�لحشو�ت.

- �أنو�ع �لمطاط و�لحشو�ت 
و�ستعمال�ت كٍل منها.

- �أتحّقق من ملاءمة مقاس �لبنطال 
بعد تعديله باستخد�م �لمطاط

- حو�ر ومناقشة.
- مجموعات صغيرة.

- �لوثائق: )كتالوجات لمو�صفات 
�لمطاط و�لحشو�ت، نشر�ت عن 

�لمطاط و�لحشو�ت و�ستخد�ماتها(. 

- توثيق �لملحوظات عن �أنو�ع �لمطاط اأوثّق واأقّدم 
و�لحشو�ت،و�ستعمال�ت كٍل منها.

- �إعد�د �لعروض �لتقديميّة.
- تسليم �لسيدة تقرير�ً يوّضح �آليّة تعديل 

�لبنطال.
- �إنشاء ملف خاص باأنو�ع �لمطاط، 

و�لحشو�ت،و�ستخد�ماتها.

- طرح �ل�أسئلة. 
- حو�ر ومناقشة.

- عرض �لنتائج.  

- �لملحوظات �لتي تّم تدوينها.
- �أقلام و�أور�ق لعرض �لمعلومات.

LCD جهاز -
- جهاز حاسوب.

- مقارنة معرفة �لزبونة �لسابقة عن �أنو�ع اأَقوّم
�لمطاط، و�لحشو�ت،و�ستخد�ماتها مع 

�لمعرفة �لحالية.
- رضا �لسيدة عن �لبنطال بعد تضيقة.

- ملاءمة �لتقرير �لخاص باأنو�ع 
�لحشو�ت و�لمطاط مع �لمعايير 

و�لمو�صفات.

وثيقة مو�صفات �لمطاط و�لحشو�ت - حو�ر ومناقشة.
و�أنو�عها.

اأبحُثُ عن ُطرٍق اأخرى لتضييق بنط�ٍل واسٍع، غيَر استخداِم المط�ط. �

   اأتعـــلُّم:

الحشوات والمط�ط

نش�ط عملي:  اأسّجُل في دفتري اأنواع المط�ط وفق استعم�ل�ته. 1
- يتوفّر �لمطاط باأشكال مختلفة وذلك وفَق �لغرض من �ستعماله. 

�لرفيع  �لمطاط  �أما  �لملابس،  خصِر  في  �لعريض  �لمطاط  ُيستعمل   -
فيستعمل لعمل �لزّم. 

)�لحشو�ت  �أنو�عها:  ومن  �لملابس  لقطع  و�لترتيب  �لمتانة  �لحشو�ت  تُعطي   -
�لمنسوجة، �لحشو�ت �للاصقة، وغير �للاصقة... �لخ(. 

- يتم �ختيار �لحشو�ت وفَق نوع �لقماش، و�لغرض من �ستخد�ماتها.
ال�أسئلة:✪✪

م� الهدف من استعم�ل كٍل من؟

٢- �لحشو�ت. ١- �لمطاط.     
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اأسئلة الوحدة

ج�بة الصحيحة فيم� ي�أتي: � السؤال ال�أّول: اأخت�ُر رمَز ال�إ

١- �أّي �ل�آتية من �أدو�ت �لخياطة �ل�أساسيّة؟
جـ- �لمتر.               د- �ل�أزر�ر. �أ- �لخيوط.             ب- �لكربون.  

بر �لطويلة �لرفيعة؟ ٢-  ما �ل�أقمشة �لتي تناسب �ل�إ
د- �لمنسوجة. جـ- �لصوفيّة.   �أ- �لسميكة.           ب- �لخفيفة.  

3ـ- �أّي �ل�أدو�ت �ل�آتية ليست من �أدو�ت �لقياس؟
د- �لمساطر. جـ- �لعجلة �لمسننة.  �أ- �لمنحنيات.          ب- �لمتر.  

لب �لذي ل� يصد�أ ول� ينكسر؟   ٤- �أّي �ل�أدو�ت �ل�آتية تُصنع من �لصُّ
بر. ب- �لِمقّصات.            جـ- �لمكو�ة.               د- �ل�إ �أ- �لعجلة �لمسنّنة. 

٥- �أّي نوٍع من �لِمقّصات تُفتح فيه �لعر�وي، وُيستعمل في �لتطريز، و�ل�أشغال �ليدويّة؟   
�أ- مقّص �لتفصيل.   ب- �لمقّص �لصغير �لرفيع.    جـ- �لمقّص �لمقرقط.   د- �لمقّص �لكهربائّي.

6- ما �ل�أد�ة �لمستخدمة ل�أخذ قياسات �لجسم وقياس طول �لقماش وعرضه؟ 
جـ- �لّزو�يا.                  د- �لمساطر. ب- �لمنحنيات.   �أ- �لمتر.  

٧- ما �لذي ُيستعمل لتزيين وتنظيف �لخياطات؟ 
ب- �لمطاط.              جـ- �ل�أزر�ر.                 د- �أشرطة �لورب. �أ- �لحشو�ت.  

8- �أّي �ل�آتية ُيستعمل لعمل �لزّم؟ 

�أ- �لمطاط �لرفيع.       ب- �لمطاط �لعريض.      جـ- �لحشو�ت.              د- �أشرطة �لورب.

السؤال الثّ�ني: اأعِط اأمثلًة ل�أدوات الخي�طة ال�آتية:  �

اأدوات الكّي اأدوات القي�س   غلاق   اأدوات ال�إ اأدوات الت�أشير  

السؤال الثّ�لث: اأوّضُح استعم�ل�ِت كّل من؟ �

٢–  �لعجلة �لمسنّنة.   �لدبابيس.      –١

السؤال الّرابع:- اأعلّل: �

١- ُيفّضُل �أْن يكوَن لوُن �لخيوط �أغمَق من لون �لقماش. 

ُل �ستعمال �لكربون �لفاتح �للون. ٢- ُيفضَّ

مشروع الوحدة: و�جهت طالبة مشكلة �نقطاع �أزر�ر زيّها �لمدرسّي �أثناء �لدو�م. �أجُد حلاً لهذه �لمشكلة.	✪
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اآل�ُت الخي�طِة )١(�لَوْحَدُة �لثالثة

تختلُف اآل�ُت الخي�طِة ب�ختلاِف الهدِف، اأبحث عن اأستخدام�ت اآلة الدرزة؟
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ُيتوقَُّع من الّطلبِة بعد ال�ْنته�ِء من دراسِة هذه الَوْحدة، والتّف�ُعِل مَع اأنشطِته� اأن 
يكونوا ق�دريَن على التّع�ُمِل مَع اآلة الّدرزة، واْستخدام�تِه� في خي�طِة قطِع الملابِس 

المختلفِة، من خلال:

�لتّعرُِّف �إلى ماكينة �لدرْزة و�أجز�ئها، و�آليِّة عمِل كّل جزٍء منها.  �

�لتّعرُِّف �إلى مشكلاٍت ماكينِة �لّدرْزة: �أسبابِها، وكيفيّة حلِّها. �

تعبئِة �لماكينة، وتنفيذ �لّدرز بشكٍل مستقيٍم، �أو زو�يا، �أو منحنيات. �
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الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة

الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة الُمتوقَُّع من الطلبة امتلاُكه� 
بعد ال�نته�ِء من دراسِة هذه الوّْحدِة والتف�عل مع 

اأنشطته�:

اأول�ً: كف�ي�ٌت ِحرفّيٌة �

�لقدرُة على تحديد �أجز�ء ماكينة �لّدرزة. �

ماكينات  � تُو�ِجُه  �لتي  �لمشاكل  �أسباب  تحديُد 
�لخياطة، وحلّها.

�لقدرُة على تمرير �لخيط بالماكينة بالّشكل �لّصحيح. �

و�لّزو�يا،  � �لمستقيم،  �لّدرز  تنفيذ  على  �لقدرُة 
و�لمنحنيات.

تقييم وتقويم �لنتائج وعرضها. �

ث�نيً�: كف�ي�ٌت اجتم�عّيٌة وشخصّيٌة  �

�لعمل ضمن فريق. �

تقبل �لتغذية �لر�جعة. �

�حتر�م ر�أي �ل�آخرين.  �

مصد�قية �لتعامل مع �لزبون. �

حفظ خصوصية �لزبون. �

�ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون. �

�لتحلي باأخلاقيات �لمهنة �أثناء �لعمل.  �

�لتمتع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل. �

�ستخلاص �لنتائج ودقّة �لملاحظة.  �

�ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال. �

�لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.  �

�ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة  �

فادة من مقترحات �ل�آخرين.  � �ل�إ

�متلاك مهارة �لتاأمل �لذ�تي. �

حو�ر ومناقشة. �

�ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل ملحوظات �ل�آخرين و�نتقاد�تهم.  �

قناع. � �لقدرة على �ل�إ

ث�لث�: كف�ي�ٌت منهجّيٌة �

�لتعلّم �لتعاونّي.  �

�لحو�ر و�لمناقشة. �

�متلاك مهارة �لبحث �لعلمي و�لقدرة على توظيف  �
�أساليبه.

�لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهنّي(. �

�ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة. �

توثيق نتائج �لعمل وعرضها. �

تقويم �لنتائج وعرضها.  �

توظيف �لتكنولوجيا.  �

�لتخطّيط. �
 

قواعد ال�أمن والسلامة 

و�لمحافظة  �لخياطة،  �آلة  على  �لعمل  �أثناء  �لحذر   -١
على سلامة �ل�أيدي.  

عند  �لمناسبة  �لمقاعد  و�ختيار  �لسليمة،  �لجلسة   -٢
�لجلوس ل�ستعمال �لماكينة.

�لعامة،  �لصحة  على  للحفاظ  �لجيدة  ــاءة  ضـ �ل�إ  -3
و�لتهوية �لجيدة للمشغل. 

٤- تنظيف �ل�أيدي ومكان �لعمل. 
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الموقف التعليمّي التعلّمّي)٣- ١(: اأجزاء م�كينة الّدرزة، وعمل كّل جزٍء منه�.

وصف الموقف: ترغُب سيّدٌة في شر�ء ماكينة خياطة، لتصليِح ملابس �أفر�ِد �أسرتها، وتحتاُج لمعرفِة تفاصيَل عن �أجز�ء 

هذه �لماكينة، وعمل كِل جزٍء منها. 

 العمل الك�مل

المنهجّية وصف الموقف التعلّمّيخّطوات العمل

)استراتيجية التعلّم(

الموارد وفَق الموقف

اأجمع البي�ن�ت، 

واأحلّله�
- �أجمع �لبيانات من �لسيدة عن نوع �لماكينة 

�لمطلوبة، وعن �لمبلغ �لمرصود.
- �أجمُع �لبيانات عن: 

- �أنو�ع ماكينات �لخياطة، و�آليّة �ستخد�ماتها.
- �أجز�ء ماكينة �لّدرزة، ووظيفة كٍل منها.
- �أجز�ء �لماكينة، و�لمعّد�ت ذ�ت �لّصلة 

بالعمل، كال�أقد�ِم �لضاغطة، و�لمّكوك.

- �لبحث �لعلمي/ 
زيار�ت ميد�نيّة.

- �لتعلّم �لتعاونّي/  
مجموعات ثنائّية.

- �لحو�ر و�لمناقشة.

- �لوثائق:)ملف خاص 
بطلب �لسيدة، كتالوجات 

�أو كتيّبات ونشر�ت من
خبر�ء، �أو من �لشركات 
�لمصنِّعة لماكينة �لّدرزة.

- �لتكنولوجيا:
)�لشبكة �لعنكبوتية، فيديو 

عن �آلة �لدرزة(.
- وسيلة نقل للزيارة

*تحديد �أنو�ع ماكينات �لّدرزة.اأخّطط واأقرّر
* تحديد كيفيّة �ستخد�م ماكينة �لدرزة.

*تحديد �أجز�ء ماكينة �لدرزة، و�آليّة عمل كِل 
جزٍء من �أجز�ئها.

- �ختيار �لماكينة �لمطلوبة وفَق رغبة �لسيدة، 
وبما يناسب �لمبلغ �لمخّصص لها.
- �إعد�د خطّة توّضح نوع �لماكينة 

بما يناسب �لمبلغ �لمخّصص لها، ورغبة 
�لسيدة.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي/ 

�لعمل ضمن 
مجموعات.

- عصف ذهنّي

- �لوثائق و�لنشر�ت 

ُذ - �إحضار ماكينة �لدرزة.اأَنفِّ
-عقد جلسة مع �لسيدة و�لبدء بـِ:

- تفحص و�ستكشاف �ل�أجز�ء.
- تمييز �ل�أجز�ء �لمتحّركة في ماكينة �لّدرزة.

- تحديد َمهّمة كّل جزء.

- �لتعلّم �لتعاونّي/  
مجموعات ثنائّية.
- حو�ر ومناقشة.

- �لتطبيق �لعملّي.

- ماكينة �لّدرزة.
- صندوق �إسعافات �أوليّة.
- �لتكنولوجيا )فيديو عن 
�أجز�ء ماكينة �لدرزة و�آلية 

عملها(.
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- �لتحّقق من تحديد �أجز�ء �لماكينة، مو�صفاتها.اأتحّقق

- �لتحّقق من �ل�أجز�ء �لثابتة و�ل�أجز�ء �لمتحركة.

- �لتاأّكد من �ل�أجز�ء �لمتحّركة، ومدى ملاءمتها للماكينة.

- �لتحّقق من �ختيار ماكنة �لدرزة �لملاءمة لطلب 

�لسيدة.

- حو�ر ومناقشة.
- عمل جماعي.

- �لخطّة �لمعّدة سابقاً.
- �لوثائق:)ملف خاص 

بطلب �لسيدة، كتالوجات 
�أو كتيّبات ونشر�ت من 
خبر�ء، �أو من �لشركات 
�لمصنِّعة لماكينة �لّدرزة

م  توثيق  �أنو�ع ماكينة �لّدرزة.اأوثّق واأَقدِّ

- توثيق �آليّة �ستخد�م ماكينة �لدرزة.

- توثيق  �أجز�ء ماكينة �لخياطة، وعمل كٍل منها.

- �إعد�د �لعروض �لتقديميّة.

-تسليم �لسيدة تقرير�ً عن �أجز�ء ماكنة �لدرزة ووظيفة 

كّل منها.

- �إنشاء ملّف خاّص باأجز�ء ماكينة �لّدرزة، ووظيفة كّل 

جزء منها.

- طرح �ل�أسئلة.
- حو�ر ومناقشة.
- عرض �لنتائج.
- �لعمل ضمن 

مجموعات

- �لملحوظات �لمدّونة.
- �أقلام و�أور�ق لعرض 

�لمعلومات.
LCD جهاز -

- جهاز حاسوب.

- مقارنة معرفة �لسيدة �لسابقة عن �أجز�ء، و�آليّة اأَقوِّم
عمل كِل جزء مع �لمعرفة �لحالية.

-رضا �لزبونة عن �لماكينة �لتي تّم �ختيارها وعن 
�لتقرير �لذي تّم �إعد�دة.

-ملاءمة �لتقرير �لخاص باأجز�ء ماكينة 
�لدرزة ووظيفة كّل جزء منها مع �لمعايير 

و�لمو�صفات. 

وثيقة �أجز�ء ماكينة �لخياطة.- حو�ر ومناقشة.

اأفّكُر: هل تتش�به جميع اإبر م�كين�ت الخي�طة؟
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   اأتعـــلُّم:

م�كينة الدرزة

نش�ط نظري )١(: اأبحُثُ عن اأنواع الَقَدم الض�غطة. 1

تُعدُّ �آل�ت �لخياطة من �ل�ختر�عات �لمهّمة �لتي �أسهمت في �لنهضة �لصناعيّة في عالم �ل�أزياء. وجميع �آل�ت �لخياطة 
تعطي مهّماٍت متكاملًة في �إعد�د �لثّياب، ومنها ماكينة �لّدرزة �لتي تتكوّن من:

اأجزاء م�كينة الدرزة:

١- راأس الم�كينة: ويحتوي �أجز�ء د�خليّة وخارجيّة.

٢- ق�عدة الم�كينة: وهي طاولة يرتكز عليها ر�أس �لماكينة.

3- دول�ب التشغيل: وهو قرص مستدير متّصل بال�أجز�ء �لد�خلية للماكينة، وُيلّف �أثناء تشغيل �ل�آلة. 

٤- عمود البكرة: ويختلف شكله حسب نوع �لماكينة.

٥- منّظم ملء خيط المكوك: ويختلف من ماكينة �إلى �أخرى وفَق نوعها، وهي ضاغطة على �لخيط. 

6- ممرات الخيط "موّجه�ت الخيط العلوي": يتكوّن من �أسطو�نتين، يمر �لخيط من خلالهما، يتحّكم في 

برة بشكٍل منتظم. �لضغط عليهما زمبرٌك وخطّاف يساعد في تمرير �لخيط �إلى �ل�إ

٧- رافع الخيط " الرقّ�ص":  يحرّك �لخيط �إلى �أعلى و�أسفل لعمل �لغرزة. 

برة ببرغي يتوقف شكله على نوع �لماكينة. برة: عمود تركب عليه �ل�إ 8- عمود ال�إ

برة: ويختلف شكلها وفق نوع �لماكينة، فماكينة �لدرزة �إبرتها مبرومة، وتُرّكُب بو�سطة برغي وِمفك.  ٩- ال�إ
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١٠- القدم الض�غطة: تُرّكُب على عمود �لقدم �لضاغطة، ولها �أنو�ع مختلفة، وفق نوع �لعمل �لمر�د عمله، مثل: قدم 
لتركيب �لسّحاب �لعادي و�لسحري،  لعمل �لطيات، لعمل �لزم... �لخ. 

اأفّكُر: 

١- ما دور �لسنينات في عمليّة �لخياطة؟      
٢- ما هو �لمنزلق؟ 

دخال �لقماش، ثم ُينزلها لِمسك �لقماش. - رافع وخ�فض القدم الض�غطة: جزء في خلف ر�أس �لماكينة، يرفع �لرِّجَل �لضاغطة ل�إ
- مشط التغذية "السنين�ت": يتحرّك مع تحريك �ل�آلة للاأمام و�لخلف، فيساعد في تحريك �لقماش، وتكوين �لغرزة. 

برة: فيها فر�غ للسنينات، وتُرّكب ببر�غي.  - لوحة ال�إ
- المنزلق: وهو غطاء لبيت �لمكوك" �لمر�آة ".

- منّظم عرض الغرزة: ويختلف شكله وفق نوع �لماكينة، يمكن �أن يكون على شكل قرص مستدير، �أو بشكل عمودّي عليه �أرقام.  
- المّكوك: ويتكوّن من �لجزء �لذي ُيلّف عليه �لخيط، و�لجزء �لثاني حافظ �لمكوك، وفيه برغي شّد �لخيط، ويمكن 

�أن يكون حافظ �لمكوك �أو �لجرن مثبّتاً في �لماكينة، كما في �لماكينات �لمنزلية. 
- منّظم الّسرعة: يحّدد �لّسرعة بطريقة �لضغط.  
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هن�ك اأنواع اأخرى لم�كين�ت الخي�طة وفق استخدام�ته�:  

م�كينة العراوي

م�كينة التطريز

م�كينة الحبكة

م�كينة تركيب ال�أزرار

نش�ط عملي )2(: ب�لتّع�ون مع زملائي اأرسم م�كينة خي�طة، واأقوم بتحديد ال�أجزاء عليه�، ثم اأعلّقه� على السبورة. 1

اأسئلة: ✪✪

١- ما �أجز�ء ماكينة �لدرزة؟        

٢- �أوّضح �أجز�ء �لمكوك.        

3- �أذكر �أمثلة على ماكينات �لخياطة �لمختلفة.
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        الموقف التعليمّي التعلّمّي )٣- 2(: مش�كل م�كينة الدرزة: اأسب�به�، وكيفّية حلّه�.

ع �لخيط خلف �لقماش �أثناء  وصف الموقف: تعمل فتاٌة في محل تكييف و�إصلاح �لملابس، و تو�جه مشكلة تجمُّ

�لعمل على ماكينة �لدرزة. وتريد �لتعرّف �إلى كيفيّة �لتعامل مع مشكلات ماكينة �لدرزة.

العمل الك�مل:

المنهجّية وصف الموقف التعلّمّيخّطوات العمل

)اإستراتيجّية التّعلم(

الموارد وفق الموقف 

اأجمع البي�ن�ت 

واأحلّله�
�أجمع �لبيانات من �لفتاة عن:
-نوع �لماكينة �لتي تستخدمها.

- �لمشكلة �لتي تو�جهها.
- �لقماش، و�لخيوط �لتي تستخدمها. 

- �أجمع �لبيانات عن: 
- �لمشكلات �لمختلفة لماكينة �لدرزة.

- �لحلول �لمقترحة للتعامل مع �لمشكلات 
�لمختلفة لماكينة �لدرزة.

- �لحو�ر و�لمناقشة.
- �لبحث �لعلمي/ 

زيار�ت ميد�نيّة.
- �لتعلّم �لتعاونّي /
مجموعات ثنائّية.

- �لوثائق:)ملف خاص 
بطلب �لفتاة،نشر�ت عن 

�لمشاكل �لتي تو�جه 
ماكينة �لدرزة وطريقة 

حلها(
- ماكينة درزة.

- �لتكنولوجيا: )�لشبكة 
�لعنكبوتية، فيديو عن 
مشاكل ماكينة �لدرزة(

- وسيلة نقل للزيارة
-  تحديد مشكلات ماكينة �لدرزة.اأخّطط واأقرّر

- تحديد كيفيّة �لتعامل مع مشكلات ماكينة 
�لدرزة.

- تحديد سبب �لمشكلة وطريقة حلّها.
- �إعد�د خطّة توّضح  �لمشكلات �لخاّصة 

بماكينة �لدرزة، وطرق �لتغلُّب عليها.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي/ 

مجموعات .
- عصف ذهنّي.

- �لوثائق و�لنشر�ت عن 
�لمشاكل �لتي تو�جه 
ماكينة �لدرزة وطريقة 

حلها(.

- تجهيز وترتيب �لمكان و�ل�أدو�ت.اأَنّفذ
- �إحضار ماكينة �لدرزة.

ص و�ستكشاف �لمشكلة وتحديدها. - تفحُّ
- حّل �لمشكلة)تعديل تمرير �لخيط عبر �لممّر�ت 

�لخاصة به(.

- �لتعلّم �لتعاونّي /
مجموعات ثنائّية. 

- حو�ر ومناقشة.
- �لتطبيق �لعملي.

- ماكينة �لدرزة.
- صندوق �إسعافات 

�أولية.
- �لفيديو �لتعليمّي 
�لخاص بمشاكل 

�لماكينة.
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ق من تحديد مشكلات ماكينة �لدرزةاأتحّقق - �لتحقُّ
و�لحلول �لمقترحة لمشكلات ماكينة �لدرزة.

- �لتاأّكد من تصنيف �لمشكلات وفَق نوعها، 
وُطرُِق �لتعامل معها.

ق من تنفيذ �لحلول �لمقترحة لبعض  - �لتحقُّ
�لمشكلات.

- �لتاأكُّد من تمرير �لخيط عبر �لممّر�ت �لخاّصة 
به بالشكل �لصحيح.

- حو�ر ومناقشة.
- مجموعات 

صغيرة.

- �لخطّة �لمعّدة سابقاً.
- �لوثائق: )ملف خاص 
بطلب �لفتاة،نشر�ت عن 

�لمشاكل �لتي تو�جه 
ماكينة �لدرزة(

- توثيق �لملحوظات عن مشاكل ماكينة �لخياطة. اأوثّق واأقّدم 
- توثيق �لملحوظات عن �أسباب �لمشاكل، وُطرُِق 

حلّها.
-  �إعد�د �لعروض �لتقديميّة.

-تسليم �لفتاة تقرير�ً خاصاً بمشكلات ماكينة 
�لدرزة و�أسبابها و�لحلول �لمقترحة.

- �إنشاء ملف خاص بمشكلات ماكينة �لدرزة 
و�أسبابها و�لحلول �لمقترحة.

- طرح �ل�أسئلة.
- حو�ر ومناقشة.
- عرض �لنتائج.

- �لملحوظات �لمدّونة.
- �أقلام و�أور�ق لعرض 

�لمعلومات.
LCD جهاز -

- جهاز حاسوب.

- مقارنة معرفة �لفتاة �لسابقة بالمشاكل �لتي اأَقوِّم
تو�جه ماكينة �لدرزة وكيفيّة حلّها مع �لمعرفة 

�لحالية. 
- رضا �لفتاة عن حل مشكلات ماكينة �لدرزة 

�لخاصة بها.
- ملاءمة �لتقرير �لخاص بمشكلات ماكينة �لدرزة 

و�أسبابها وطرق حلها مع �لمعايير و�لمو�صفات.

نشر�ت عن مشاكل - حو�ر ومناقشة.
ماكينة �لدرزة و�أسبابها 

وطرق حلّها.

اأفّكُر: م� المش�كل التي قد تواجهك اأثن�ء العمل على م�كينة الّدرزة؟

   اأتعـــلُّم:

م�كينة الدرزة:

نش�ط عملي )١(: اأوّضُح اأسب�ب المش�كل ال�آتية، واأبّيُن طريقة حلّه�: 1

برة تُتلف �لقماش. � �ل�إ

خيط �لمّكوك ُيقطع باإستمر�ر. �
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 المش�كل التي  قد تواجهن� اأثن�ء استخدام م�كينة الدرزة:

تتعرض م�كينة الدرزة لبعض المشكلات اأثن�ء استخدامه� تؤدي اإلى تلف قطع الملابس، وقد يرجع السبب   
في ذلك اإلى استخدام خيوط غير ملاءمة للم�كينة اأو تعبئته� بطريقة غير صحيحة، ومن الممكن اأيض� اأن تنكسر اإبرة 
برة وتعبئة الخيط  الم�كينة لعدم ملائمته� للقم�ش المستخدم. ومثل هذه المشكلات يمكن حله� بسهولة ب�ستبدال ال�إ

ب�لشكل الصحيح.

الحّلالسببالمشكلة

برة يقطع.  برة غير سليمة، �أو تركيبها غير صحيح.1- خيط �ل�إ - �ل�إ
- تمرير �لخيط عبر �لممّر�ت غير صحيح.

- شّد �لخيط غير مناسب.
- وجود نتوء في جرن �لماكينة.

برة.  - �ستبد�ل �ل�إ
برة في مكانها �لصحيح. - تثبيت �ل�إ
- تمرير �لخيط بالطريقة �لّصحيحة.

برة تُتلف �لقماش. برة ر�أسها خشن.2- �ل�إ - �ل�إ
برة سميكة. - �ل�إ

برة. �ستبد�ل �ل�إ

برة وضعها غير سليم.3- خيط �لمّكوك يقطع. - �ل�إ
- قياسها غير مناسب.

- شّد �لخيط في �لمكوك غير صحيح.
- �لخيط تركيبه غير سليم. 

برة بشكل سليم. - تركيب �ل�إ
- تنظيم شّد خيط �لمكوك.

4- �لخيط يتجّمع خلف 
�لقماش.

مر�جعة طريقة تركيب �لخيط حول تمرير �لخيط عبر �لممّر�ت غير صحيح.
منظّم �لخيط �لعلوّي.

5- �لقماش ينجذب د�خل ثقب 
برة. �ل�إ

تحرير �لخيط و�لقماش من خلال حافظة �لمكوك غير موجودة في مكانها.
جرن �لماكينة. 

برة �أعلى من �لمطلوب.6- �لغرز غير متساوية.  برة قليلاً.�ل�إ خفض �ل�إ

برة منخفض �لشّد.7- قطبة �لدرزة تبرز من �ل�أسفل.  رفع �لخيط بشد صامولة عيار �لخيط.خيط �ل�إ

الخي�طة،  1 م�كينة  لجدول مش�كل  لوحة جدارّية  بعمل  اأقوم  زملائي  مع  ب�لتّع�ون   :)2( نش�ط عملي 
وسببه�، وطريقة حلّه�.

ال�أسئلة: ✪✪

ما �لمشكلاُت �لتي تستدعي �ستبد�ل �إبرة ماكينة �لّدرزة؟– ١

ما سبب بروز �لقطبة �أسفل �لقماش؟– ٢
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الموقف التعليمّي التعلّمّي )٣- ٣(: تعبئة الم�كينة، وتنفيذ الّدرز بشكٍل مستقيم اأو 
زواي�، اأو منحني�ت.

وصف الموقف: يمتلُك شخٌص مشغلاً للخياطة، قام بتوظيف مجموعة جديدة من �لعاملات بالمشغل، ويرغب 
بتدريبهن على تعبئة �لماكينة و�ستخد�ماتها.

العمل الك�مل: 

المنهجّية وصف الموقف التعلّمّيخّطوات العمل

)استراتيجّية التّعلم(

الموارد وفَق الموقف

اأجمع البي�ن�ت 

واأحلّله�
- �أجمع �لبيانات من �لزبون عن طبيعة عمل 

�لمشغل،  �ل�آل�ت �لمتوفرة في �لمشغل. 
- �أجمع �لبيانات عن:

- كيفيّة تعبئة �لماكينة وتجهيزها للخياطة.
-  طريقة �ستخد�م �لماكينة)ماكينة �لّدرزة(في خياطة 

وتجهيز �لملابس.

- �لحو�ر و�لمناقشة
 - �لبحث �لعلمي /

زيار�ت ميد�نيّة.
- �لتعلّم �لتعاونّي /  

مجموعات.

- �لوثائق:)ملف خاص 
بطلب �لزبون،نشر�ت 

توّضح طريقة تعبئة 
و�ستخد�م ماكينة 

�لدرزة( 

�لتكنولوجيا)�لشبكة
�لعنكبوتية، فيديو عن 

�ستخد�م ماكينة 
�لدرزة(.

- وسيلة نقل للزيارة.
برة من خلال �لممّر�ت اأخّطط واأقرّر - تحديد طريقة تمرير خيط �ل�إ

�لخاّصة به.)تعبئة �لماكينة(
- تحديد طريقة تعبئة خيط �لمكوك.

- تحديد طريقة �ل�ستخد�م �لّصحيح لماكينة �لّدرزة 
- �إعد�د خطّة تُوّضح جميع مر�حل �لعمل �لخاّصة 

بتدريب �لفتيات على  �ستخد�م ماكينة �لّدرزة.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي
- �لعمل ضمن 

مجموعات.
- عصف ذهنّي.

- �لوثائق و�لنشر�ت

- تجهيز وترتيب �لمكان و�ل�أدو�ت.اأنّفذ
- �إحضار ماكينة �لّدرزة.

- تفحص و�ستكشاف �لممر�ت وتمرير �لخيط من 
خلالها.

- تمرير خيط �لمّكوك بالممر�ت �لخاصة به وتعبئته.
- رسم �لخطّوط �لمستقيمة و�لّزو�يا و�لمنحنيات على 

�لقماش وخياطتها )�لّدرز عليها(.
- �لبدء بتنفيذ �لّدرز على �لخطّوط �لمستقيمة، و�لّزو�يا 

و�لمنحنيات. 

- �لتعلّم �لتعاونّي/  
مجموعات ثنائّية.
- حو�ر ومناقشة.

- �لتطبيق �لعملي 
�لفردي.

- ماكينة �لدرزة.
- قماش، مقّص،  
خيوط، متر، حجر 

علام.
- صندوق �إسعافات 

�أولية. 
- فيديو عن �ستخد�م 

ماكينة �لدرزة.
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برة، وممر�ت اأتحّقق - �لتحّقق من تحديد ممر�ت خيط �ل�إ
خيط �لمكوك.

- �لتاأّكد من تمرير �لخيوط بالشكل �لصحيح.
ق من رسم �لخطّوط �لمستقيمة و�لزو�يا  - �لتحقُّ

و�لمنحنيات على �لقماش.
- �لتّاأّكد من تنفيذ �لدرز على �لخطّوط �لمستقيمة، 

و�لّزو�يا، و�لمنحنيات �لمرسومة على �لقماش.
- �لتّاأّكد من �لّدرز على �لقطع بالّشكل �لصحيح.

- حو�ر ومناقشة.
- مجموعات 

صغيرة.

- �لخطّة �لمعّدة سابقاً
- �لوثائق:)نشر�ت 

توّضح طريقة �ستخد�م 
ماكينة �لدرزة(

- توثيق �لملحوظات عن ممّر�ت �لخيوط، وطريقة اأوثّق واأقّدم
تعبئتها.

- توثيق �لملحوظات عن �أشكال �لّدرز�ت �لتي تّم 
تنفيذها على قطع �لقماش.
- �إعد�د �لعروض �لتقديميّة.

- �إنشاء ملّف خاّص عن �آليّة تعبئة ماكينة �لخياطة، 
و�ستخد�ماتها.

- �لملحوظات - حو�ر ومناقشة.
�لمدّونة.

- �أقلام و�أور�ق لعرض 
�لمعلومات.

LCD جهاز -
- جهاز حاسوب.

- تقويم نتائج عمل �لعاملات من خلال �لقطع �لتي اأَقوّم
تمت خياطتها.

- رضا �لزبون عن �إنتاج �لعاملات.
- ملاءمة �لتقرير �لخاص باآلية تعبئة ماكينة �لدرز مع 

�لمعايير و�لمو�صفات.

- وثيقة �ستخد�م - حو�ر ومناقشة.
ماكينة �لخياطة.

 
   اأتعـــلُّم:

تعبئة م�كينة الّدرزة:

نش�ط عملي )١(: اأقوم بتعبئة مجموعة من المواكيك ب�ألوان مختلفة من الخيوط.  1
- يجب لّف �لخيط على �لمّكوك بشكٍل َسِلس. 

حتى  �للازم،  من  �أكثر  بالخيط  �لمكوك  ُيعباأ  ل�   -
تسهل عمليّة دخول �لمكوك. 

برة �إلى �أعلى.  - ل� تُْخرِج �لمّكوك قبل رفع �ل�إ



٥3

ملحوظ�ت مهّمة عن وضعّية اإبرة الم�كينة:

برة حسب تعليمات �لشركة �لمنتجة. - تُرّكُب �ل�إ
يدخل  �لتي  بالجهة  برة  �ل�إ في  �لطويل  �لفرز  يكون  د�ئماً   -

�لخيط منها، وذلك له �رتباط في وضع �لمكوك بالجرن. 
برة  للاإ �لفرز  وضع  يكون  �أمامك  �لماكينة  جرن  كان  �إذ�   -
برة  جهة �ل�أمام، �أّما �إذ� كان في �لجنب فيكون وضُع عين �ل�إ

في �لجنب. 
 

تزييت الم�كينة:

�أّي جهاٍز ميكانيكّي تحدُث عمليُّة �حتكاك بين �أجز�ئه �لفول�ذيّة، وتلافياً لحدوِث �ل�حتكاك، وًتولُِّد �لحر�رة �لتي تسبُّب 
َد هذه �ل�أجز�ء �لفول�ذية يجب �لمحافظُة على برودتها، وعدم تمّددها، و�لحّد من نسبة �ل�حتكاك �لناتجة عن  تمدُّ
�لحركة؛ وذلك بتزييتها، فالزّيت ضروريٌّ لماكينات �لخياطة، حيث يتم تزييت ماكينة �لخياطة �لمنزليّة بو�سطة �لِمْزَيتة، 
�أّما �لماكينة �لّصناعيّة فيتم تزييتها عن طريق ِمضّخِة �لزّيت �لتي تعمل نتيجًة لدور�ن �لماكينة؛ �أّي �أنّها عندما تعمل 

�لماكينة تعمل �لِمضّخة. 
- عند تزييت ماكينة �لخياطة �لمنزليّة يجب ملاحظة �لفتحات �لموجودة في �أعلى �لماكينة، و�لعمل على تزييت �أماكن 

�ل�حتكاك، ويجب وضع �لزيت عليها، مع مر�عاة تنظيف �لماكينة باستمر�ر حتى يستمَر عمُلها.
 

يجب علين� عند تشغيل الم�كينة ملاحظة م� ي�أتي:

- مستوى �لزّيت �لمناسب وفق تعليمات �لّشركة �لمصنّعة، و�أن يكون بالمستوى �لمطلوب. 
- �أّن ِمضّخَة �لزّيت تعمُل بالّشكل �لّصحيح �أثناَء عمل �لماكينة، وذلك من خلال عين �لزّيِت �لخارجيّة، �إْذ يجب 

�إيقاف �لماكينة فور�ً في حالة عدم ظهور �لزّيت في �لعين.
 

تمرين: اأفحُص مَع زملائي الّزيَت في م�كينة الخي�طة، واأدوُِّن ملحوظ�تي. �

عند خي�طة الّزواي�، ك�لي�ق�ت والجيوب يجب مراع�ة م� ي�أتي:

- تحديد شكل �لّزو�يا بحجر �لعلام.
تنغرز  بحيث  �لّزو�يا،  ر�أس  حتى  �لمستقيم  ّ �لخّط  طرف  من  ندرز   -

برة في ر�أس �لّزو�يا، ثم نرفُع �لرّْجل �لضاغطة.   �ل�إ
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- نقوم بلّف �لقماش، ونُنزل �لرّْجل �لضاغطة، ثم نكمل �لدرز.

- لضبط قلب �لشكل يجب �إجر�ء عملية تفريغ للزو�ية.

مربّع  1 طبع  جيب  خياطة  عملية  �أَنّفْذ   :)2( عملي  نش�ط 
�لشكل، وياقة سبورت.  

لضمان �إتقان �لحفر�ت �لُمنحنَية عند �لخياطة نقوم بتعريش �لقماش 
عند �لخّط �لمنحني، بعمل قصقصات على طول �لخّط، مع عدم 
عطاء ر�حة للقّلاب عند قلبه �إلى  �لوصول �إلى خّط �لدرز، وذلك ل�إ

�لد�خل. 

 

تمرين: اأنّفُذ خي�طة قّلاب قّبة دائرّية، مراعيً� عملّية التعريش.  �

اأسئلة:✪✪
ما �ل�أمور �لو�جب مر�عاتها عند تعبئة �لمّكوك؟– ١
وّضح طريقة خياطة �لّزو�يا.– ٢
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اأسئلة الوحدة 

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: � الّسؤال ال�أّول: اأخت�ُر رمَز ال�إ

دخال �لقماش، ثم �إنز�ل �لقدم لمسك �لقماش؟ ١- ما �لجزء �لذي يوجد خلف ر�أس �لماكينة، ويرفع �لقدم �لضاغطة ل�إ

ب- منظّم عرض �لغرزة. �أ- �لقدم �لضاغطة.    

د- �لمنزلق. جـ- ر�فع وخافض �لقدم �لضاغطة.   

٢- في �أي جزء من �لماكينة يوجد فر�غ للسنينات وتركب ببر�غي؟

د- مشط �لتغذية. جـ- منظّم �لسرعة.   ب- �لمنزلق.   برة.   �أ- لوحة �ل�إ

3- ما �لسبب في عدم تساوي غرز ماكينة �لدرزة؟

برة غير مناسب. ب- قياس �ل�إ �أ- تمرير �لخيط عبر �لممّر�ت غير صحيح.  

برة سميكة. د- �ل�إ برة �أعلى من �لمطلوب.    جـ- �ل�إ

٤- ما �لحل لمشكلة تلف �لقماش بسبب سماكة �ل�برة؟

برة. ب- �ستبد�ل �ل�إ برة قليلاً.     �أ- خفض �ل�إ

برة بشكل سليم.  د- تركيب �ل�إ جـ- تنظيم شّد �لخيط.    

برة �إذ� كان جرن �لماكينة في �لجنب ؟ ٥- �أين تكون عين �ل�إ

د- في �أي جهة كانت. جـ- في �لجنب.   ب- في �لخلف.   �أ- في �ل�أمام.  

السؤال الث�ني:- اأذكر اأمثلًة على المش�كل التي تواجه اآل�ت الخي�طة، واأبين سببه�، وكيفّية حلّه�:  �

الحّل السبب  اآلة الخي�طة              المشكلة   

السؤال الثّ�لث:- م� الهدف من عملية تعريش الخي�ط�ت؟  �

 السؤال الرابع:�أعلل. �

ل� ُيعبّاأ �لمّكوك بالخيط �أكثر من �للازم.  

مشروع الوحدة 	✪

�أصّمم عرضاً تقديميّاً )power point( يوّضح تطور صناعة ماكينة �لدرزة.

�آلة �لدرزة 
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تفصيُل الملابِس وخي�طُته� )١(�لَوْحَدُة �لر�بعة

فّكْر: هل من الضرورّي رسُم الب�ترون قبَل التّفصيل؟
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ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد ال�ْنته�ِء من دراسِة هذه الَوْحدِة، والتّف�عِل مَع اأنشطِته� اأن 
اأطف�ل، تنورة نس�ئّية، فست�ن  يكونوا ق�دريَن على رسِم ُمخّطِط الموديل )بنط�ل 

اطف�ل(، وتنفيِذه وفَق التّصميِم المطلوِب، والغرض منه، وذلك من خلال:

 معرفة كيفيّة �أخذ مقاسات �لجسم، �أو �لمانيكان ورسم �أساس باترون تنورة نسائيّة،   �
وتنفيذه، رسم موديلات تنانير مختلفة

 رسم �أساس باترون فستان طفلة، وتنفيذه. �

رسم �أساس باترون بنطال طفل، وتنفيذه. �
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الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة

الكف�ي�ت الِمْهنّية الُمتوقَُّع من الطلبة امتلاُكه� بعد 
ال�نته�ء من دراسة هذه الوحدة والتف�عل مع اأنشطته�:

اأول�ً: كف�ي�ت حرفّية. �

تحديد �لباترون �لمطلوب. �

تصنيف �ل�أدو�ت �للازمة لتصميم �لباترون. لكٍل  �
من:)تنورة نسائيّة،  فستان وبنطال �أطفال(. 

من:)تنورة  � لكٍل  �لمطلوبة  �لمقاسات  تحديد 
على  و�لقدرة  �أطفال(،  وبنطال  فستان  نسائيّة، 

�أخذ �لمقاسات للزّبون. 

فستان  � نسائيّة،  )تنورة  من:  لكٍل  �لباترون  رسم 
وبنطال �أطفال(. 

قّص �لباترون ومعرفة �أجز�ئه. �

فرد �لقماش حسب خّط �لنسيج، لتثبيت �لباترون عليه. �

تثبيت �لباترون بالدبابيس، مع �أخذ زياد�ت للخياطة. �

قّص �لقماش. �

تصنيف �لِقَطع �لمقصوصة من �لقماش، وكيفيّة  �
تجميعها على �آلة �لخياطة.

تقييم وتقويم �لنتائج وعرضها. �

ث�نيً�: كف�ي�ٌت اجتم�عّيٌة وشخصّيٌة:  �

�لعمل ضمن فريق. �

تقبل �لتغذية �لر�جعة. �

�حتر�م ر�أي �ل�آخرين.  �

مصد�قية �لتعامل مع �لزبون. �

حفظ خصوصية �لزبون. �

�ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون. �

�لتحلي باأخلاقيات �لمهنة �أثناء �لعمل.  �

�لتمتع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل. �

�ستخلاص �لنتائج ودقّة �لملاحظة.  �

�ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال. �

�لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.  �

�ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة  �

فادة من مقترحات �ل�آخرين.  � �ل�إ

�متلاك مهارة �لتاأمل �لذ�تي. �

حو�ر ومناقشة. �

�ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل ملحوظات �ل�آخريين و�نتقاد�تهم.  �

قناع. � �لقدرة على �ل�إ

ث�لثً�: كف�ي�ت منهجّية.  �

�لتعلّم �لتعاونّي.  �

�لحو�ر و�لمناقشة. �

�متلاك مهارة �لبحث �لعلمي و�لقدرة على توظيف  �
�أساليبه.

�لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهنّي(. �

 �ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة. �

توثيق نتائج �لعمل وعرضها. �

تقويم �لنتائج وعرضها.  �

توظيف �لتكنولوجيا.  �

�لتخطّيط. �
مراع�ة قواعد ال�أمن والسلامة	✪

�لحادة  �لخياطة  �أدو�ت  مع  �لتعامل   �أثناء  �لحذر   -١
)�لدبابيس،  �لِمقّصات، .....(
٢- تنظيف �ل�أيدي ومكان �لعمل. 

3- �لحذر �أثناء �ستعمال �لمكو�ة، ومر�عاة �ل�نتباه لدرجة 
�لحر�رة.

٤- �رتد�ء ملابس و�قية �أثناء �لعمل للمحافظة على �لملابس.
بالمكو�ة  �لخاص  �لكهرباء  شريط  �أّن  من  �لتاأّكد   -٥

و�لماكينة سليم غير ممزّق. 
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الموقف التعليمي التعلّمّي)٤- ١(: رسم اأس�س ب�ترون تنورة نس�ئية وتنفيذه.

وصف الموقف: ذهبْت زبونة �إلى �إحدى مصّممات �أل�أزياء، لتصميم تنورة  لحضوِر مناسبٍة رسميّة، بحيث تكون 
�إطلالُتها مميّزًة، وتختلُف عّما هو متد�وٌل ومعروٌض في �لمحّلات �لتجاريّة.

العمل الك�مل:

)خّطوات 

العمل(

المنهجّية )استراتيجّية  وصف الموقف التعلّمّي

التعلّم(

الموارد وفَق الموقف 

�أجمع �لبيانات 
و�أحلّلها

- �أجمع �لبيانات من �لزبونة عن نوع �لقماش و�للون 
و�لموديل و�لعمر و�لميز�نية �لمرصودة و�لمناسبة 

�ل�جتماعية و�لمقاسات �لخاصة بها.
�أجمع �لبيانات عن:

- �لموديلات �لحديثة �لخاصة بالتنانير و�ل�ألو�ن 
و�ل�أقمشة �لتي تو�كب �لموضة.

- �لتصميم  و�ل�ألو�ن و�ل�أقمشة �لمناسبة لجسم 
�لفتاة.

- �إجر�ء�ت رسم  باترون �لتنورة.
وتفصيل �لموديل وفقاً لنوع �لثياب و مو�صفات

�لتصميم �لمطلوب.
- �ل�أدو�ت و�لتقنيّات لقّص باترون �لتنورة.

- معايير �لدقّة في قّص �لباترون. 
- خطّو�ت سير عملية قّص �لباترونات.

- كيفيّة تسمية �أجز�ء �لباترون.
- كيفيّة فرد �لقماش باتجاه �لنسيج. 

- خطّو�ت وضع �لباترون على �لقماش وقّصه.
- كيفيّة تجميع �لقطع وخياطتها.

_ حو�ر ومناقشة. 
- عصف ذهنّي.

_ �لتعلّم �لتعاونّي/ فِرق 
ثنائّية.

- �لبحث �لعلمي /زيارة 
ميد�نية لمحلات بيع 

�لملابس �لرسمية للاطلاع 
على �أحدث �لموديلات، 
ومو�كبة �لتطور و�لحد�ثة 

في �لتصميمات.

- وثائق )ملف 
خاص بطلب �لزبونة، 

كتالوجات ل�أنو�ع 
�ل�أقمشة، كتالوجات 

لتصاميم تنانير مختلفة(
- �لتكنولوجيا )فيديو عن 

رسم باترون �لتنورة(
- وسيلة نقل للزيارة.
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- تحديد وترتيب �أدو�ت رسم �لباترون وقّصه.�أخطّط و�أقرّر

- �ل�تفاق على تسلسل �لخطّو�ت في تحويل 
�لمقاسات �إلى باترونات تبعاً لمو�صفات 

�لتصميم �لمطلوب.
- تجهيز وتنظيم �ل�أدو�ت �للازمة لقّص 
�لقماش وتجهيز �أدو�ت �لخياطة �أيضاً.

- تثبيت �لباترون على �لقماش.
- تحديد تسلسل �لخطّو�ت في تثبيت 

�لباترونات على �لقماش وقّصه.
- تحديد خطّو�ت تجميع قطع �لقماش بعد 

قصها حسب �لباترون �لمطلوب وحياكة �لتنورة 
تبعاً لمو�صفات �لتصميم �لمطلوب

- �إعد�د خطّة توّضح تفاصيل �لتصميم 
�لمطلوب وزمن �لتسليم للزبونة  

- عمل تعاوني / 
مجموعات.

- عصف ذهنّي.

- حو�ر ومناقشة.

- �لنشر�ت �لمتعلقة 
بال�أدو�ت ونوع �ل�أقمشة 

و�ل�آل�ت �لمستخدمة.

- تجهيز وترتيب �لمكان و�ل�أدو�ت �لمستخدمة �أنّفذ
في �لتصميم.

- �لبدء  باستخد�م �ل�أدو�ت. 
�للازمة لتصميم �لباترون �لخاص بالتنورة. 

- رسم �أساس باترون �لتنورة حسب �لموديل 
و�لمقاسات �لمطلوبة.

- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد �لرسم وقّص 
�لباترون.

- وضع علامات على �لباترون. �لمقصوص للتمييز 
بين �ل�أمام و�لخلف. 

- فرد �لقماش وثنيه حسب �تجاه �لنسيج.
- تثبيت �لباترونات على �لقماش وذلك بوضع 
�ل�أجز�ء �لكبيرة �أول� و�ل�أجز�ء �ل�أصغر وبالتد�خل 

حتى نقتصد  في كميّة �لقماش. 
- تثبيت �لباترون بالدبابيس ليسهل عملية 

�لقّص.
- تحديد �لخياطات �للازمة ل�أجز�ء �لباترون 

)�لمخطّط( بو�سطة قلم �أو)حجر علام(.
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- قّص �لقماش �لمثبت عليه �لباترون. 
- تحضير �لقماش للخياطة مع مر�عاة كيفيّة 

تجميع قطع �لقماش.
- �لبدء بخياطة �لقطع بعد تجهيز �آلة 

�لخياطة.
- قّص �لخيوط �لز�ئدة بعد �ل�نتهاء من 

�لخياطة.
- كي �لتنورة لتصبح جاهزة.

- �لتاأّكد من �إغلاق جميع �ل�آل�ت �لكهربائية 
�لمستخدمة في �لتفصيل.

- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد �لخياطة. 

- �لتعلّم �لتعاونّي/ 
مجموعات 

- حو�ر ومناقشة 
- �لعصف �لذهنّي.

 

- �لسبورة
- دفتر �لمربعات
- �أدو�ت �لرسم 

- �أدو�ت �لخياطة 
�ل�أساسية 

- ورق باترون 
- �أدو�ت �لتاأشير

- فيديو
- �آلة �لخياطة 

- نموذج �لخطّة 
- �أدو�ت �لكّي

- �أدو�ت �لقياس
- مر�سم، مشغل

- �لتاأّكد من تنفيذ خطّو�ت رسم �لباترون�أتحّقق
- ضبط �لشكل �لنهائي للرسم ومدى ملائمته

للموديل �لمطلوب.
- �لتاأّكد من تنفيذ خطّو�ت قّص �لموديل  

وتسريجه حسب �لباترون �لمرسوم
- �لتاأّكد من مدى ملاءمة �لتفصيل �ل�أولي

لمقاسات �لجسم �لمطلوبة. 
- �كتشاف �لعيوب و�لمشاكل و�قتر�ح �لحلول

وتعديل �لعمل
- �لتاأّكد من مدى ملاءمة �لتفصيل �لنهائي 

لطلب �لزبونة.

- حو�ر ومناقشة.
- تعلم تعاوني /مجموعات

ثنائّية.

- �لوثائق )�لنشر�ت 
�لخاصة بباترون �لتنورة، 
نموذج �لموديل �لمتفق 

عليه مع �لزبونة.
- �لباترون �لمرسوم على 

�لسبورة.
- �لخطّة �لمعّدة سابقاً.

- توثيق �لملحوظات عن خطّو�ت رسم  �أوثّق و�أقّدم 
باترون �لتنورة .

- توثيق �لبيانات �لخاصة عن �لموديلات 
�لحديثة �لخاصة بالتنانير و�ل�ألو�ن و�ل�أقمشة 
�لتي تو�كب �لموضة و�لتصميم �لمناسب، 

و�ل�ألو�ن و�ل�أقمشة �لتي تناسب شكل جسم 
�لفتاة.

- �إنشاء ملف خاص بالباترونات.
- عرض �لتنورة على �لمانيكان.

- حو�ر ومناقشة.
- تعلم تعاوني

- �لملحوظات �لمدّونة.  
- �أقلام و�أور�ق لعرض 

�لمعلومات.  
LCD جهاز -

- جهاز حاسوب.
- �لخطّة �لمعّدة
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- ملاءمة رسم �لباترون وقّصه و�ختيار �أنو�ع �أقوِّم
�ل�أقمشة وتصيم �لتنورة للمو�صفات و�لمعايير.
- تقويم نتائج �لعمل من خلال �رتد�ء �لتنورة 

من قبل �لزبونة.
- رضا �لزبونة عن �لتنورة �لتي تّم تفصيلها.

�لموديل �لذي تّم - حو�ر ومناقشة
�ختياره من قبل مصممة 

�ل�أزياء بال�تفاق مع 
�لزبونة.

ض�ف�ُت الممكنُة لتطوير تنورٍة اأس�سّية. اأفّكُر: م� ال�إ

   اأتعـــلُّم:

ب�ترون تنورة نس�ئّية:

نش�ط عملي )١(: ارسم ب�ترون تنورة نس�ئية واقم بتنفيذه وفق المق�س�ت المطلوبة: 1

محيط �أكبر حجم )�لورك(=٩٢ �

محيط �لوسط )�لخصر(= 68 �

طول �لجنب )�رتفاع �لورك( =١٩ �

طول �لتنورة = 6٥ �

جراءت ال�آتية: لتنفيذ رسم ب�ترون تنورة نس�ئّية يجب اتخ�ذ ال�إ

* ناأْخُذ قياسات �لتّنورة على �لجسم )�لتاأّكد من سلامة شريط �لقياس �لمتر(، 
وقوف �لفتاة و�ل�أرُجُل مضمومة لتحديد طول �لتنورة.

- تحديد خّط �لخصر بلّف �لمتر حول �لخصر، وبشكٍل مريح.

- تحديد مقاس �لورك بلّف �لمتر حول �أعرِض نقطة في �لورك. 

- تحديد طول �لجنب، ُيقاس من خطِّ �لخصر جنباً، وحتّى �أخر �لورك.  

- تسجيل �لمقاسات �لناتجة.

* �تّباع خطّو�ت عمل باترون �لتنورة:

)مقاسات �فتر�ضية لتوضيح رسم �لباترون(:
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محيط �لورك= ١٠٠سم محيط �لوسط = ٧٢سم 

طول �لتنورة 6٤سم طول �لجنب = ٢٠سم 

)رسم �لباترون(:

.
١00

٥0 =
2

* ناأخذ محيط �لورك وُيقسم على ٢،  و�لناتج يمثّل عرض �لباترون 

١- نرسم مستطيلاً طوله طول �لتنورة 6٤، وعرضه عرض �لباترون 

٥٠ بالنقاط  )٢،١،3،٤(.

�لباترون  عرض  ننّصُف  و�لخلف  �ل�أمام  بين  �لفاصل  �لخط  لرسم   -٢
= ٢٥+٥٠١ ليصبح  ٢6 للاأمام و�لخلف ٢٤ في �لنقاط )٥،6(. 

٢
�لخّط  �أسفل   )8،٧( �لنقاط  في  ٢٠سم   = �لجنب  طوِل  خّط  نرسُم   -3

.)٤،١(

)رسم �لبنسات(:

١ �لمسافة بين �لنقاط )٥،٤( وطول �لبنسة ١٢ 
3

١- نرسم بنسة �ل�أمام = 
سم وعرضها ٢ سم. 

 �لمسافة بين �لنقاط )٥،١( وطول �لبنسة ١٥سم وعرضها 3سم، ليصبح مجموع 
١
3 ٢- نرسم بنسة �لخلف =  

عرض �لبنسات ٥سم.

)�لتكسيم(:

١- لتخصير)تكسيم( �لخصر = عرض �لباترون - نصف محيط �لخصر -٥ 

= )٥٠ - 36( - ٥  = ١٤- ٥=٩سم ٧٢٥ -  
٢

 - ٥٠ =

٩ = ٤,٥سم نضع يسار ويمين �لنقطة ٥)٤,٥سم( ونرتفع ل�أعلى ١سم،
٢

٢- نقسم: 

 ونصلها بشكٍل مائل، وننزل �أسفل نقطه ٤ )١سم( لرسم )كمر( للتنورة ُيحّدد مقاس 
�لباترون تبعاً  لمحيط �لوسط + ٤سم. 

- نقّص �لباترون، وتُسّمى �أجز�ؤه )�أمام، خلف(.

ملحوظة:
* �أطو�ل بنس �لوسط للتنورة يختلف تبعاً لطول �لجسم �لمر�د تنفيذ �لتنورة له. 

* مكان تحديد بنس �لوسط ليس �أساسيّاً، ولكن يختلف تبعاً للموديل.

نش�ط عملي )2(:  نّصمم مجلة لرسوم�ت موديلات تن�نير مختلفة.  1

�أمام  خلف

مام
أ �ل�

ف 
ص

منت
ط 

خ

ف
خل

 �ل
ف

ص
منت

ط 
خ

ب
جن

 �ل
ط

خ

ب
جن

 �ل
ط

خ
خط �لوسط

خط �لورك

خط �لذيل
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هن�ك عدة موديلات للتن�نير منه�: �

تنورة ضّيقة من اأسفل: وُيرسم باترون �لتنورة �لضيقة بنفس طريقة �لباترون �ل�أساسي للتنورة وذلك باأخذ ٤- 6سم - 
من �أسفل في خّط �لجنب. 

تنورة مع توسعة من اأسفل: ويرسم باترون �لتنورة مع توسعة من �أسفل بنفس طريقة �لباترون �ل�ساسي للتنورة وذلك - 
باإضافة ٤- 6سم �أو من 6- 8 سم  من �أسفل في خّط �لجنب.

طريقة قّص الب�ترون تختلف عن التنورة الضيقة. �

تنورة كلوش: طريقة رسم �لتنورة �لكلوش كال�تي:- 

المق�س�ت: محيط �لوسط =68،  طول �لتنورة =٧٢.- 

١- يقسم محيط �لوسط على ٤ و�لناتج يضرب 

سم. ١١ = ١٧×٢٢,3 = 33
  بـِ 

٢- يرسم �لخّط �ل�أفقي و�لخّط �لر�أسي على �أن يلتقيا في نقطة صفر.

3- يقاس يمين و�أسفل نقطة صفر مسافة ١١,3 سم ونضع 
نقطتي )١،٢(.

٤- يحدد طول �لتنورة  ٧٢ سم من نقطة )١( بخّط �فقي 
ونضع نقطة )3( ويسمى هذ� �لخّط خطَّ �لجنب،  ومن نقطة 
)٢( بخّط ر�سي �إلى �أسفل ٧٢ سم  ونضع نقطة )٤( وُيسمى 
هذ� �لخّط خطَّ منتصف �ل�أمام �أو �لخلف )على نسيج مثنّي(.

٥- نقوم برسم خّط د�ئري من نقطة )3( �إلى نقطة )٤(.وبهذ� 
ينتهي رسم باترون �لتنورة �لكلوش.

طريقة تجهيز الب�ترون للخي�طة: �

١- نقّص �لباترون، وتُسّمى �أجز�ؤه )�أمام، خلف(.

٢- نثبّت مخطّط �لتنورة على �لقماش بعد ثني �لقماش �لبرسل على �لبرسل.

3- �لتاكيد على �أهميّة �تّباع خّط �تجاه �لنسيج عند وضع �لباترون على �لقماش.

٤- نقوم بنقل علامات �لباترون على �لقماش.
٥- نحدد �لخياطات �للازمة لجو�نب �لتنورة وللذيل ولخّط �لخصر.

6- قّص �لقماش.

خط �لجنب 

خط 
منتصف 
�ل�أمام 
�أو 

�لخلف 
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طريقة خي�طة التنورة النس�ئية: �

١- خياطة خّط منتصف �لخلف وترك مسافة للسحاب.
٢- خياطة �لبنسات من �لخصر حتى تنتهي بلا شيء وغرزتين في �لهو�ء 

بدون قماش لتعطي �لبنسة �لشكل �لمناسب.
3- �ستعمل كرتونة عند كي �لبنسات على خلف �لقماش حتى ل� تلمع على وجه �لقماش.

٤- نقوم بخياطة �لجو�نب ثم َنحبُك �لخياطات على �آلة �لحبكة. 
٥- نقوم بثني �لذيل.

6- نقوم بتثبيت �لسّحاب �إذ� �أردنا خياطة �لتنورة مع سحاب.
دور�ن  يساوي  بطول  كمر  بقّص  نقوم  للتنورة،   كمر  بخياطة  نقوم   -٧

�لوسط +3- ٤ سم + ٢ سم للخياطة.
8- نقّص �لحشو للكمر ونثبّته بالمكوى.

٩- نثبّت �لكمر على �لتنورة وذلك بوضع خّط منتصف �لكمر على خّط منتصف �ل�أمام في �لتنورة وكذلك خطّوط 
�لجنب  وخّط منتصف �لخلف بالدبابيس، ثم تسريجه وخياطته على �آلة �لخياطة، نعرش �لخياطات ثم نقلب �لكمر 

ونسرج ثم نلقط �لكمر من �لد�خل بغرزة صغيرة، ثم نكوي �لكمر. 
١٠- نفتح عروة �أو نقوم بتركيب كبشاه للكمر.
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الموقف التعليمّي التعلّمي)٤- 2(: رسم اأس�س ب�ترون بنط�ل طفل وتنفيذه

وصف الموقف: تريد �أمٌّ تصميم بنطاٍل لطفلها �لذي َلدْيِه ُسمنٌة مفرطة، ول�أنّها نادر�ً ما تجد في �لّسوق مقاساً يناسُبه، 
فذهبْت لمصّممِة �أزياء لتصميم بنطاٍل له. 

 العمل الك�مل:

)خّطوات 

العمل(

المنهجّية )استراتيجّية  وصف الموقف التعلّمّي

التعلّم(

الموارد وفَق الموقف 

اأجمع البي�ن�ت 

واأحلّله�
- �أجمع �لبيانات من �ل�أم عن نوع �لقماش 
و�للون، �لموديل، �لعمر،�لميز�نية �لمرصودة، 
�لمناسبة �ل�جتماعية، �لمقاسات �لخاصة 

بالطفل. 
�أجمع �لبيانات عن:

- �لموديلات �لحديثة �لخاصة بالبناطيل 
و�ل�ألو�ن و�ل�أقمشة �لتي تو�كب �لموضة.

- �لبحث عن �لتصميم �لمناسب و�ل�ألو�ن 
و�ل�أقمشة لتناسب شكل جسم �لطفل للحّد 

من مشكلة �لسمنة.
- و�إجر�ء�ت رسم باترون �لبنطال وتفصيل 
�لموديل وفقاً لنوع �لقماش و مو�صفات 

�لتصميم �لمطلوب.
- �ل�أدو�ت و�لتقنيات لقّص باترون �لبنطال 

- معايير �لدقّة في قّص �لباترون. 
- خطّو�ت سير عملية قّص �لباترونات.

- كيفيّة تسمية �أجز�ء �لباترون.
- كيفيّة فرد �لقماش باتجاه �لنسيج. 

- خطّو�ت وضع �لباترون على �لقماش وقّصه.
- كيفيّة تجميع �لقطع وخياطتها.

- حو�ر ومناقشة. 
- عصف ذهنّي.

- �لتعلّم �لتعاونّي/ فرق 
ثنائّية 

- بحث علمي / زيارة 
ميد�نية لمحلات بيع 

�لملابس �لرسمي للاطلاع 
على �أحدث �لموديلات 

ومو�كبة �لتطور و�لحد�ثة في 
�لتصميمات.

- وثائق )ملف خاص 
بطلب �ل�أم، كتالوجات 

ل�أنو�ع �ل�أقمشة، 
كتالوجات لتصاميم 

بناطيل مختلفة(.
- �لتكنولوجيا )فيديو 

عن رسم باترون 
�لبنطال(

- وسيلة نقل للزيارة.
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- تحديد وترتيب �أدو�ت رسم �لباترون وقّصه.اأخّطط واأقرّر
- ترتيب تسلسل �لخطّو�ت في تحويل 

�لمقاسات �إلى باترونات تبعاً لمو�صفات 
�لتصميم �لمطلوب.

- تجهيز وتنظيم �ل�أدو�ت �للازمة لقّص 
�لقماش وتجهيز �أدو�ت �لخياطة �أيضا.

- تثبيت �لباترون على �لقماش.
- تحديد تسلسل �لخطّو�ت في تثبيت 

�لباترونات على �لقماش وقّصه.
- تحديد خطّو�ت تجميع قطع �لقماش بعد 

قصها حسب �لباترون �لمطلوب وحياكة 
�لبنطال تبعاً لمو�صفات �لتصميم �لمطلوب.

- �إعد�د خطة توّضح تفاصيل �لتصميم 
�لمطلوب وزمن �لتسليم للام.  

- عمل تعاوني / 
مجموعات.

- عصف ذهنّي.

- حو�ر ومناقشة.

�لنشر�ت �لمتعلقة 
بال�أدو�ت ونوع �ل�أقمشة 

و�ل�آل�ت �لمستخدمة.

- تجهيز وترتيب �لمكان و�ل�أدو�ت �لمستخدمة اأنّفذ
في �لتصميم.

- �لبدء  باستخد�م �ل�أدو�ت �للازمة لتصميم 
�لباترون �لخاص بالبنطال. 

- رسم �أساس باترون �لبنطال حسب �لموديل 
و�لمقاسات �لمطلوبة.

- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد �لرسم وقّص 
�لباترون.

- وضع علامات على �لباترون �لمقصوص 
للتمييز بين �ل�أمام و�لخلف. 

- فرد �لقماش وثنيه حسب �تجاه �لنسيج.
- تثبيت �لباترونات على �لقماش وذلك بوضع 
�ل�أجز�ء �لكبيرة �أول� و�ل�أجز�ء �ل�أصغر وبالتد�خل 

حتى نقتصد  في كميّة �لقماش. 
- تثبيت �لباترون بالدبابيس ليسهل عملية 

�لقّص.
- تحديد �لخياطات �للازمة ل�أجز�ء �لباترون 
)�لمخطّط( بو�سطة قلم �أو )حجر علام(.

- �لتعلّم �لتعاونّي ضمن 
فرق ثنائّية.

- حو�ر ومناقشة 
- �لعصف �لذهنّي. 
- �لتطبيق �لعملي. 

- �لسبورة.
- دفتر �لمربعات.
- �أدو�ت �لرسم. 
- �أدو�ت �لخياطة 

�ل�أساسية. 
- ورق باترون. 

- �أدو�ت �لتاأشير.
- فيديو.

- �آلة �لخياطة. 
- نموذج �لخطّة. 

- �أدو�ت �لكّي.
- �أدو�ت �لقياس.

- مر�سم , مشغل.
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- قّص �لقماش �لمثبت عليه �لباترون 
- تحضير �لقماش للخياطة مع مر�عاة كيفيّة 

تجميع قطع �لقماش.
- �لبدء بخياطة �لقطع بعد تجهيز �آلة �لخياطة.

- قّص �لخيوط �لز�ئدة بعد �ل�نتهاء من �لخياطة.
- كي �لبنطال ليصبح جاهز�ً.

- �لتاأّكد من جميع �ل�آل�ت �لكهربائية 
�لمستخدمة في �لتفصيل.

- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد �لخياطة.
- تجريب �لبنطال على �لطفل.

- �إجر�ء �لتعديلات �للازمة.
- �لتاأّكد من تنفيذ خطّو�ت رسم �لباترون.اأتحّقق

- ضبط �لشكل �لنهائي للرسم ومدى ملاءمته 
للموديل �لمطلوب.

- �لتاأّكد من تنفيذ خطّو�ت قّص �لموديل  
وتسريجه حسب �لباترون �لمرسوم.

- �لتاأّكد من مدى ملاءمة �لتفصيل �ل�أولي 
لمقاسات �لجسم �لمطلوبة .

- �كتشاف �لعيوب و�لمشاكل و�قتر�ح �لحلول 
وتعديل �لعمل.

- �لتاأّكد من مدى ملاءمة �لتفصيل �لنهائي 
لطلب �ل�أم.

 - حو�ر ومناقشة.
- تعلم تعاوني/ مجموعات 

ثنائّية.

- �لوثائق )�لنشر�ت 
�لخاصة بباترون 
�لبنطال، نموذج 

�لموديل �لمتفق عليه 
مع �ل�أم.

- �لباترون �لمرسوم على 
�لسبورة.

- توثيق خطّو�ت رسم  باترون �لبنطال.اأوثّق واأَقّدم 
- توثيق �لبيانات �لخاصة حول �لموديلات 

�لحديثة �لخاصة بالبناطيل  و�ل�ألو�ن و�ل�أقمشة 
�لتي تو�كب �لموضة و�لتصميم �لمناسب 

و�ل�ألو�ن و�ل�أقمشة �لتي تناسب شكل جسم 
�لطفل.

- �إنشاء ملف خاص بالباترونات)بنطال �أطفال(.
- عرض �لبنطال على �لمانيكان.

- حو�ر ومناقشة.
- عرض �لنتائج.

- �لملحوظات �لمدّونة.  
- �أقلام و�أور�ق لعرض 

�لمعلومات.  
LCD جهاز -

- جهاز حاسوب.
- �لخطّة �لمعّدة

- ملاءمة رسم �لباترون وقّصه و�ختيار �أنو�ع اأقوّم
�ل�أقمشة و�لتصميم للمعايير و�لمو�صفات.

- تقويم نتائج �لعمل من خلال �رتد�ء �لبنطال 
من قبل �ل�أم.

- رضا �لطفل و�ل�أم عن �لبنطال.

- حو�ر ومناقشة
 

�لموديل �لذي تّم 
�ختياره من قبل 
مصممة �ل�أزياء 

بال�تفاق مع �ل�أم.
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اأفّكُر: وقَع طفٌل، وتمزَّق بنط�َلُه من منطقة الّركبِة، كيف ُيمكُن تغييُر بنط�ِل الّطفِل اإلى موديل اآخر؟

   اأتعـــلُّم:

ب�ترون بنط�ل طفل:

نش�ط عملي: ارسْم ب�ترون بنط�ل طفٍل اأس�سّي، واقم بتنفيذه وفَق المق�س�ت المطلوبة، ونّفْذُه على القم�ش.  1

جراءت ال�آتية: لتنفيذ رسم ب�ترون بنط�ل ال�أطف�ل يجب اتّخ�ُذ ال�إ

محيط �أكبر حجم )�لورك(= ٧٢سم �

محيط �لوسط )�لخصر( = 6٤سم �

طول �لسرج =٢٢سم �

طول �لبنطلون =٧٠سم �

�تّساع �لرِّْجِل من �أسفل =3٠سم �

*  �أْخُذ قياسات للبنطال على �لجسم )�لتاأكُّد من سلامة شريط 
�لقياس، وقوُف �لطّفِل و�ل�أرجُل مضمومٌة، لتحديد طول �لبنطال، 

جلوس �لطّفل لتحديد طول �لّسرج، تحديد محيط �لخصر(.
مثل:)خّط  �لموجودة  �لخطّوط  ومعرفة  �لبنطال  باترون  رسم   *

�لوسط، خّط �لّركبة، خّط �لّسرج، خّط نهاية �لِبنطال(.

خطّو�ت عمل باترون �لبنطال: 

)مقاسات �فتر�ضيّة لتوضيح رسم �لباترون(:باترون �لبنطال من �ل�أمام:
محيط �لورك =٧٢سم

محيط �لوسط = 6٤سم

طول �لّسرج= ٢٢سم

طول �لبنطال= ٧٠سم

�تّساع �لرِّْجل من �أسفل =3٠سم
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* رسم ب�ترون ال�أم�م للبنط�ل:

طوُل  طولُه   ،)٢،١( �لنقاط  في  مستقيماً   خطّاً  نرسْم   -١
�لبنطلون =٧٠سم

في  �لوِرك  محيِط  ربِع  مسافَة   )١( نقطة  يسار  ُيقاُس   -٢
 .   )3(

٧٢
= ١8سم= 

٤
نقطة:

3- ُيقاس �أسفل نقطة )١(على �لخّط )٢،١( مسافة طول �لسرج 
=٢٢ سم في نقطة )٤(.

- تُقاُس �لمسافُة بين �لنقاط )٤،٢(، وتُقَسُم على٢، وُيطرَُح من 
 ٤8

٢٤-٤ =٢٠سم= 
٢

٤�لناتج ٤ سم، لتحديد خّط �لّركبة:

٥- ُيقاس �أسفل نقطة )٤( مسافة ٢٠سم، وهي طول �لّركبة 
في نقطة )٥(.

6- نمدُّ خطّوٍط �أفُقيٍّة من �لنّقاط )٤،٥،٢(، وهذه �لخطّوط هي: 

خطُّ نهاية طول �لبنطال 	 
 خطُّ �لّركبة 	 
 خطُّ �لّسرج.	 

٧- نسقْط من نقطة )3( عمود�ً يو�زي �لخّط )٤،١(، ليلاقي خّط �لّسرج في نقطة )6(.

8- يقاس يسار نقطة )6( مسافة 3 سم في نقطة )٧(.

عموٌد  وُيرّسُم  ف،  وتُنصَّ  ،)٧،٤( نقطتي  بين  �لمسافة  تُقاس   -٩
من �لمنتصف �إلى �أعلى في نقطة )8(، وعموٌد من �لمنتصف �إلى 

�أسفل بنقطة )٩(، ويمثُِّل هذ� �لخّط خطَّ َكسرِة �لبنطال. 

ثلاثة  �إلى  وتُقسم   ،)6 �إلى   3( نقطتي  بين  �لمسافة  تُقاس   -١٠
�أقسام، وفي �لثلث �ل�أسفل نضْع نقطة )١٠(، ثّم نِصل �لنقطتين 

)١٠،٧( بَِدور�ن، للحصول على خّط �لّسرج من �ل�أمام.

١١- ُيقَسُم محيُط �لوسط على ٤ سم، ثم يقاس �لناتج من نقطة 
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6٤ =١6سم في نقطة )١١(.
٤

)3 �إلى ١(على �لخّط )١،3( = 

١٢- نِصُل نقطة )١١( بِدور�ٍن خفيٍف �إلى منتصف �لخّط )٤،١(، للحصول على خّط جنِب �لبنطال.

١3- لرسم بنسة �ل�أمام ننزل من خط كسرة �لبنطال مسافة 6 سم )طول �لبنسة( في نقطة �أ ،نبعد يسار ويمين نقطة 8

مسافة ١سم )عرض �لبنسة( مع توصيل �لنقاط )�أ،ب( )�أ،جـ(.

١٤- ُيقاُس ُرْبِع محيِط �لرِّْجِل من �أسفل ناقص ١ سم يميَن ويساَر نقطة )٩( في �لنقاط:    

 =٧,٥سم - ١=6,٥سم.
3٠
٤  )١3،١٢(  

١٥- نِصل �لنَُّقط )١٢،٤(، للحصول على خّط طول �لرِّْجِل من �لخارج للبنطال.

١6- نِصل �لنقاط )١3،٧(، لنحصَل على خّط طول �لرِّْجِل من �لد�خل.
١٧- �إضافة مرد للسحاب في باتزون �ل�أمام عرضه = ٥ سم، وطوله حسب طول �لسحاب �لمستخدم.

* رسم ب�ترون الخلف للبنط�ل:

نظر�ً ل�شتر�ك باترون �لَخْلِف مع باترون �ل�أمام في بعض �لخطّوط �ل�أساسيّة؛ لِذ� تُرَسُم �لخطّوط �لتي سبق ذكرها في 
�ل�أمام: )خطُّ �لّركبة، خّط نهاية طول �لبنطال، خّط �لوسط، خّط �لّسرج، خّط َكْسرِة �لبنطال(.

=٧,٥سم+١=8,٥سم.  3٠
٤

١- ُيقاُس يمين ويسار نقطة )٩( مسافة رُبِع �تّساِع �لرّْجل +١سم في �لنقاط )١٥،١٤(

٢- ُيقاس يمين نقطة )٤( مسافة ١سم، َوَضْع نقطَة )١6(.

3- ُيقاس يمين نقطة)١( مسافة ٢سم، َوَضْع نقطَة )١٧(.

٤- نِصُل نقطتي )١6،١٤( ليقطَع خّط �لّركبِة في نقطة )١8(، ثّم نِصُل نقطتي )١٧،١6(، لرسِم خّط �لرِّْجِل من �لخارج. 

٥- ُيقاُس يسار خّط �لَكْسرِة على خطِّ �لّركبة �لمسافة نفسها من خّط �لَكسرة �إلى نقطة )١8( في نقطة )١٩(.

6- ُيقاُس يسار نقطة )6( مسافة 6 سم، ثُّم نقوم بقياس �أسفِلها مسافَة ١سم، َوَضْع نقطة )٢٠(.

٧- نِصل �لنّقاط: )١٥،١٩،٢٠(، ثم نرسم دور�ناً خفيفاً بين نقطتي )٢٠،١٩( بمسافة ١ سم في منتصف هذ� �لخّط، 
وُيرَسُم خّط �لرِّْجِل من �لد�خل للخلف.

8- ُيقاُس يسار نقطة )١٧( على �لخّط )3،١( مسافَة رُبِع محيِط �لوسط + ٢ سم في نقطة، ثم يرتفع منها مسافة ٢ سم، 

6٤ =١6+٢=١8سم( وَنَضْع نقطة )٢١(.
٤

(
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٩- نِصل �لنّقاط )٢١،١٧( لتحصَل على خّط �لوسط.

١٠- نِصل �لنّقاط )٢١،١٠( بخطٍّ مائٍل، ثّم نِصُل  نقطة )١٠( ونقطة )٢٠(، بَِدور�ن للحصول على خّط �لّسرج 
للخلف.

١١- للحصول على بنسة �لخلف نقيس �لمسافة بين �لنقاط )٢١،١٧( و�لناتج يقسم على3 ثم ناأخذ �لثلث �ل�أول 
يسار خط �لجنب ونحدد مكان �لبنسة في نقطة د ثم ناأخذ يسار ويمين نقطة د مسافة ١سم في �لنقاط )و،ي( عرض 

�لبنسة، ثم ننزل مسافة 6سم في نقطة هـ )طول �لبنسة(. 

طريقة تجهيز الب�ترون للخي�طة: �

١- نقّص �لباترون، ونُسّمي �أجز�ؤه )�أمام، خلف(.

٢- نْضُع �لباترون على �لقماش.

على  لتجميعه  وُيقّص  للخياطة،  مسافاٍت  وتُترَُك  ُمثبّت،  طولّي  نسيٍج  على  و�لخلف  �ل�أمام  نصف  خطُّ  ُيوَضُع   -3
�لماكينة، و�لقماش �لمتبقي من عرض �لباترون ُيستخدم لقّص )كمر( �لوسط.

٤- �لقدرة على فرِد �لقماش وفَق �تّجاه �لنّسيج، وَثنِيِه بطريقٍة سليمة، ووضع �أجز�ء �لباترون وتثبيته بالدبابيس، وقّص 
�لقماِش وتجميِعِه للخياطة، وِمْن َثمَّ كيُُّه وتجهيزه.

طريقة خي�طة بنط�ل ال�أطف�ل:

١- خياطة �لبنسات للبنطال �إن ُوجدت.

٢- تركيب �لسحاب في منتصف �ل�مام

3- نقوم بوضع جنب �لبنطال من �ل�أمام مع جنب �لخلف ونقوم بتبيثته بالدبابيس وخياطته على �آلة �لخياطة.

٤- نقوم بتثبيت سرج �ل�أمام  للرّْجل �ليمنى و�ليسرى مع بعضها بعضاً.

٥- تثبيت سرج �لخلف للرجل �ليمنى و�ليسرى مع بعض.

6- نقوم بتثبيت سرج �ل�أمام و�لخلف على �آلة �لخياطة.

٧- نقوم بخياطة �لرجل من �لد�خل �ل�أمام و�لخلف.

8- ثني �لبنطال من �أسفل بالعرض �لمطلوب.

٩- وضع كمر للبنطال. 

اأفّكُر: اإذا اأردن� رسم ب�ترون بنط�ل طفل اأقّصر من الطول ال�أس�سي بمس�فة مثلا ١2 سم مثلاً، فهل 
يجب رسم الب�ترون ك�ملاً ب�لطول ال�أس�سّي؟ ولم�ذا ؟ 
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الموقف التعليمّي التعلّمي )٤- ٣(:رسم اس�س ب�ترون فست�ن طفلة وتنفيذه 
 

فادة من قماشه، فذهبت �إلى مصّممة �أزياء  وصف الموقف: لدى زبونة فستاٌن قديم، �نتهى موديله، وترغب في �ل�إ
َر �لموضة وحد�ثتها. عادة تصميِمه، بحيث يصبُح فستاناً لطفلتها، وفي �لوقت نفسه يو�كُب تطوُّ ل�إ

العمل الك�مل:

)خّطوات 

العمل(

 الموارد وفَق الموقف      المنهجّية )استراتيجّية التعلّم(  وصف الموقف التعلّمّي

اأجمع البي�ن�ت 

واأحلّله�
- �أجمع �لبيانات من �لزبونة عن 

�لموديل، و�لعمر و�لميز�نية �لمرصودة 
و�لمقاسات �لخاصة بالطفلة. 

�أجمع �لبيانات عن:
- �لموديلات �لحديثة �لخاصة بفساتين 

�ل�أطفال �لتي تو�كب �لموضة.
- �لتصميم �لمناسب ليناسب شكل 

جسم �لطفلة.
- �إجر�ء�ت رسم  باترون فستان وتفصيل 
�لموديل وفقاً لنوع �لقماش و مو�صفات 

�لتصميم �لمطلوب.
- �ل�أدو�ت و�لتقنيات لقّص باترون 

فستان �لطفلة.
- معايير �لدقّة في قّص �لباترون. 

- خطّو�ت سير عملية قّص �لباترونات.
- كيفيّة تسمية �أجز�ء �لباترون.

- كيفيّة فرد �لقماش باتجاه �لنسيج. 
- خطّو�ت وضع �لباترون على �لقماش 

وقّصه.
- كيفيّة تجميع �لقطع وخياطتها.

- حو�ر ومناقشة. 
- عصف ذهنّي.

- �لتعلّم �لتعاونّي/ فرق ثنائّية 
- بحث علمي /زيارة ميد�نية 

لمحلات بيع �لملابس 
طلاع على �أحدث  �لرسمي للاإ

�لموديلات ومو�كبة �لتطور. 
و�لحد�ثة في �لتصميمات.

- وثائق )ملف خاص 
بطلب �لزبونة، كتالوجات 
لتصاميم فساتين �ل�أطفال 

�لمختلفة(.
- �لتكنولوجيا )فيديو 

عن رسم باترون فستان 
�ل�أطفال(.

- وسيلة نقل للزيارة.
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- تحديد وترتيب �أدو�ت رسم �لباترون اأخّطط واأقرّر
وقّصه.

- تحديد �لخطّو�ت في تحويل 
�لمقاسات �إلى باترونات تبعاً 

لمو�صفات �لتصميم �لمطلوب.
- تجهيز وتنظيم �ل�أدو�ت �للازمة لقّص 
�لقماش وتجهيز �أدو�ت �لخياطة �أيضاً.

- تثبيت �لباترون على �لقماش.
- تحديد تسلسل �لخطّو�ت في تثبيت 

�لباترونات على �لقماش وقّصه.
- تحديد خطّو�ت تجميع قطع �لقماش 

بعد قصها حسب �لباترون �لمطلوب 
وحياكة فستان �ل�أطفال تبعاً لمو�صفات 

�لتصميم �لمطلوب.
- �إعد�د خطة توّضح تفاصيل �لتصميم 

�لمطلوب وزمن �لتسليم للزبونة.  

- عمل تعاوني / مجموعات.
- عصف ذهنّي.
- حو�ر ومناقشة.

- �لنشر�ت �لمتعلقة 
بال�أدو�ت ونوع �ل�أقمشة 

و�ل�آل�ت �لمستخدمة.

- تجهيز وترتيب �لمكان و�ل�أدو�ت اأنّفذ
�لمستخدمة في �لتصميم.

- �لبدء  باستخد�م �ل�أدو�ت �للازمة 
لتصميم �لباترون �لخاص بفستان طفلة. 

- رسم �أساس باترون فستان طفلة 
حسب �لموديل و�لمقاسات �لمطلوبة.
- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد �لرسم 

وقّص �لباترون.
- وضع علامات على �لباترون 

�لمقصوص للتمييز بين �ل�أمام و�لخلف. 
- فرد �لقماش وثنيه حسب �تجاه 

�لنسيج.
- تثبيت �لباترونات على �لقماش وذلك 

بوضع �ل�أجز�ء �لكبيرة �أول�ً و�ل�أجز�ء 
�ل�أصغر وبالتد�خل حتى نقتصد  في 

كميّة �لقماش 

- �لتعلّم �لتعاونّي /فرق ثنائّية. 
- �لتطبيق �لعملي بالتز�من مع 
�لباترون �لمرسوم على �للوح.

- حو�ر ومناقشة 
- �لعصف �لذهنّي   

- �لسبورة
- دفتر �لمربعات
- �أدو�ت �لرسم 

- �أدو�ت �لخياطة 
�ل�أساسية 

- ورق باترون 
- �أدو�ت �لتاأشير

- فيديو
- �آلة �لخياطة 

- نموذج �لخطّة 
- �أدو�ت �لكّي

- �أدو�ت �لقياس
- مر�سم , مشغل
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- تثبيت �لباترون بالدبابيس ليسهل 
عملية �لقّص.

- تحديد �لخياطات �للازمة ل�أجز�ء 
�لباترون )�لمخطّط( بو�سطة قلم 

�أو)حجر علام(.
-  قّص �لقماش �لمثبت عليه �لباترون 
- تحضير �لقماش للخياطة مع مر�عاة 

كيفيّة تجميع قطع �لقماش.
- �لبدء بخياطة �لقطع بعد تجهيز �آلة 

�لخياطة.
- قّص �لخيوط �لز�ئدة بعد �ل�نتهاء من 

�لخياطة.
- كي �لفستان ليصبح جاهز�ً.

- �لتاأّكد من جميع �ل�آل�ت �لكهربائية 
�لمستخدمة في �لتفصيل.

- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد 
�لخياطة.

- تجريب �لفستان على �لطفلة.
- �إجر�ء �لتعديلات �للازمة.

- �لتاأّكد من تنفيذ خطّو�ت رسم اأتحّقق
�لباترون

-  ضبط �لشكل �لنهائي للرسم ومدى 
ملاءمته للموديل �لمطلوب.

- �لتاأّكد من تنفيذ خطّو�ت قّص 
�لموديل  وتسريجه حسب �لباترون 

�لمرسوم
- �لتاأّكد من مدى ملاءمة �لتفصيل 
�ل�أولي لمقاسات �لجسم �لمطلوبة. 

- �كتشاف �لعيوب و�لمشاكل و�قتر�ح 
�لحلول وتعديل �لعمل.

- �لتاأّكد من مدى ملاءمة �لتفصيل 
�لنهائي للفستان وفق طلب �لزبونة.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي / مجموعات 

ثنائّية.

- �لوثائق )�لنشر�ت 
�لخاصة بباترون �لفستان، 

نموذج �لموديل �لمتفق 
عليه مع �لزبونة.

- �لباترون �لمرسوم على 
�لسبورة.
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- توثيق  خطّو�ت رسم  باترون فستان اأوثّق واأَقّدم 
طفلة .

- توثيق �لبيانات �لخاصة عن 
�لموديلات �لحديثة �لخاصة بالفساتين 

�لتي تو�كب �لموضة و�لتصميم �لمناسب 
�لذي يناسب  شكل جسم �لطفلة.
- �إنشاء ملف خاص بالباترونات 

)فستان طفلة(.
- عرض �لفستان على �لمانيكان.

- �لملحوظات �لمدّونة.  - حو�ر ومناقشة.
- �أقلام و�أور�ق لعرض 

�لمعلومات.  
LCD جهاز -

- جهاز حاسوب.
- �لخطّة �لمعّدة

- ملاءمة �لتصميم �لنهائي لرسم اأقوّم
�لباترون وقّصه و�ختيار �أنو�ع �ل�أقمشة 

وفق �لمعايير و�لمو�صفات.
- تقويم نتائج �لعمل من خلال �رتد�ء 

�لفستان من قبل �لطفلة.
- رضا �لزبونة �لطفلة عن �لتصميم 

�لنهائي للفستان.

- حو�ر ومناقشة.
 

�لموديل �لذي تّم �ختياره 
من قبل مصّممة �ل�أزياء 

بال�تفاق مع �لزبونة.

اأفكر: كيف ُيمكُن تطويُر الفست�ن القديم لفست�ٍن بموديل جديد.

   اأتعـــلُّم:

ب�ترون فست�ن طفلة:

طفلة  1 فست�ن  ب�ترون  ارســم   :)١( عملي  نش�ط 
اس�سي واقم بتنفيذه وفق المق�س�ت المطلوبة.

دور�ن �لصدر =٥6سم �

طول �لفستان )�لباترون(=٥٠سم �

جراءت ال�آتية: لتنفيذ رسم ب�ترون فست�ن ال�أطف�ل يجب اتّخ�ُذ ال�إ
�أْخُذ قياسات فستان �ل�أطفال )�لتاأّكد من سلامة شريط 

�لقياس)�لمتر(.
 تحديد طول �لفستان، وتحديد دور�ن �لصدر. 
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رسم باترون فستان �ل�أطفال، ومعرفة �لخطّوط �لموجودة 
مثل:)خّط منتصف �ل�أمام و�لخلف، خّط �لكتف، خّط

 �لرقبة، خّط �لوسط(.

* خّطوات عمل ب�ترون فست�ن طفلة.
)مقاسات �فتر�ضيّة لتوضيح رسم �لباترون(:

محيط �لصدر = ٥6سم
طول �لفستان =٥٠ سم. 

- ُيقَسُم محيُط �لّصدِر على ٢ و�لناتج +٤سم )عرض �لباترون(.

 =٢8+٤=3٢سم عرض �لباترون.
٥6
٢ (

 =٤سم(
8
٢

 = ١6
٢

 = 3٢
٢

(

رسم الب�ترون: 

يساوي  عرضه   ،)٤،3،٢،١( �لمستطيُل  نرَسُم   -١
3٢سم، وطولُُه يساوي طول �لفستان =٥٠سم

٢- نُنّصُف �لمستطيَل طوليّاً بالخّط )6،٥( ليفصل بين 
�ل�أمام و�لخلف.

لرسم حفرة الرقبة ال�أم�مية:

١-  ُيضاُف ١ سم للناتج �ل�أخير للقسمة )٤+١=٥ سم(.
٢- تُقاُس هذه �لمسافُة يمين و�أسفل نقطة )٤(في نقطتي )٧،8(.
3- نِصُل نقطتي )8،٧(بدور�ٍن، لنحصل على حفرة �لرقبة �ل�أمامية.

لرسم حفرة الرقبة الخلفّية: 

١- ُيؤخذ �لمقاُس �لّسابُق نفسه ٥ سم يسار نقطة )١( في نقطة )٩( 
٢- ُيقاس �أسفل نقطة )١( مسافة ١سم في نقطة )١٠(

حفرة  على  لتحصل  خفيٍف،  بدور�ٍن   )١٠،٩( نقطتي  نِصُل   -3
�لرقبة �لخلفية. 

�أمام  خلف

مام
أ �ل�

ف 
ص

منت
ط 

خ

ف
خل

 �ل
ف

ص
منت

ط 
خ

�لخط �لفاصل بين �ل�أمام و�لخلف

ب
جن

 �ل
ط

خ

ب
جن

 �ل
ط

خ

6 ٢

٥ ٩
١٠

١٤

١٢

١6

١١

١٥

١3١٧

١8١٩

8

3

٤ ٧ ١
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رسم خّطوط ال�أكت�ف: 

نقطتي  في  �لقسمة =٤ سم  من  ناتج  �آخر  مسافة   )٥( نقطة  ويسار  يمين  بقياس  نقُوْم  �ل�أكتاف  لرسم خطّوط   -١
)١٢،١١(، ثّم نسِقْط منها عمودين، طوُل كٍل منهما مسافة ثاني ناتج للقسمة ناقص ٢ سم )١6- ٢=١٤(، َونَضْع 

نقطتي )١٤،١3(، ثّم نكِمُل رسَم �لمستطيل.
٢- ُيقاُس �أسفل نقطتي )١٢،١١(مسافَة �آخر ناتج للقسمة - ١ سم، وتُوَضُع علامة على كٍل من �لخطّين في �لنقاط 

�لتالية )١3،١١( )١٤،١٢(، ثّم نِقيُس منها د�خَل �لمستطيل مسافَة ١سم، َونَضْع نقطتي )١٥،١6(.

3- نِصل �لنّقطَة )٩( بالنّقطة )١٥( لنحصَل على َكِتِف �لخلف، ثم نِصُل نقطة )١6،٧( لنحصَل على َكِتِف �ل�أمام. 

٤- نضْع نقطَة )١٧(عند تقاُطِع �لخّط )١٤،١3( مع �لخّط )٥،6(.

بط �لخلفّي. ٥- نِصُل نقطَة )١٥بنقطة ١٧( بدور�ٍن لنحصَل على حفرة �ل�إ

بط �ل�أماميّة. 6- نِصُل نقطَة )١6 بنقطة ١٧(بدور�ٍن لنحصَل على حفرة �ل�إ

٧- لرسم خطوط �لجنب نقيس يسار ويمين نقطة 6 مسافة ٤سم في �لنقاط )١٩،١8( ونصلهم في نقطة ١٧ ،نرتفع 
١سم �أعلى نقطة )١٩،١8( ونصل نقطة )١8،6( )6،١٩(.

طريقة تجهيز الب�ترون للخي�طة: 

١- نَقصُّ �لباترون، ونحدد �أجز�ئه)�أمام، خلف(.
٢- َفرُْد �لقماِش وفَق �تّجاِه �لنّسيج، وَثْنُيُه، بطريقٍة سليمة، َوَوْضُع �أجز�ِء �لباترون، وتثبيُتُه بالّدبابيس، وقصُّ �لقماِش، 

وتجميُعه للخياطة، وِمْن َثمَّ كيُُّه وتجهيُزُه.

ملحوظة: يمكن تحديد خط �لوسط على باترون فساتين �ل�أطفال باأخذ مقاس طول �لصدر للاأمام.
طريقة خي�طة فست�ن الطفلة:

١- تركيب �لسحاب في منتصف �لخلف.

٢- نثبّت كتف �ل�أمام مع �لخلف بالدبابيس، ثم نسرج ونخيط �ل�كتاف مع �لتمكين في �لبد�ية و�لنهاية.

3- نقوم بتحضير �لقلابات للفستان بعمق 3سم للاأمام و�لخلف للاأكتاف، و ٥ سم بالعمق للخلف، و ١٠ سم بالعمق 
للاأمام مع تثبيت بالدبابيس �أول�ً وبعدها نقوم بتسريجه وخياطته.

بط، �أو تركيب )بييه(( قبل خياطة �لجو�نب لسهولة �لعمل. ملحوظة: يفضل تركيب �لقبة و�لقلابات )قلابات �لقبات �أو قلابات �ل�إ

٤- نقوم بتثبيت �لجو�نب بالدبابيس ثم تسريجها وخياطتها على �آلة �لخياطة.

٥- نقوم بثني ذيل �لفستان بالعرض �لمطلوب.

6- تنظيف �لخياطات بالحبكة ثم نقوم بكي �لفستان.

ْذه� على فست�ِن الّطفلة. 1 نش�ط عملي )2(:  اختْر كلفًة معّينًة، وَنفِّ
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اأسئلة الوحدة

ج�بة الصحيحة فيم� ي�أتي:  � السؤال ال�أّول:  اختْر رمز ال�إ

١- من �أين يؤخذ عرض باترون �لتنورة �لنسائية؟
ب. نصف محيط �لورك. �أ.ربع محيط �لوسط.    

د. محيط �لورك.  جـ. محيط �لوسط     

٢- �أي من �ل�دو�ت �ل�آتية ُيستعمل ل�أخذ �لعلامات حول �لباترون؟ 
د.�لمتر. جـ. �لمقّص.   ب. �لخيوط.   �أ. حجر �لعلام.  

3- على �أي �ل�عد�د �ل�آتية يقسم �أتساع �لرجل من �أسفل في بنطال باترون �ل�أطفال؟ 
د.)٢( جـ. )٥(    ب. )6(    �أ.  )٤(  

٤- ما �لذي ُيستخدم لتنظيف �لقماش �لز�ئد بعد �لخياطة؟
د.ِمقّص �لتنظيف.  جـ. �لمقّص �لمقرقط.  ب. ِمقّص �لتفصيل.  �أ. ِمقّص �لورق.  

٥- على �أي من �ل�عد�د �ل�آتية ُيقسم عرض باترون بنطال �ل�أطفال؟ 
د.)6( جـ. )٢(    ب. )3(    �أ.  )٤(  

السؤال الث�ني:  �
كيف يمكن تحديد خّط �لوسط على �لباترون لفساتين �ل�أطفال ؟

مشروع الوحدة 	✪

 �أقوم برسم باترون تنورة نسائية بالمقاس �لذي �أريده، ثّم �أقوم بتنفيِذه وخياطته على �لقماش.
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اآل�ُت الخي�طِة )2(�لَوْحَدُة �لخامسة

تختلُف اآل�ُت الخي�طِة ب�ختلاِف الهدِف، اأبحث عن استخدام�ت اآلة الحبكة.
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ُيتوقَُّع من الّطلبِة بعد ال�ْنته�ِء من دراسِة هذه الَوْحدة، والتّف�ُعِل مَع اأنشطِته� اأن 
يكونوا ق�دريَن على التّع�ُمِل مَع اآل�ِت الَحبكة، واْستخدام�تِه� في خي�طِة قطِع 

الملابِس المختلفِة، من خلال:

�لتّعرُِّف �إلى ماكينِة �لحبكة: �أنو�ِعها، و�ستخد�ماتِها. �

�لتّعرُِّف �إلى مشكلاِت ماكينِة �لحبكِة: �أسبابِها، وكيفيِّة حلِّها. �
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الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة

الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة الُمتوقَُّع من الطلبة امتلاُكه� 
بعد ال�نته�ِء من دراسِة هذه الوّْحدِة والتف�عل مع 

اأنشطته�:

اأول�ً: كف�ي�ٌت ِحرفّيٌة �

�لقدرُة على �ستخد�ِم ماكينة �لحبكة. �

تقييم وتقويم �لنتائج وعرضها. �

ث�نيً�: كف�ي�ٌت اجتم�عّيٌة وشخصّيٌة  �

�لعمل ضمن فريق. �

تقبل �لتغذية �لر�جعة. �

�حتر�م ر�أي �ل�آخرين.  �

مصد�قية �لتعامل مع �لزبون. �

حفظ خصوصية �لزبون. �

�ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون. �

�لتحلي باأخلاقيات �لمهنة �أثناء �لعمل.  �

�لتمتع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل. �

�ستخلاص �لنتائج ودقّة �لملاحظة.  �

�ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال. �

�لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.  �

�ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة  �

فادة من مقترحات �ل�آخرين.  � �ل�إ

�متلاك مهارة �لتاأمل �لذ�تي. �

حو�ر ومناقشة. �

�ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل ملحوظات �ل�آخرين و�نتقاد�تهم.  �

قناع. � �لقدرة على �ل�إ

ث�لث�: كف�ي�ٌت منهجّيٌة �

�لتعلّم �لتعاونّي.  �

�لحو�ر و�لمناقشة. �

�متلاك مهارة �لبحث �لعلمي و�لقدرة على توظيف  �
�أساليبه.

�لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهنّي(. �

�ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة. �

توثيق نتائج �لعمل وعرضها. �

تقويم �لنتائج وعرضها.  �

توظيف �لتكنولوجيا.  �

�لتخطّيط. �
 

قواعد ال�أمن والسلامة 

و�لمحافظة  �لخياطة،  �آلة  على  �لعمل  �أثناء  �لحذر   -١
على سلامة �ل�أيدي.  

عند  �لمناسبة  �لمقاعد  و�ختيار  �لسليمة،  �لجلسة   -٢
�لجلوس ل�ستعمال �لماكينة.

�لعامة،  �لصحة  على  للحفاظ  �لجيدة  ــاءة  ضـ �ل�إ  -3
و�لتهوية �لجيدة للمشغل. 

٤- تنظيف �ل�أيدي ومكان �لعمل. 
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الموقف التعليمّي التعلّمّي )٥- ١(: استخدام م�كينة الحبكة.

وصف الموقف: قّدمْت �أمٌّ هديًة ل�ْبنتها ريم �لتي تدرس في كليٍّة لتصميم �ل�أزياء، ماكينَة حبكة؛ كيف ُيمكن لريم 
�ستخد�ُم ماكينة �لحبكة، و�ل�ستفادة منها في تخّصصها. 

العمل الك�مل: 

خّطوات 

العمل

المنهجّية )اإستراتيجّية وصف الموقف التعلّمّي

التّعلّم(

الموارد وفق الموقف

اأجمع 

البي�ن�ت 

واأحلّله�

- �أجمع �لبيانات من �ل�أم عن شكل ماكينة 
�لحبكة �لموجودة لديها، مدى معرفة ريم باآلة 

�لحبكة.
- �أجمع �لبيانات عن:

- طريقة تعبئة وتجهيز ماكينة �لحبكة.
-  كيفيّة �ستخد�م ماكينة �لحبكة.

- �لبحث �لعلمي/ زيارة 
ميد�نيّة لمحّلات بيع 

ماكينات �لحبكة. 
- �لحو�ر و�لمناقشة.

- �لتعلّم �لتعاونّي.

- �لوثائق: )ملف خاص 
بطلب �ل�أم،كتالوجات عن 
�أشكال ماكينات �لحبكة،  

نشر�ت عن ماكينات �لحبكة  
و�ستخد�ماتها.(

- �لتكنولوجيا: )�لشبكة 
�لعنكبوتية، فيديو عن كيفيّة 

�ستخد�م ماكينة �لحبكة(
- وسيلة نقل للزيارة

اأخّطط 

واأقرّر
* تحديد �ستخد�مات ماكينة �لحبكة.

* تحديد �أشكال ماكينة �لحبكة.
* تحديد كيفيّة �ستخد�م ماكينة �لحبكة.
- �إعد�د خطّة توّضح جميع مر�حل �لعمل 

�لمتعلّقة باستخد�م ماكينة �لحبكة.

- �لتعلّم �لتعاونّي.
- �لعمل ضمن 

مجموعات.
- حو�ر ومناقشة.
- عصف ذهنّي

- �لوثائق: )كتالوجات 
عن �أشكال ماكينات 

�لحبكة، �لشركات �لمصنِّعة 
لماكينة �لحبكة، وكيفيّة 

�ستخد�ماتها، نشر�ت 
عن ماكينات �لحبكة  

و�ستخد�ماتها.(
- نموذج �لخطّة �لتي تّم 

�إعد�دها.
- تجهيز �لمكان �لمناسب لوضع ماكينة اأنّفُذ

�لحبكة.
- تنظيم لقاء مع ريم.

- �إحضار ماكينة �لحبكة.  
- تفحص و�ستكشاف �لماكينة.

- �لتنفيذ �لعملي مع ريم باستخد�م ماكينة 
�لحبكة في حبك �أطر�ف قطع �لقماش.

- �لتعلّم �لتعاونّي
- �لعمل ضمن 

مجموعات.
- �لتطبيق �لعملي 
ل�ستخد�م ماكينة 

�لحبكة.
- حو�ر ومناقشة.

- ماكينة حبكة 
- قطع قماش

- خيوط
- مقّصات

- فيديو عن كيفيّة �ستخد�م 
ماكينة �لحبكة
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- �لتحّقق من تحديد �لفرق بين ماكينة �لحبكة اأتحّقق
وغيرها من حيث �ل�ستخد�م.

- �لتاأّكد من �ستخد�م �لفتاة ماكينة �لحبكة.
- �لتاأّكد من �لتغير على قطعة �لقماش بعد 

�ستخد�م ماكينة �لحبكة، من حيث �لترتيب.

- حو�ر ومناقشة.
- مجموعات صغيرة.

- �لخطّة �لمعّدة سابقاً.
- �لوثائق: )كتالوجات عن 
�أشكال ماكينات �لحبكة، 
�لشركات �لمصنِّعة لماكينة 
�لحبكة، وكيفيّة �ستخد�مها 

ونشر�ت عن ماكينات 
�لحبكة  و�ستخد�ماتها(.

اأوثّق 

واأقّدم
- توثيق �لملحوظات عن مجال�ت �ستخد�م 

ماكينة �لحبكة.
- توثيق �لملحوظات عن كيفيّة �ستخد�م ماكينة 

�لحبكة.
-  توثيق �لملحوظات عن �لفرق بين قطع 

�لقماش �لمحبكة وغيرها.
- �إعد�د �لعروض �لتقديميّة.

- �إنشاء ملفٍّ خاّص بماكينات �لحبكة، وكيفيّة 
�ستخد�ماتها.

- طرح �ل�أسئلة.
- حو�ر ومناقشة.
- عرض �لنتائج.

- �لملحوظات �لمدّونة.
- �أقلام و�أور�ق لعرض 

�لمعلومات.
- قطع �لقماش �لمحبوكة.

- مقارنة معرفة �لفتاة �لسابقة عن ماكينة �لحبكة اأَقوِّم
و�أشكلها مع �لمعرفة �لحالية

- تقويم نتائج �لعمل من خلال �لقطع �لتي 
�أنجزتها �لفتاة.

- رضا �ل�أم عن �أد�ء �بنتها �أثناء �ستخد�م ماكينة 
�لحبكة.

- ملاءمة �لتقرير �لخاص بكيفيّة �ستخد�م ماكينة 
�لحبكة ومجال�ت �ستخد�ماتها مع �لمعايير 

و�لمو�صفات.

وثيقة عن ماكينة �لحبكة - حو�ر ومناقشة.
وكيفيّة �ستخد�ماتها.

 اأفكر:كيف انفذ حبكة لطرف تنورة نس�ئية.
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   اأتعـــلُّم:

م�كينة الحبكة:

نش�ط عملي: نّفذ حبكتًة لقطعٍة من القم�ش، للت�أكُّد من مدى امتلاكك مه�رَة استخداِم م�كينة  1
الحبكة، بشكٍل سليم.

َنْسِلِه؛ بسبب عمليّة  وَمْنُع  �لنّسيج،  َطرَفي  �لخياطة، وهدفُها جمُع  �أعمال  في  �لتشطيب  ماكينات  �لحبكة من  ماكينة  تُعد 
�لقّص، وتَُعدُّ عمليًّة ضروريًّة للحفاظ على تماُسك �أطر�ف �لنّسيج،  و�لحفاظ عليه، وتحتاج �إلى �أكثَر من خيطين. 

، و�لَحْبك؛ ل�حتو�ئها على شفر�ت. تين رئيسيتين، هما: �لقصُّ َمهّمُة م�كينة الحبكة: تقوم ماكينة �لحبكة بَمهمَّ
يعتمد عمل م�كينة الحبكة وفَق نوعه�، وهي ك�ل�آتي:

 
١- اآلة الحبكة بثلاثة خيوط. 

لتشطيب  وتُستخَدُم  ول�قطين  �أبرة  على  تحتوي  خيوط  بثلاثة  �لحبكة  �آلة 
�لّذيل، وهي من �أفضل �أنو�ع �لحبكة لحبك �أطر�ف قماش �لشيفون.

2- اآلة الحبكة ب�أربعة خيوط. 
�آلة �لحبكة باأربعة خيوط تحتوي على �إبرتين ول�قطين، وتُستعَمُل للتنظيف، 

وغرزتُها مطّاطة بشكٍل كبير.

٣- اآلة الحبكة بخمسة خيوط: �آلة �لحبكة بخمسة خيوط تحتوي على 
�إبرتين وثلاثة لو�قط، وتُستعَمُل للخياطة و�لتنظيف معاً.

بر  وُيمكن تحويُلها �إلى ماكينة باأربعة وبثلاثة خيوط، بَِفْصِل �لخيط عن �ل�إ
و�لممّر�ت �لخاّصة بهم.

�لقماش،  �أطر�ف  وتنظيف  تجميع  هو  الحبكة:  عمل  من  الهدف   -
ول�ْختلاِف عمِلها مْن نوعيّة قماٍش �إلى �آخر يوَجُد فيها عياٌر للتحكُّم في 
ِه �أثناَء عمل �لماكينة، وحتّى نتمكََّن من �إجر�ء  عمليّة زّم �لقماش، �أو مدِّ

هذ� �لعمل يجب �إحضاُر قطعٍة من �لقماش، ونجّرُبها على �لماكينة، وننظُر �إلى �لنتيجة �ل�آتية:
، �أو َتعرُّجاٌت كموِج �لبحر، فاإّن �لماكينة جاهزة للعمل. �إذ� كانت �لقطعة مستقيمًة، ول� يوجُد فيها زمٌّ
�أّما �إذ� كان في �لقطعة تعرُّجات كموج �لبحر، فهذ� يعني �أّن علينا رفَع مستوى �لّزمِّ �إلى درجٍة �أعلى. 

سؤال: ✪✪
ما �لهدف من �ستخد�م ماكينة �لحبكة؟
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الموقف التعليمّي التعلّمّي)٥- 2(: مشكلاِتُ استعم�ل م�كينة الحبكة، واأسب�به� 
وطرق حلّه�.

وصف الموقف: ترغُب صاحبُة متجٍر لتعديل �لملابس في �لتّعرُّف �إلى كيفيّة �لتّعامل مَع مشكلات ماكينة �لحبكة �لتي 
تو�ِجُهها �أثناَء �لعمل.

العمل الك�مل:

المنهجّية )اإستراتيجّية وصف الموقف التعلّمّيخّطوات العمل

التّعلّم(

الموارد وفق الموقف

�أجمع �لبيانات 
و�أحلّلها

- �أجمع �لبيانات من صاحبة �لمتجر عن:
- نوع �لماكينة �لتي لديها.

- �لمشكلات �لتي تو�جهها.
- نوع �ل�أقمشة و�لخيوط �لتي تظهر �لمشكلة 

�أثناء �ستخد�ماتها.
- �أجمع �لبيانات عن:

- �لمشكلات �لمختلفة لماكينة �لحبكة.
- �لحلول �لمقترحة للتعامل مع �لمشكلات 

�لمختلفة لماكينة �لحبكة. 

- �لبحث �لعلمي/زيارة 
مْيد�نيّة لُخبر�َء في 

مجال عمل ماكينة 
�لحبكة.

- �لحو�ر و�لمناقشة.
- �لتعلُّم �لتعاونّي/ 
بشكل فردي �أو 

مجموعات

- �لوثائق: )ملف خاص 
بطلب صاحبة �لمتجر،

نشر�ت  لمشاكل ماكينة 
�لحبكة وطريقة حلها.(

- �لتكنولوجيا: )�لشبكة 
�لعنكبوتية، فيديو عن مشاكل 

ماكينة �لحبكة(
- وسيلة نقل للزيارة �لميد�نيّة.

- تحديد مشكلات ماكينة�لحبكة.�أخطّط و�أقرّر
- تحديد كيفيّة �لتّعامل مَع مشكلات 

ماكينة �لحبكة.
- �إعد�د خطّة توّضح كيفيّة �لتّعامل مع 

مشكلات ماكينة �لحبكة.

- �لتعلّم �لتعاونّي/
مجموعات.

- حو�ر ومناقشة.
 - عصف ذهنّي

 - �لوثائق و�لنشر�ت عن 
مشكلات ماكينة �لحبكة 

وطرق حلّها.

ُذ - تجهيز وترتيب �لمكان و�ل�أدو�ت.�أنفِّ
- �إحضار ماكينة �لحبكة.

- تنفيذ حبك لقطع �لقماش باستخد�م 
ماكينة �لحبكة.

- تفحص و�ستكشاف �لمشاكل وتحديدها.
- �لتمييز بين مشكلات ماكينة �لحبكة. 

- تحديد ُطرِِق حل �لمشاكل �لمختلفة في 
ماكينة �لحبكة.

- تصنيف مشاكل ماكينة �لحبكة، وحلّها.
- تصنيف ُطرق كيفيّة �لتعامل مع مشكلات 

ماكينة �لحبكة، وحلّها.

- �لتعلّم �لتعاونّي/
مجموعات.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتطبيق �لعملي.

- ماكينة حبكة.
- �لفيديو �لتعليمي �لخاص 
بمشكلات ماكينة �لحبكة.
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- �لتاأكُّد من تحديد مشكلات ماكينة �أتحّقق
�لحبكة.

- �لتاأّكد من تحديد �لحلول �لمقترحة 
لمشكلات ماكينة �لحبكة.

- �لتاأكُّد من تصنيف �لمشكلات وفَق 
نوعها، وُطرق �لتعامل معها.

ق من تنفيذ �لحلول �لمقترحة لبعض  - �لتّحقُّ
�لمشكلات.

-�لتحّقق من عمل ماكينة �لحبكة دون 
مشاكل.

- حو�ر ومناقشة.
- مجموعات صغيرة. 

�لنشر�ت و�لقو�ئم �لخاّصة 
بطلب �لزبون وبمشكلات 

ماكينة �لحبكة، وكيفيّة 
�لتعامل معها.

- �لخطّة �لمعّدة سابقاً.

- �إعد�د �لعروض �لتقديميّة.�أوثّق و�أَقّدم 
- تسليم صاحبة �لمتجر تقرير�ً يوّضح �آليّة 

�لتعامل مع مشكلات ماكينة �لحبكة 
�لمستعملة.

- �إنشاء ملفٍّ خاّص بمشاكل ماكينات 
�لحبكة �لمختلفة، وكيفيّة �لتّعامل معها.

- حو�ر ومناقشة.
- عرض �لنتائج.

- �لملحوظات �لمدّونة.
- �أقلام و�أور�ق لعرض 

�لمعلومات.
 - جهاز حاسوب.

lCD جهاز -

- مقارنة معرفة �لزبونة �لسابقة بالمشاكل �أَقوِّم
�لتي تو�جه ماكينة �لحبكة وكيفيّة حلها مع 

�لمعرفة �لحالية.
- ملاءمة �لتقرير �لخاص بمشكلات 

ماكينة �لحبكه وطرق حلّها مع �لمو�صفات 
و�لمعايير.

وثيقة مشكلات ماكينة - حو�ر ومناقشة.
�لحبكة، وكيفيّة �لتعامل 

معها.

سؤال:✪✪

�كتْب في جدول ثلاثاً من مشكلات ماكينة �لحبكة، مع توضيح سبب وحّل كٍل منها.
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   اأتعـــلُّم:

مشكلات م�كينة الحبكة:

نش�ط نظري: اأبحُث عن مشكلات اأخرى في م�كينة الحبكة، وكيف ُيمكن التّع�مل معه�. 1
تختلف �لمشكلات �لتي تو�جه ماكينة �لحبكة تبعاً ل�ختلاف نظام عملها، فمن �لممكن �أن تنكسر �إبر �لماكينة �أو 

َتتلف �لشفر�ت �لمسؤولة عن قّص �لقماش وبذلك يتم �ستشارت فني مختص لحل هذه �لمشكلات .

مشكلات م�كينة الحبكة

الحلالسببالمشكلةالرقم

برة 1 برة مع �للاقط غير صحيح.كسر �ل�إ �ستشارُة فنّيوضع �ل�إ

برة غير سليمة.  عدم تشغيل �لغرز.2 - �ل�إ
برة. - خلل في معايرة �ل�إ

- خلل في تعبئة �لخيوط وتمريرها.

برة. - �ستبد�ل �ل�إ

برة. - �ستبد�ل �ل�إ
- ضبط تمرير �لخيط.

عــــــــــــدم قــــــّص 3
�لقماش. 

- تثليم في �لشفرة �لسفلى �أو �لعليا.

- خلٌل في �لمسافة بين �لشفرتين.

تركيب خاطئ في �لشفرتين.- 

- �ستشارة فنّي.

�لقماش 4 تجميع 
ــدم  ــ ــقـ ــ ــن �لـ ــ ــيـ ــ بـ
ولوحة  �لضاغطة، 

�لمغذي

وجود نتوء�ت على سّن �لقدم �لضاغطة.- 
توقُّف �ل�أسنان عن �لحركة.- 
عدم معايرة �لقدم �لضاغطة.- 

�ستشارة فنّّي.- 
ضبط �لقدم �لضاغطة.- 

- تمرير �لخيط غير سليم.�لُغرز غير متساوية.5
- وجود نتوء�ت في مو�جهات �لخيط.

- ر�جــــع تــعــلــيــمــات �لــشــركــة 
�لُمصنِّعة.

ملحوظة: ما يتعلّق بزيت �لماكينة  د�خل �لحوض، هناك �إشارتان في �لحوض:  High وتعني �أن يصل حّد �لزيت 
ل مر�قبُة �لزّيِت  �إذ� �أصبح حدُّ �لزّيِت فيما بينهما ُيفضَّ �إلى نهايتها، وLow تعني �ألّ� يقّل �لزّيت �إلى حدٍّ �أقلَّ منها، و

باستمر�ر، حتى ل� يقّل عن �لحّد �لمطلوب.
ل عدم تشغيلها �إلّ� �إذ� تمت تعبئُتها. و في حال ُخلّو �لماكينة من �لزّيت ُيفضَّ
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اأسئلة الوحدة 

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: � الّسؤال ال�أّول: اأخت�ُر رمَز ال�إ

١- ما سبب عدم قّص �لقماش عند �ستخد�م ماكينة �لحبكة؟

ب- خلل في �لمسافة بين �لشفرتين.    �أ- خلل في لضم �لخيط.    

د- وجود نتوء�ت في مو�جهات �لخيط. برة.    جـ- خلل في تركيب �ل�إ

٢- �أيُّ �ل�آتية من �أنو�ع ماكينات �لحبكة؟

د- ستة خيوط  جـ- �أربعة خيوط   ب- بخيطين   �أ- بخيط و�أحد.  

3- ما مهمة ماكينة �لحبكة؟

د- �لدرزة. جـ-  �لرش.   ب-   تطريز.   �أ- تشطيب.  

برة ما سبب كسرها؟ ٤- من مشكلات ماكينة �لحبكة كسر �ل�إ

برة غير سليمة.                ب-   �ل�إ �أ- تمرير �لخيط غير سليم.           

د- توقف �ل�أسنان من �لحركة. برة مع �للاقط غير صحيح.   جـ-  وضع �ل�إ

٥- على ماذ� تحتوي �آلة �لحبكة باأربعة خيوط؟

ب-  �إبرتين ول�قط.                �أ- �إبرة ول�قط.            

د- �إبرتين ول�قطين. جـ-  ثلاث �إبر ول�قطين.                  

السؤال الث�ني:- اأوضح الهدف من عمل اآلة الحبكة بثلاثة خيوط؟  �

السؤال الث�لث:- اأذكر اأمثلًة على المش�كل التي تواجه م�كينة الحبكة، واأبين سببه�، وكيفّية حلّه�:  �

الحّل السبب  اآلة الخي�طة              المشكلة   

السؤال الرابع:- تقوم م�كينة الحبكة بمهمتين رئيسيتين اأذكره�؟ �

 

مشروع الوحدة 	✪

�أصّمم عرضاً تقديميّاً )power point( يوّضح تطور صناعة ماكينة �لحبكة.

�آلة �لحبكة
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تفصيُل الملابِس وخي�طُته� )2(�لَوْحَدُة �لسادسة

فّكْر: هل من الضرورّي رسُم الب�ترون قبَل التّفصيل؟
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ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد ال�ْنته�ِء من دراسِة هذه الَوْحدِة، والتّف�عِل مَع اأنشطِته� اأن 
نس�ئّية، روب عمل مع كم  بلوزة   ( الموديل  ُمخّطِط  ق�دريَن على رسِم  يكونوا 
وذلك  منه،  والغرض  المطلوِب،  التّصميِم  وفَق  وتنفيِذه  وي�قة سبورت(،  اأس�سي 

من خلال:

 معرفة كيفيّة �أخذ مقاسات �لجسم، �أو �لمانيكان.  �

 رسم �أساس باترون بلوزة نسائيّةوتنفيذه، ورسم موديلات �لبلايز �لنسائيّة. �

رسم روب �لعمل مع ُكم �أساسي، وياقة)قبّة( سبورت، وتنفيذه.  �
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الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة

الكف�ي�ت الِمْهنّية الُمتوقَُّع من الطلبة امتلاُكه� بعد 
ال�نته�ء من دراسة هذه الوحدة والتف�عل مع اأنشطته�:

اأول�ً: كف�ي�ت حرفّية. �

تحديد �لباترون �لمطلوب. �

تصنيف �ل�أدو�ت �للازمة لتصميم �لباترون. لكٍل  �
من:)بلوزة نسائيّة، وروب للعمل مع كم �أساسي، 

وياقة سبورت(. 

من:)بلوزة  � لكٍل  �لمطلوبة  �لمقاسات  تحديد 
وياقة  �أساسي،  كم  مع  للعمل  وروب  نسائيّة، 
)سبورت((، و�لقدرة على �أخذ �لمقاسات للزّبون. 

روب  � نسائيّة،  )بلوزة  من:  لكٍل  �لباترون  رسم 
للعمل مع كم �أساسي، وياقة )سبورت(. 

قّص �لباترون ومعرفة �أجز�ئه. �

فرد �لقماش حسب خّط �لنسيج، لتثبيت �لباترون  �
عليه.

تثبيت �لباترون بالدبابيس، مع �أخذ زياد�ت للخياطة. �

قّص �لقماش. �

تصنيف �لِقَطع �لمقصوصة من �لقماش، وكيفيّة  �
تجميعها على �آلة �لخياطة.

تقييم وتقويم �لنتائج وعرضها. �

ث�نيً�: كف�ي�ٌت اجتم�عّيٌة وشخصّيٌة:  �

�لعمل ضمن فريق. �

تقبل �لتغذية �لر�جعة. �

�حتر�م ر�أي �ل�آخرين.  �

مصد�قية �لتعامل مع �لزبون. �

حفظ خصوصية �لزبون. �

�ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون. �

�لتحلي باأخلاقيات �لمهنة �أثناء �لعمل.  �

�لتمتع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل. �

�ستخلاص �لنتائج ودقّة �لملاحظة.  �

�ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال. �

�لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.  �

�ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة  �

فادة من مقترحات �ل�آخرين.  � �ل�إ

�متلاك مهارة �لتاأمل �لذ�تي. �

حو�ر ومناقشة. �

�ل�آخريين  � ملحوظات  لتقبُّل  �لتام  �ل�ستعد�د 
و�نتقاد�تهم. 

قناع. � �لقدرة على �ل�إ

ث�لثً�: كف�ي�ت منهجّية.  �

�لتعلّم �لتعاونّي.  �

�لحو�ر و�لمناقشة. �

�متلاك مهارة �لبحث �لعلمي و�لقدرة على توظيف  �
�أساليبه.

�لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهنّي(. �

 �ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة. �

توثيق نتائج �لعمل وعرضها. �

تقويم �لنتائج وعرضها.  �

توظيف �لتكنولوجيا.  �

�لتخطّيط. �
مراع�ة قواعد ال�أمن والسلامة	✪

�لحادة  �لخياطة  �أدو�ت  مع  �لتعامل   �أثناء  �لحذر   -١
)�لدبابيس،  �لِمقّصات، .....(
٢- تنظيف �ل�أيدي ومكان �لعمل. 

3- �لحذر �أثناء �ستعمال �لمكو�ة، ومر�عاة �ل�نتباه لدرجة 
�لحر�رة.

٤- �رتد�ء ملابس و�قية �أثناء �لعمل للمحافظة على �لملابس.
بالمكو�ة  �لخاص  �لكهرباء  شريط  �أّن  من  �لتاأّكد   -٥

و�لماكينة سليم غير ممزّق. 
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الموقف التعليمّي )٦- ١(: رسم اس�س ب�ترون بلوزة نس�ئية وتنفيذه.

وصف �لموقف:سيّدة يختلُف مقاُس �لجزِء �لعلوّي من جسمها عن �لجزء �لسفلّي، وترغُب بتصميِم طقٍم يتكوُّن من 
بلوزة وتنورة، فذهبت لمصّممة �أزياء لتصميِم طقٍم يناسُب شكَل جسمها. 

العمل الك�مل:

)خّطوات 

العمل(

الموارد وفَق الموقف المنهجّية )استراتيجّية التعلّم(       وصف الموقف التعلّمّي

اأجمع البي�ن�ت 

واأحلّله�
- �أجمع �لبيانات من �لسيدة عن 
�لموديل، �للون، نوع �لقماش،  

�لعمر،�لميز�نية �لمرصودة،  
�لمقاسات �لخاصة بالسيدة. 

�أجمع �لبيانات عن:
- �لموديلات �لحديثة �لخاصة 

بالبلوزة �لستاتية �لتي تو�كب 
�لموضة.

- �لبحث عن �لتصميم �لمناسب 
لتناسب شكل جسم �لسيدة.
- خطّو�ت  و�إجر�ء�ت رسم  
باترون بلوزة ستاتي وتفصيل 

�لموديل وفقاً لنوع �لقماش و 
مو�صفات �لتصميم �لمطلوب.

- �ل�أدو�ت و�لتقنيات لقّص باترون 
بلوزة ستاتي.

- معايير �لدقّة في قّص �لباترون 
- خطّو�ت سير عملية قّص 

�لباترونات.
- كيفيّة تسمية �أجز�ء �لباترون.

- كيفيّة فرد �لقماش باتجاه 
�لنسيج. 

- خطّو�ت وضع �لباترون على 
�لقماش وقّصه.

- كيفيّة تجميع �لقطع وخياطتها.

_ حو�ر ومناقشة. 
- عصف ذهنّي.

_ �لتعلّم �لتعاونّي/ فرق ثنائّية 
- بحث علمي / زيارة ميد�نية 

لمحلات بيع �لملابس 
طلاع على �أحدث  �لرسمي للاإ

�لموديلات ومو�كبة �لتطور 
و�لحد�ثة في �لتصميمات.

- وثائق )ملف خاص 
بطلب �لسيدة، كتالوجات 

لتصاميم �لبلايز �لنسائية 
�لمختلفة(

- �لتكنولوجيا )فيديو عن 
رسم باترون بلوزة ستاتية(

- وسيلة نقل للزيارة.
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- تحديد وترتيب �أدو�ت رسم اأخّطط واأقرّر
�لباترون وقّصه.

- تحديد �لخطّو�ت في تحويل 
�لمقاسات �إلى باترونات تبعاً 

لمو�صفات �لتصميم �لمطلوب.
- تجهيز وتنظيم �ل�أدو�ت �للازمة 

لقّص �لقماش وتجهيز �أدو�ت 
�لخياطة �أيضا.

- تثبيت �لباترون على �لقماش.
- تحديد تسلسل �لخطّو�ت في 

تثبيت �لباترونات على �لقماش وقّصه.
- تحديد خطّو�ت تجميع قطع 

�لقماش بعد قصها حسب 
�لباترون �لمطلوب وحياكة �لبلوزة 

�لستاتية تبعاً لمو�صفات �لتصميم 
�لمطلوب.

- �إعد�د خطة توّضح تفاصيل 
�لتصميم �لمطلوب وزمن �لتسليم 

للسيدة.  

- عمل تعاوني / مجموعات.
- عصف ذهنّي.
- حو�ر ومناقشة.

�لنشر�ت �لمتعلقة بال�أدو�ت 
ونوع �ل�أقمشة و�ل�آل�ت 

�لمستخدمة.

- �لعمل ضمن فرق ثنائّية �أو اأنّفذ
بشكل فردي.

- تجهيز وترتيب �لمكان و�ل�أدو�ت 
�لمستخدمة في �لتصميم.

- �لبدء  باستخد�م �ل�أدو�ت 
�للازمة لتصميم �لباترون �لخاص 

بباترون �لبلوزة �لستاتية. 
- رسم �أساس باترون بلوزة ستاتية 

حسب �لموديل و�لمقاسات 
�لمطلوبة.

- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد 
�لرسم وقّص �لباترون.

- وضع علامات على �لباترون 
�لمقصوص للتمييز بين �ل�أمام 

و�لخلف. 

- �لتعلّم �لتعاونّي/ مجموعات. 
- �لتطبيق �لعملي بالتز�من مع 
�لباترون �لمرسوم على �للوح.

- حو�ر ومناقشة. 
- عصف ذهنّي.  

- �لسبورة.
- دفتر �لمربعات
- �أدو�ت �لرسم. 

- �أدو�ت �لخياطة �ل�أساسية. 
- ورق باترون. 

- �أدو�ت �لتاأشير.
- فيديو

- �آلة �لخياطة. 
- نموذج �لخطّة. 

- �أدو�ت �لكًي.
- �أدو�ت �لقياس.

- مر�سم , مشغل.
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- فرد �لقماش وثنيه حسب �تجاه 
�لنسيج.

- تثبيت �لباترونات على �لقماش 
وذلك بوضع �ل�أجز�ء �لكبيرة �أول�ً 
و�ل�أجز�ء �ل�أصغر وبالتد�خل حتى 

نقتصد  في كميّة �لقماش 
- تثبيت �لباترون بالدبابيس. 

ليسهل عملية �لقّص.
- تحديد �لخياطات �للازمة 
ل�أجز�ء �لباترون )�لمخطّط( 
بو�سطة قلم �أو)حجر علام(.

-  قّص �لقماش �لمثبت عليه 
�لباترون. 

- تحضير �لقماش للخياطة 
مع مر�عاة كيفيّة تجميع قطع 

�لقماش.
- �لبدء بخياطة �لقطع بعد تجهيز 

�آلة �لخياطة.
- قّص �لخيوط �لز�ئدة بعد �ل�نتهاء 

من �لخياطة.
- كي �لبلوزة �لنسائية ليصبح 

جاهز�ً.
-تجريب �لبلوزة �لنسائية على 

�لسيدة.
- �لتاأّكد من جميع �ل�آل�ت 
�لكهربائية �لمستخدمة في 

�لتفصيل.
- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد 

�لخياطة.
- �إجر�ء �لتعديلات �للازمة. 
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- �لتاأّكد من تنفيذ خطّو�ت رسم اأتحّقق
�لباترون.

- ضبط �لشكل �لنهائي 
للرسم، ومدى ملائمته للموديل 

�لمطلوب.
- �لتاأّكد من تنفيذ خطّو�ت قّص 

�لموديل  وتسريجه حسب �لباترون 
�لمرسوم.

- �لتاأّكد من مدى ملاءمة 
�لتفصيل �ل�أولي لمقاسات �لجسم 

�لمطلوبة .
- �كتشاف �لعيوب و�لمشاكل 
و�قتر�ح �لحلول وتعديل �لعمل.

- �لتاأّكد من مدى ملاءمة 
�لتفصيل �لنهائي لطلب �لسيدة.

- حو�ر ومناقشة.
- تعلم تعاوني / مجموعات 

ثنائّية.

- �لوثائق )�لنشر�ت �لخاصة 
بباترون �لبلوزة �لستاتية، 

نموذج �لموديل �لمتفق عليه 
مع �لسيدة.

- �لباترون �لمرسوم على 
�لسبورة.

- توثيق �لملاحظات عن خطّو�ت اأوثّق واأَقّدم 
رسم  باترون بلوزة ستاتية .

- توثيق �لبيانات �لخاصة عن 
�لموديلات �لحديثة �لخاصة 
بالبلايز �لستاتية �لتي تو�كب 
�لموضة، و�لتصميم �لمناسب 
�لذي يناسب  شكل جسم 

�لسيدة.
- �إنشاء ملف خاص بالباترونات.
- عرض �لبلوزة على �لمانيكان.

- �لملاحظات �لمدونة  - حو�ر ومناقشة.
- �لباترونات �لمعّدة  سابقاً

- تقويم �لملحوظات عن رسم اأقوّم
�لباترون وقّصه و�ختيار �أنو�ع 

�ل�أقمشة.
- تقويم نتائج �لعمل من خلال 

�رتد�ء �لبلوزة من قبل �لسيدة.

- حو�ر ومناقشة
 

�لموديل �لذي تّم �ختياره 
من قبل مصّممة �ل�أزياء 

بال�تفاق مع �لسيدة.

 افكر: كيف يمكن رسم مخطط�ت لتص�ميم مختلفة من البلايز النس�ئية.
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   اأتعـــلُّم:

ب�ترون بلوزة نس�ئية:

نش�ط عملي: اأرسُم ب�ترون بلوزة نس�ئّية ِبقّص�ٍت طولّية، واقم بتنفيذه وفق المق�س�ت المطلوبة: 1
طول �لظهر =٤١سم محيط �لوسط =6٠سم   محيط �لصدر = 8٢سم  

عرض �لكتف =١3سم  طول �لصدر =٤3سم  

جراءت ال�آتية: لتنفيذ رسم ب�ترون بلوزة نس�ئّية يجب اتّخ�ذ ال�إ
* �أخُذ قياسات �لبلوزة على �لجسم )�لتاأكُّد من سلامة شريط 

�لقياس )�لمتر(. 

�أعلى  وعلى  �لصدر،  حول  �لمتر  بلّف  �لصدر  دور�ن  *تحديد 
مكان في �لصدر. 

�لخصر،  �لظهر حتى  )�لوسط(، طول  �لخصر  * تحديد دور�ن 
�إلى  �لرقبة، في خّط منتصف �لخلف  �لمتر عند عظمة  بوضع 

�لخصر.

* تحديد طول �ل�أمام بوضع �لمتر على نقطة �لرقبة من �ل�أمام �إلى خّط �لخصر، مرور�ً بخّط �رتفاع �لصدر.

* تحديد طول �لكتف، وُيقاس من عظمة �لكتف مع نقطة �لتقاء �لكتف مع �لرقبة.

�لكتف،  و�لخلف، خّط  �ل�أمام  �لوسط، خّط منتصف  �لموجودة مثل:)خّط  �لخطّوط  �لبلوزة، ومعرفة  باترون  * رسم 
بط(. خّط �ل�إ

* خطوات عمل اأس�س ب�ترون بلوزة نس�ئية )خصرا(:
  )مقاسات �فتر�ضيّة لتوضيح رسم �لباترون(

محيط �لصدر =٩6سم

طول �لظهر = ٤٠سم

محيط �لوسط =٧6سم

طول �لصدر =٤3سم

طول �لكتف =١3سم
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* خطوات رسم اأس�س ب�ترون البلوزة النس�ئية )خصرا(:
- ُيؤخذ محيط �لصدر، وُيقسم �أربع مّر�ت على٢:

سم
٩6

٢
====   6

٤8

٢

٢٤

٢

١٢

٢

- لنحصل على عرض �لباترون يؤخذ �لناتج �ل�أول +3سم=٤8+3=٥١سم عرض �لباترون )يمكن تحويل الزي�دة في 
الب�ترون من ٣سم اإلى ١ سم(.

- لنحصل على طول �لباترون للوسط، ناأخذ طول �لظهر +١,٥سم )�أساس لكل مقاس( =٤٠+١,٥=٤١,٥سم.

*لرسم ب�ترون الجزء العلوّي:
�لمستطيل )٤،3،٢،١( عرضه =  نرسم   -١

٥١سم وطوله =٤١,٥سم

٢- ُيقاس يسار نقطة )١( مسافة �آخر ناتج = 
6 ونضع نقطة )٥(

3- ُيقاس يسار نقطة )٥( مسافة ثالث ناتج 
�لنّقطتين  ثّم نضُع  للقسمة =١٢سم مرتين، 

.)6،٧(

٤- ُيسَقُط عمود�ن من نقطتي )٧،6( يلاقيان 
�لخّط )3،٢( في نقطتي )8،٩(.

٥- ُيقاس �أسفل نقطة )١(مسافة ١,٥سم )عمق حفرة �لرقبة �لخلفية( ونضع نقطة )١٠(.

6- نُنّصُف �لمسافة بين نقطتي)١٠،٢(، ونضع نقطة )١١(.

٧- نمّد �لخّط �ل�أفقّي من نقطة )١١( يو�زي �لخّط )٤،١(، ويلاقي �لخّط )3،٤( في نقطة )١٢(.

8- ُيقاس �أسفل نقطة )١٢( مسافة 3سم، ونضع نقطة )١3(.

٩- نصُل نقطتي )١3،١١( بخّط مائل.

لرسم حفرة الرقبة الخلفية:

١- يقاس يسار نقطة )٥( مسافة ١ سم كاأساس لكل مقاس، ونضُع نقطة )١٤(.
٢- نِصُل نقطتي )١٤،١٠( بدور�ٍن خفيٍف، لنحصل على �لحفرة.

٢٩

١٠

١١

١3

83

٤

١٢

١٥6٧ ١٤١٥

١6

٢8

٢6

٢٧

٢٤

٢3

٢٢

٢١

١٩

٢٠

٢٥

3٤ 33

3٢

3١

3٠

٢٩

١٧

١8
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طول �لكتف
خط �لرقبة

خط �ل�أبط

خط �لوسط

�لخط �لفاصل بين �ل�أمام و�لخلف
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3- نِصُل نقطة )١٠( بخطٍّ وهمّي يصُل �إلى نقطة �لتقاء �لخّط )٩،٧( مع �لخّط )١٢،١١(.

٤- ُيقاس يمين نقطة )٤(مسافة عرض حفرة �لرقبة �لخلفية ٧ سم، ونَضُع نقطة )١٥(.

مراحل رسم بنسة الّصدر:

١- ُيقاس �لخّط �لوهمّي بالمتر، مع تثبيته على نقطة )١٠( ،وتُحرُّك �لمسافة نفسها لتلاقي �لخّط )٤،١( في نقطة )١6(.

٢- نرتفُع  من نقطة )١6( ل�أعلى بمسافة �لفرق بين طول �لصدر وطول �لظهر، بعد �إضافة مسافة عمِق حفرِة �لرقبة �لخلفيّة: 

طول �لصدر٤3سم – طول �لظهر بالزيادة ٤١,٥= ١,٥ سم، َونَضُع نقطة )١٧(.

3- نَضُع نقطة )١8( عند �لتقاء �لخّط �لمائل )١3،١١( مع �لخّط )٩،٧(.

ُف �لمسافَة بين نقطة )١3(و)١8( ونَضُع نقطًة، ثم نتحرك جهة �ليسار من هذه �لنّقطة مسافة ١سم ٤- نَُنصِّ

)�أساس لكل  مقاس؛ ل�أّن �لّصدر يتّجُه جهة خّط �لنّصف �ل�أمامّي(، ونضُع نقطة )١٩(، ليتم رسم بنسة �لصدر.

٥- نرسم نقطتي )١٩،١٧( بخّط مائل، للحصول على �لضلع �ل�أيمن لبنسة �لصدر.

6- للحصول على ضلع �لبنسة �ل�أيسر ُيقاس �لخّط )١٩،١٧(، وهو ضلع �لبنسة �ل�أيمن مع تثبيت �لمتر في �لنقطة 
)١٩(، ويؤخذ للمقاس نفسه، ليصل �إلى �أعلى نقطة )١٥( في نقطة )٢٠(، ثّم نِصُل نقطة )٢٠،١٩( ليتم رسم بنسة 

�لصدر.

لرسم حفرة الرقبة ال�أم�مّية: 
١- نمدُّ خطّاً �أفقيّاً يسار نقطة )٢٠(، ليلاقي �متد�د �لخّط )٤،3( في نقطة )٢١(.

٢- ُيقاُس �أسفل نقطة )٢١( �لمسافة نفسها بين نقطتي )٢١،٢٠(، ونضع نقطة )٢٢(.

3- نصل نقطتي )٢٢،٢٠( بدور�ن لنحصل على حفرة �لرقبة �ل�أماميّة.

لرسم خّطوط ال�أكت�ف:

١- لرسم �لخّط �لذي سُيحّدد عليه كتُف �لخلف ُيقاس �أعلى نقطة )١٢( مسافة ٥ سم، ونضع نقطة )٢3(.

٢- نصل نقطتي )٢3،١٤( بخطٍّ مائل.

3- لرسم �لخّط �لذي سُيحّدد عليه كتف �ل�أمام ُيقاس �أسفل نقطة )١١( مسافة ٥ سم، ونضع نقطة )٢٤(.

٤- نصل نقطتي )٢٤،١٧( بخطٍّ مائل.

ملحوظة: )٥سم غير ثابتة يمكن زيادتها �أو نقصانها، وفَق ميلان �لكتف(.
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٥- لتحديد طول كتف �لخلف: ُيقاس على �لخّط )٢3،١٤(  مقاس طول �لكتف ١3 سم، ونضع نقطة )٢٥(.

6- لتحديد طول كتف �ل�أمام: ُيقاس على �لخّط )٢٤،١٧( مقاس طول �لكتف ١3 سم ونضع نقطة )٢6(.

لتحديد الخّط الف�صل بين ال�أم�م والخلف:

١- ُيقاس يسار نقطة )٢( مسافة ثاني ناتج للقسمة ٢٤سم، ونضع نقطة )٢٧(على �لخّط )٢،3(.

٢- ُيقام عمود من نقطة )٢٧( �إلى �أعلى ليلاقي �لخّط )١3،١١( في نقطة ٢8 وهو �لخط �لفاصل بين �ل�أمام و�لخلف.

بط �ل�أماميّة و�لخلفية: نصل نقطتي )٢8،٢6( و )٢8،٢٥( بدور�ن. 3- لرسم حفرة �ل�إ

لرسم بنسة وسط ال�أم�م:

١- ُيمّد خطٌّ من نقطة )١٩( )نقطة �رتكاز بنسة �لصدر(على 
�ستقامته �إلى �أسفل ليلاقي �لخّط )3،٢( في نقطة )٢٩(.

٢- ُيقاس من نقطة )٢٩( ١٠ سم )طول بنسة وسط �ل�أمام(.

3- ُيقاس يمين ويسار نقطة )٢٩( ١ سم )عرض بنسة �ل�أمام

 = ٢سم( بنقطة)3٠(.

لرسم بنسة وسط الخلف: 

١- ُيقاس يسار نقطة )٢( ثلث �لمسافة بين نقطتي )٢٧،٢(، ونضع نقطة)3١(.

٢- ُيقام عمود من نقطة )3١( �إلى �أعلى طوله  ١٢ سم، ونضع نقطة )3٢(. 

3- ُيقاس يمين ويسار نقطة )3٢( ١,٥سم، ليكوَن عرض بنسة �لخلف 3 سم. 

لتخصير)تكسيم( الوسط:

٧6 = 38سم(
٢

١- يقسم محيط �لوسط على ٢ )

ثّم ُيطرَُح �لناتج من عرض �لباترون – ٥ )مجموع �لبنسات 
=)٥١- 38(- ٥= ١3- ٥= 8 سم  فرق �لتخصير، وللحصول 
�لناتج  ُيقسم  و�لخلف  �ل�أمام  من  لكٍل  �لتخصير  فرق  على 
يمين  �لناتج  هذ�  ويؤخذ  ٤سم(،   = 8

٢
(٢ على  �لسابق 

ويسار نقطة )٢٧( بالنقاط )33،3٤(. 
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٢- نصل �لنقاط )3٤،33( في نقطة ٢8 للحصول على خطوط �لجنب.

* هناك عدة موديلات للبلوزة �لنسائية كالقصات �لطولية و�لعرضية و�أيضاً �لقميص �لنسائي ويرسم بنفس بخطّو�ت �أساس 
�لبلوزة �لنسائية نفسها باإضافة مرد للاأزر�ر مع كم �ساسي وقبة بسيطة.

طريقة تجهيز الب�ترون للخي�طة: 
١- نَقصُّ �لباترون ونحدد �أجز�ئه )�أمام، خلف(.

٢- عند قص باترون �ل�أمام نقوم بقفل بنسة �لصدر. 

3- َفرُد �لقماِش وفَق �تّجاه �لنّسيِج، وثنُيه بطريقٍة سليمة. 

٤- َوْضُع �أجز�ِء �لباترون، وتثبيُته بالدبابيس.

٥- َقصُّ �لقماِش وتجميعه للخياطة، ومن َثمَّ كيُّه وتجهيزُه. 

 طريقة خي�طة البلوزة النس�ئية:
١- نقوم بتثبيت �لبنسات بالدبابيس وتسريجهم وخياطتهم على �آلة �لخياطة.

٢- تركيب �لسحاب في منتصف �لخلف.

3- نقوم بخياطة خّط منتصف �لخلف.

٤- نقوم بتحضير �لقلابات للاأمام و�لخلف ولحفر�ت �ل�بط.

٥- تثبيت �لجو�نب بالدبابيس وتسريجها وخياطتها على �آلة �لخياطة.

6د- ثني �لذيل بالعرض �لمطلوب وخياطته.

ضافة لمسات جمالية للثوب. ملحوظة: ترسم �لبنسات ل�إ
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الموقف التعليمّي )٦- 2(: رسم ب�ترون روب العمل مع كم اس�سي وي�قة سبورت وتنفيذه.

وصف الموقف: فتاٌة معّدُل نُموّها �أقّل من �لطبيعّي )نحيلة وقصيرة(، تعمل في مصنٍع، وتريُد تصميَم روب عمل 
ُيناسب مقاساِت جسِمها، فذهبْت �إلى مصّممة �أزياء لتصميم �لروب.

العمل الك�مل:

)خّطوات 

العمل(

  المنهجّية )استراتيجّية  وصف الموقف التعلّمّي

التعلّم(  

الموارد وفَق الموقف     

اأجمع 

البي�ن�ت 

واأحلّله�

- �أجمع �لبيانات من �لفتاة عن �لموديل، 
�للون، نوع �لقماش،  �لعمر،�لميز�نية 

�لمرصودة،  �لمقاسات �لخاصة بالفتاة. 
�أجمع �لبيانات عن:

- �لموديلات �لحديثة �لخاصة بروب 
�لعمل �لذي يو�كب �لموضة.

-  �لتصميم �لمناسب لشكل جسم �لفتاة.
- خطّو�ت  و�إجر�ء�ت رسم  باترون روب 
�لعمل وتفصيل �لموديل وفقاً لنوع �لقماش 

ومو�صفات �لتصميم �لمطلوب.
- �ل�أدو�ت و�لتقنيات لقّص باترون روب �لعمل. 

- معايير �لدقّة في قّص �لباترون 
- خطّو�ت سير عملية قّص �لباترونات.

- كيفيّة تسمية �أجز�ء �لباترون.
- كيفيّة فرد �لقماش باتجاه �لنسيج 

- خطّو�ت وضع �لباترون على �لقماش وقّصه
- كيفيّة تجميع �لقطع وخياطتها.

_ حو�ر ومناقشة. 
- عصف ذهنّي.

_ �لتعلّم �لتعاونّي/ فرق 
ثنائّية.

- بحث علمي /زيارة 
ميد�نية لمحلات بيع 

طلاع  �لملابس �لرسمي للاإ
على �أحدث �لموديلات 

ومو�كبة �لتطور و�لحد�ثة في 
�لتصميمات.

- وثائق )ملف خاص 
بطلب �لفتاة، كتالوجات 

لتصاميم �رو�ب �لعمل 
�لمختلفة(

- �لتكنولوجيا )فيديو عن 
رسم باترون روب �لعمل(

- وسيلة نقل للزيارة.

- تحديد وترتيب �أدو�ت رسم �لباترون وقّصه.اأخّطط واأقرّر
- تحديد تسلسل �لخطّو�ت في تحويل 

�لمقاسات �إلى باترونات تبعاً لمو�صفات 
�لتصميم �لمطلوب.

- تجهيز وتنظيم �ل�أدو�ت �للازمة لقّص 
�لقماش وتجهيز �أدو�ت �لخياطة �أيضا.

- تحديد خطّو�ت تجميع قطع �لقماش 
بعد قصها حسب �لباترون �لمطلوب.

- عمل تعاوني / 
مجموعات.

- عصف ذهنّي.

- حو�ر ومناقشة.

�لنشر�ت �لمتعلقة 
بال�أدو�ت ونوع �ل�أقمشة 

و�ل�آل�ت �لمستخدمة.
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- تحديد خطّو�ت تجميع قطع �لقماش 
بعد قصها حسب �لباترون �لمطلوب 

وحياكة  روب �لعمل تبعاً لمو�صفات 
�لتصميم �لمطلوب.

- �إعد�د خطة توّضح تفاصيل �لتصميم 
�لمطلوب وزمن �لتسليم للفتاة.  

- عمل تعاوني / 
مجموعات.

- عصف ذهنّي.

- حو�ر ومناقشة.

�لنشر�ت �لمتعلقة بال�أدو�ت 
ونوع �ل�أقمشة و�ل�آل�ت 

�لمستخدمة.

- تجهيز وترتيب �لمكان و�ل�أدو�ت اأنّفذ
�لمستخدمة في �لتصميم.

- �لبدء  باستخد�م �ل�أدو�ت 
�للازمة لتصميم �لباترون �لخاص بباترون 

روب �لعمل. 
 - رسم �أساس باترون روب �لعمل حسب 

�لموديل و�لمقاسات �لمطلوبة.
- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد �لرسم وقّص 

�لباترون.
- وضع علامات على �لباترون �لمقصوص 

للتمييز بين �ل�أمام و�لخلف. 
- فرد �لقماش وثنيه حسب �تجاه �لنسيج.

- تثبيت �لباترونات على �لقماش وذلك 
بوضع �ل�أجز�ء �لكبيرة �أول�ً و�ل�أجز�ء �ل�أصغر 
وبالتد�خل حتى نقتصد  في كميّة �لقماش 
- تثبيت �لباترون بالدبابيس ليسهل عملية 

�لقّص.
- تحديد �لخياطات �للازمة ل�أجز�ء �لباترون 

)�لمخطّط( بو�سطة قلم �أو)حجر علام(.
-  قّص �لقماش �لمثبت عليه �لباترون 
- تحضير �لقماش للخياطة مع مر�عاة 

كيفيّة تجميع قطع �لقماش.
- �لبدء بخياطة �لقطع بعد تجهيز �آلة �لخياطة.
- قّص �لخيوط �لز�ئدة بعد �ل�نتهاء من �لخياطة.

- كي �لروب ليصبح جاهز�ً.

- �لتعلّم �لتعاونّي/ 
مجموعات.

- �لتطبيق �لعملي بالتز�من 
مع �لباترون �لمرسوم على 

�للوح.
- حو�ر ومناقشة 

- �لعصف �لذهنّي  

- �لسبورة.
- دفتر �لمربعات.
- �أدو�ت �لرسم. 
- �أدو�ت �لخياطة 

�ل�أساسية. 
- ورق باترون. 

- �أدو�ت �لتاأشير.
- فيديو.

- �آلة �لخياطة. 
- نموذج �لخطّة.
- �أدو�ت �لكّي.

- �أدو�ت �لقياس.
- مر�سم , مشغل.
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-تجريب �لروب على �لفتاة.
-�إجر�ء �لتعديلات �للازمة.

- �لتاأّكد من �إغلاق جميع �ل�آل�ت 
�لكهربائية �لمستخدمة في �لتفصيل.

- �ل�هتمام بنظافة �لمكان بعد �لخياطة.
- �لتاأّكد من تنفيذ خطّو�ت رسم �لباتروناأتحّقق

- ضبط �لشكل �لنهائي للرسم ومدى 
ملاءمته للموديل �لمطلوب.

- �لتاأّكد من تنفيذ خطّو�ت قّص �لموديل  
وتسريجه حسب �لباترون �لمرسوم.

- �لتاأّكد من مدى ملاءمة �لتفصيل �ل�أولي 
لمقاسات �لجسم �لمطلوبة.

- �كتشاف �لعيوب و�لمشاكل و�قتر�ح 
�لحلول وتعديل �لعمل.

- �لتاأّكد من مدى ملاءمة �لتفصيل 
�لنهائي لطلب �لفتاة.

- حو�ر ومناقشة.
- �لتعلّم �لتعاونّي/ 
مجموعات ثنائّية.

- �لوثائق )�لنشر�ت 
�لخاصة بباترون روب 

�لعمل، نموذج �لموديل 
�لمتفق عليه مع �لفتاة.

- �لباترون �لمرسوم على 
�لسبورة.

- توثيق �لملحوظات حول خطّو�ت رسم  اأوثّق واأَقّدم 
باترون روب �لعمل.

- توثيق �لبيانات �لخاصة حول �لموديلات 
�لحديثة �لخاصة بارو�ب �لعمل �لتي 

تو�كب �لموضة و�لتصميم �لمناسب �لذي 
يناسب  شكل جسم �لفتاة.

- �إنشاء ملف خاص بالباترونات )روب 
عمل(.

- عرض �لروب على �لمانيكان.

- �لملحوظات �لمدّونة.  - حو�ر ومناقشة.
- �أقلام و�أور�ق لعرض 

�لمعلومات.  
LCD جهاز -

- جهاز حاسوب.
- �لخطّة �لمعّدة.

- ملاءمة �لتصميم و رسم �لباترون وقّصه اأقوِّم 
و�ختيار �أنو�ع �ل�أقمشة مع �لمعايير 

و�لمو�صفات.
- تقويم نتائج �لعمل من خلال �رتد�ء 

روب �لعمل من قبل �لفتاة.
- رضا �لفتاة عن �لتصميم �لنهائي للروب.

- حو�ر ومناقشة
 

�لموديل �لذي تّم �ختياره 
من قبل مصّممة �ل�أزياء 

بال�تفاق مع �لفتاة.

ابحْث: في اأّي الملابس تستعمل ي�قة سبورت؟  �
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   اأتعـــلُّم:

ب�ترون روب العمل:

نش�ط عملي)١(: ارسم ب�ترون روب العمل واقم بتنفيذه وفق المق�س�ت المطلوبة: 1
طول �لظهر =٤٢سم         طول �لصدر =٤٤سم محيط �لصدر = ٩٤سم   

�لطول=٧٠سم طول �لجنب =٢٠سم           عرض �لكتف =١٤سم   

�تساع �لكم من �أسفل = ٢6سم    محيط �لكم =36سم   طول �لكم = ٥٤سم   

�رتفاع �لصدر =٢٥سم دور�ن �لرقبة = 36سم   عرض �لقبة = ٧سم   

 طول �لظهر + ٢سم
١
٢

�رتفاع �لخلف = 

جراءت ال�آتية: لتنفيذ رسم ب�ترون روب العمل،  يجب اتّخ�ذ ال�إ
*  �أخُذ قياسات روب �لعمل على �لجسم. )�لتاأّكد من سلامة شريط �لقياس، �لمتر( 

*تحديد ما ياأتي: 

- دور�ن �لصدر بلّف �لمتر حول �لكتفين، وعلى �أعلى مكان في �لصدر.

- دور�ن �لورك.

- دور�ن �لخصر.

- دور�ن �لرقبة.

�لرقبة في خطِّ  �لمتر عند عظمة  �لخصر، بوضع  �إلى  �لظهر  - طول 
منتصف �لخلف �إلى �لخصر.

خّط  �إلى  �ل�أمام  من  �لرقبة  نقطة  على  �لمتر  بوضع  �ل�أمام  طول   -
�لخصر، مرور�ً بخّط �رتفاع �لصدر.

�لكتف  �لتقاء  نقطة  �لكتف مع  �لكتف، ويقاس من عظمة  - طول 
مع �لرقبة. 

- طول �لكم.   

- �أتساع �لكم من �أسفل.

- محيط �لكم.    

- عرض �لقبة.

- دور�ن �لقبة. 



١٠6

خّط  و�لخلف،  �ل�أمام  منتصف  خّط  �لوسط،  خّط  مثل:  �لموجودة،  �لخطّوط  ومعرفة  �لعمل   روب  باترون  رسم   *
بط. �لكتف، خّط �ل�إ

خطوات رسم ب�ترون روب العمل:
)مقاسات �فتر�ضية لتوضيح رسم �لباترون(:

دور�ن �لرقبة =3٥سم عرض �لكتف=١٤ سم    محيط �لصدر =  ٩6سم  
�رتفاع �لصدر=٢6سم طول �لصدر=٤3سم    طول �لظهر =٤١سم  

 طول �لظهر +٢سم  
١
٢

�رتفاع �لخلف= 

خطوات رسم ب�ترون الخلف لروب العمل:
١- نرسم �لمستطيل )٤،3،٢،١( طوله يساوي طول �لظهر=٤١سم 

 محيط �لصدر=٢٤ سم  
١
٤

وعرضه يساوي 
كما في �لشكل )١(.

�لنقطة  ونضع  �لخلف  �رتفاع  �ل�أسفل مسافة  )١(�إلى  نقطة  ننزل من   -٢
)٥(،ومن �لنقطة )٥(�إلى �ليسار نرسم خط �فقي يلاقي �لخط )٤،3(ونضع 

�لنقطة )6(.
١ �لمسافة بين �لنقطتين )٥،6( 

٤
3- من �لنقطة )6(�إلى �ليمين ناأخذ 

ونضع �لنقطة )٧( ومن �لنقطة )٧(نرسم خط عمودي �إلى �ل�أعلى يلاقي 
�لخط )٤،١(في �لنقطة )8(.

 دور�ن �لرقبة= ٧سم ونضع �لنقطة 
١
٥

٤- من نقطة )١(�إلى �ليسار ناأخذ 
.)٩(

 ١سم ونضع �لنقطة )١٠( ثم 
١
٢ ٥-ننزل من نقطة )١( �إلى �أسفل مسافة  

نصل �لنقطتين )١٠،٩(بخط منحني لرسم حفرة �لرقبة �لخلفية.
6-ننزل من �لنقطة )8(مسافة ٤سم ونضع �لنقطة )١١(.

�لكتف  �لخارج مسافة عرض  �إلى  �لخط  �لنقطتين )١١،٩( ونمد  ٧-نصل 
=١٤سم ونضع �لنقطة )١٢(.

�لنقطة  )١3(ومن  �لنقطة  )١١،٧(ونضع  �لنقطتين  بين  �لمسافة  8-ننصف 
)١3(�إلى �ليسار ناأخذ مسافة ٢سم ،ثم نصل �لنقاط )6،١3،١٢( بشكل 

بط في �لخلف،كما في �لشكل )٢(. منحني لنحصل على حفرة �ل�إ
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خطوات رسم ب�ترون ال�أم�م لروب العمل :
�لظهر=٤١سم  طول  يساوي  طوله   )٤،3،٢،١( �لمستطيل  نرسم   -١

 محيط �لصدر+3سم=٢٧سم.
١
٤ وعرضه يساوي 

٢- ننزل من �لنقطة )١(�إلى �أسفل مسافة �رتفاع �لخلف ونضع �لنقطة )٥(،ومن 
�لنقطة )٥(�إلى �ليسار نرسم خط �أفقي يلاقي �لخط )٤،3(ونضع �لنقطة )6(.
 �لمسافة بين )6،٥(،   )�أي ربع 

١
٤

3- من �لنقطة )٥(�إلى �ليسار ناأخذ 
)٧(نرسم خط عمودي  �لنقطة  )٧(ومن  �لنقطة  �لصدر+3(ونضع  محيط 

�إلى �ل�أعلى يلاقي �لخط )٤،١(في �لنقطة )8(،كما في �لشكل )١(. 

٤-نرتفع ٢سم من نقطة )٤( ونضع �لنقطة )٩(،)٢ سم هي �لفرق بين 
طول �لخلف و�ل�أمام(.

�لرقبة =  دور�ن حفرة   ١
٥

ناأخذ مسافة  �ليمين  )٩(�إلى  �لنقطة  ٥-من 
٧سم بخط �أفقي ونضع �لنقطة )١٠(.

١ دور�ن حفرة �لرقبة +١سم = 
٥

6-ننزل من �لنقطة )٩(�إلى �ل�أسفل مسافة  
8سم، ونضع �لنقطة )١١(،ثم نصل �لنقطتين )١١،١٠(بخط منحني لنحصل 

على حفرة �لرقبة �ل�أمامية .
 محيط �لرقبة=٧سم 

١
٥ ٧-لتحديد خط �لكتف ننزل من �لنقطة )١(�إلى �أسفل مسافة  

ونضع �لنقطة )١٢(ثم نصل �لنقطتين )١٠،١٢(. 
�لخط  على   )١٠( �لنقطة  من  =١٤سم  �ل�أمام  كتف  طول  8-نحدد 

)١٢،١٠(ونضع �لنقطة )١3(.
٩-من �لنقطة )٧( �إلى �ل�أعلى ناأخذ مسافة 3سم ونضع �لنقطة )١٤(.

١٠-ننصف �لمسافة بين �لنقطتين)١٤،١3(ونضع �لنقطة )١٥(،ومن �لنقطة )١٥(
�إلى �لد�خل ناأخذ مسافة ٢سم ونضع نقطة.

لتحديد حفرة  �لنقطة )١6(وذلك  ناأخذ١سم ونضع  �ليسار  �لنقطة )٥(�إلى  ١١-من 
بط �ل�أمامية ،ثم نصل �لنقطتين )١٤،١6( ويسار �لنقطة)١٥(,ويسار �لنقطة )١3(  �ل�إ

بط �ل�أمامية ،كما في �لشكل )٢(. لنحصل على حفرة �ل�إ
١٢- نرسم طول �لروب من �لخصر ٧٠سم، �أو بحسب �لرغبة.

١ ٢سم من خّط ُمنتَصف �ل�أمام. 
٢

١3- نرسم مرد من ٢ - 

١٤- نرسم �لقّلاب من   خّط �لمنتصف للد�خل ٥ سم من �لذيل، حتّى خّط حفرة 
بط، ومن �لكتف 3 سم.  �ل�إ

١٥- ننسخ �لمرد مع �لقلاب، ثم نقلب �لقلاب �إلى �لخارج على خّط �لمرد )كما 
في �لشكل �لمجاور(.
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بط والجنب يجب اتّب�ع الخّطوات ال�آتية: لعمل توسيع�ت في ال�إ

بط ما بين 3- ٤ سم لتوسيع �لحفرة، وذلك عند رسم ملابس و�سعة. ١- نُْنزُِل من حفرة �ل�إ

بط. ٢- نضيف من ٢- 3 سم توسيع �إلى �لجنب من جهة �ل�إ

3- نصل من 6- 8 سم في �لذيل لعمل توسيعات. 

بط مع �لذيل لعمل جنب �لروب. ٤- نصُل نقطة �ل�إ

ز�ويٍة  برسمها على  وذلك  �لجنب،  �لذيل في جهة  �لز�وية من  نعدُل   -٥
قائمٍة.

6- نرسم قّلاب �لخلف في �لقبة.

٧- نرسم �لجيب في �لجنب على �أْن يكون مكانه تحت �لخصر من ٥- 6 سم، 

طول �لجيب ١8 سم وعرضه ١6 سم، مع �إضافة ٢سم للقلاب.

8- نعيّن مكان �لُعرى في خّط منتصف �ل�أمام، على �أن يكون �أولُّ زِّر على 

بعد ١٢ سم من حفرة �لقبّة، و�آخر زّر على �رتفاع مسافة ٢٠- ٢٥ سم من 

�لذيل، وبعدها تُقسم �لمسافة ما بين �لزّر �ل�أّول و�ل�أخير على عدد �ل�أزر�ر 

ناقص و�أحد.

رسم ي�قة سبورت )القّبة(:

�لمقاسات: دور�ن �لرقبة =36   
عرض �لياقة= ٧سم

طريقة رسم ي�قة سبورت ب�لخّطوات ال�آتية: 

١- نرسم �لمستطيل)٤،3،٢،١( طوله نصف محيط �لرقبة =١8 وعرضه =٧ سم 

٢- نخرج ١سم يمين نقطة )١(، ونضْع نقطة )٥(، ثم نصل نقطة )٥(مع نقطة )٢(.

3- ننزل ١سم �أسفل نقطة )3(، ونضْع نقطة)6(.

١ ، ونَضْع نقطة )٧(. 
٢

من نقطة )3( نقيْس نصف حفرة �لرقبة في �لخلف + 

ونِصُل �لنقاط )٧،6،٢(، وعلى ز�وية قائمة من نقطة 6 لتكوين خّط �لتركيب في �لياقة.

6 ٢

٥

3

٤

٧

١
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طريقة رسم الكم: 

المق�س�ت:

سم، طول �لكم =٥٠سم،  �تساع �لكم من �أسفل =٢6سم محيط �لكم =3٢ 

١- ُيضاف �إلى مقاس محيط  �لكم ٤ سم �أساس لكل مقاس )3٢+٤=36(، 

 =٩سم(.
36
٤ وُيقسم �لناتج على ٤ = )

بالزيادة  �لكم  محيط  يساوي  وطوله   ،)١،٢( �ل�أفقي  �لخّط  ُيرسم   -٢

=36سم.

3- ُيقسم �لخّط )٢،١(�إلى �أربعة �أقسام متساوية، كّل قسم =٩ سم، ونَضْع 

�لنقاط )3،٥،٤(.

�إلى �أعلى، طولُه يساوي ثلث محيط �لكم  ٤- ُيقام عموٌد من نقطة )٤( 

= ) 36
3

 ١ �أساس لكل مقاس، ونضْع نقطة )6( )
١
٢ بالزيادة + 

١ ١3سم. 
٢

 ١سم = 
١
٢

 +١٢ 

٥- لِرسِم �لخّط �لفاصل بين �ل�أمام و�لخلف ُيقاس من نقطة )6( على �لخّط )6،٤( طوُل �لُكم �لمر�د تنفيذه �إلى 

�أسفل، ونضع نقطة )٧(، هذ� �لخّط هو �لمنّصف للكم، ويصبح �لجزء �ل�أيمن يمثل باترون �ل�أمام.

6- ُيمّد خطٌّ �أفقّي يمين ويسار نقطة )٧(، ومو�ٍز للخّطّ )٢،١(، لتحديد �تّساع �لُكم من �أسفل على هذ� �لخّط. 

٧- ُيقاس يمين ويسار نقطة)٧( على �لخّط �ل�أفقّي مسافة نصف �تّساع �لُكم من �أسفل، ونضْع نقطتي )8،٩(

 = ١3سم(.
٢6
٢  (

8- لرسم خطّي خياطة جانب �لكم نِصُل نقطتي )١،8(،)٩،٢(.

٩- نِصل �لنقط )6،١( بخّط، ثم نِقْم عمود�ً من نقطة )3(�إلى �أعلى، ويلاقي �لخّط )6،١( ،ونضْع نقطة )١٠(.

١٠- يقام عمود من نقطة )٥( �إلى �أعلى، طوله يساوي ربع محيط �لكم بالزيادة =٩سم، ونضْع نقطة )١١(.

١١- نِصُل �لنّقاط )١١،٢،6(. 

ملحوظة: �لخطّوط )١،6(,)6،١١،٢( هي خطّوط �إرشاديّة، لرسم حفرة �لكم من �أعلاها.

* لرسم حفرة الكم من اأعلى للاأم�م:

 ١سم ونضْع نقطة )١٢(
١
٢ ١- ُيقاس �أسفل منتصف �لخّط )١٠،١( 

 ١سم ونضْع نقطة )١3(
١
٢

٢- ُيقاس �أعلى منتصف �لخّط)6،١٠( 

3- نِصل �لنقاط )١٢،١٠،١( بدور�ٍن �إلى �أسفل، ثم نصل �لنقط )١3،١٠،6( بدور�ٍن �إلى �أعلى.

6

٢
٥

٩

١٠
١١

١3١٤

١٥

١6 8

3٤

٧

١
١٢
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* لرسم حفرة الكم من اأعلى للخلف:

١- ُيقاس �أعلى منتصف �لخّط )١١،6( ١,٥سم ونضْع نقطة )١٤(.

٢- ُيقاس �أسفل منتصف �لخّط )١١،٢( ١,٥سم ونضْع نقطة )١٥(.

3- نِصل �لنقاط )١٤،٩،6(بدور�ٍن �إلى �أعلى، ثم نِصل �لنقاط )١٥،١١،٢(

بدور�ٍن �إلى �أسفل.

* لتعديل الكم من اأسفل:
�أسفلها من نقطة �لمنتصف  ُف �لمسافة بين نقطتي )٩،٧(، وُيقاس  تُنصَّ

مسافة ١سم بنقطة )١6(،ثم نِصل �لنقاط )٩،٧،١6(.

لرسم توّسع�ت الكم لروب العمل: 

١- لتوسيع حفرة �لُكم في �لروب �نزل �إلى �أسفل مسافة ١,٥ سم 
٢- لتوسيع �لجنب للاأمام و�لخلف �إلى �لخارج ٢ سم. 

طريقة تجهيز الب�ترون للخي�طة:

١- َقصُّ �لباترون وتحديد �أجز�ئه )�أمام، خلف(.
٢- فرُد �لقماش وفق �تّجاه �لنسيج، وثنيه بطريقة سليمة، ووضع �أجز�ء �لباترون، 

وتثبيته  بالدبابيس، وقصُّ �لقماش وتجميعه للخياطة، ومن ثّم كيّه وتجهيزه.
طريقة خي�طة روب العمل:

- بعد قّص �لروب على �لقماش وَوضْع �لعلامات �للازمة، مثل علامة منتصف 
�ل�أمام، و�لمرد، و�لقلاب، وعلامة تركيب �لجيب، يجب �تّباع �لخطّو�ت �ل�آتية:

تجهيز الجيب الخ�رجي وتركيبه:

١- نقوم بثني �لجيب من �لجهة �لطولية بعرض 3سم مرتين �إلى �لد�خل باستعمال 
�لمكوى.

٢- نثني �لجيب ١ سم بالمكوى �إلى �لد�خل من ثلاث جهات 
ونر�عي تطابق �لجنب.

3- ندرز على مسافة ١ سم �أو عرض رِْجل �لماكنة كما في �لشكل )١(.
٤- نثبّت �لجيب على �لجنب مع مر�عاة �لعلامات �لمحّددة في 

�ل�أمام على �أن يكون �لجيب مو�زياً لخّط منتصف �ل�أمام.
٥- ندرز �لجيب درزة مطرفة ثم ندرزه على مسافة رجل �لماكنة 

مع مر�عاة درزة �لزو�يا، كما في �لشكل )3(.
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 تركيب الكتف:

١- نثبّت كتف �ل�أمام مع كتف �لخلف مر�عين تشريب كتف �لخلف، ثم ندرز مع مر�عاة 
�لغرزة �لمناسبة ونثبّت �ل�أطر�ف.

٢- ننظّف حو�ف مسافة �لخياطة بالغرزة �لمتعرجة �أو ماكينة �لحبكة.

* خي�طة القبة وتركيبه�:

١- نتاأكد �أن �لقبة مناسبة من حيث �لحجم لحفرة �لقبة 

في �لروب.

٢- ندرز طرفي �لقبة مع مر�عاة �أن تكون على خّط مستقيم، 

كما في �لشكل )٤(.

3- نكوي �لقبة بعد �لتنظيف.

٤- نحدد نقطة منتصف �لخلف في �لقبة ونقطة �لكتف كي تساعد في �لتركيب كما في �لشكل )٤(.

٥- نثبّت منتصف �لخلف في �لقبة مع منتصف �لخلف في 

�لروب مع مر�عاة �أن يكون تركيب �لقبة على وجه ومنتصف 

�لقبة في �ل�أمام على خّط منتصف �لقبة في �لروب، كما في 

�لشكل )٥(.

تصبح  بحيث  �لقبة  فوق  �ل�أمام  في  �لقبة  قّلاب  نقلب   -6

�لقبة بين �لقلاب وجسم �لروب.
٧- نثبّت شريط �لورب �أو �لقلاب فوق مساحة �لخلف مع 

�لروب، كما في �لشكل )6(.
8- ندرز �لقبة �بتد�ًء من خّط �لمرد مع تثبيت �لغرزة.

٩- ننظّف مسافة �لخياطة �لز�ئدة، ثم ندرز خياطة �لتثبيت لشريط 
�لورب.

١٠- نقلب �لقبة ونكويها.
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تركيب الجنب وخي�طة الذيل:

١- ندرز �لجنب على مسافة ١سم مع تثبيت �لبد�ية و�لنهاية.

٢- ننظّف �لخياطة بغرزة �لزكز�ك �أو �لحبكة.

3- نثني �لذيل بعرض 3سم بالمكو�ة ثم ١سم �إلى �لد�خل وندرز درزة مطرفة.

* خي�طة الكم وتركيبه:

١- نثني ذيل �لكم 3سم مرتين، ثم ندرز على مسافة ١سم، كما في �لشكل )١(.

٢- ندرز �لجنب على مسافة ١سم ثم ننظف �لخياطة بغرزة �لزكز�ك.

3- ندرز ر�أس �لكم غرزة كبيرة للتشريب، كما في �لشكل )٢(.

٤- نرّكب �لكم على �لجسم مع مر�عاة علامة �ل�أمام و�ليمين و�ليسار في �لكم كما 

في �لشكل )3(.

٥- ندبس �لكم بحيث تنطبق علامات �لتو�زن في �لكتف على ر�أس �لكم وجنب �لكم 

على جنب �لجسم، مع مر�عاة علامات �ل�أمام في �لكم و�لجسم، كما في �لشكل )3(.

6- نتاأّكد من توزيع �لتشريب بشكل جيد.
٧- ندرز �لكم مع مر�عاة �لدقّة في �لعمل.

حر�رة  مر�عاة  مع  �لكم  نكوي  ثم  �لزكز�ك  بغرزة  �لخياطة  ننظف   -8
�لمكوى.

نش�ط عملي )2(: ابحث عن طريقة عمل جيب الّطبع  1
لروب العمل. 
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اأسئلة الوحدة

ج�بة الصحيحة فيم� ي�أتي:  � السؤال ال�أّول: اختْر رمز ال�إ

١- من �أين ُيؤخذ طول باترون �لبلوزة �لنسائية؟
د.طول �لّصدر.  جـ. محيط �لوسط.  ب. طول �لظهر.    �أ- طول �لذر�ع.  

٢- كم )سم( نزيد لرسم محيط �لكم �أساس لكل مقاس؟
د.)8سم( جـ.)١سم(   �أ. )3سم(              ب.)٤سم(  

3- �أّي من هذه �لمقاسات تُستخدم في  رسم مخطّط روب �لعمل؟
د. طول �لظهر. جـ.  محيط �لوسط.  ب. طول �لتنورة.    �أ. طول �لّسرج. 

بط و�لجنب لروب �لعمل؟ ٤- كم )سم( نضيف لعمل توسعة في �ل�إ
د.)٢-3سم( جـ.)١-3سم(   ب.)٢-٥سم(   �أ. )3-6سم(  

٥- كم )سم( يقسم �تساع �لكم من �أسفل؟
د.)3سم( جـ.)6سم(   �أ. )٤سم(              ب.)٢سم(  

السؤال الث�ني: علّل: �

عند وضع �لباترون على �لقماش ناأخذ زياد�ت للخياطة. �

� .)prova(قبل �لخياطة �لنهائيّة لتسليم �لتصميم �لمطلوب نقوم بعمل بروفا

نرسم بنسات في مختلف �لتصاميم. �

السؤال الث�لث:   �
جر�ء�ت �لو�جب مر�عاتها قبل تفصيل �أي تصميم؟ ما �ل�أمور و�ل�إ

مشروع الوحدة 	✪

 �أقوم برسم باترون بلوزة نسائية بالمقاس �لذي �ريده، ثّم �أقوم بتنفيِذه وخياطته على �لقماش.
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اأفّكُر: كيَف ُيمِكُن للتّطريز مواكبُة َتطوُّراِت الموضة في العصِر الحديث.

التّطريز�لَوْحَدُة �لسابعة
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ُيتوقَُّع من الطلبِة بعد ال�نته�ِء من دراسِة هذه الَوْحدِة، والتّف�ُعل مَع اأنشطِته� اأْن 
يكونوا ق�دريَن على تطريِز بعِض اأنواِع الغرز البسيطة، وفَق التّصميم المطلوب، 

والغرض منه، من خلال:

معرفة �أدو�ت �لتطريز. �

معرفة �أنو�ع �لغرز �لبسيطة وطريقة تنفيذها)غرزة �لحر�مات، غرزة �لسلسة، غرزة �لفلاحي،  �
غرزة رجل �لغر�ب، غرزة �لريشة، غرزة �لتيج(.

تصميم رسومات مختلفة للتّطريز �لفلاحي وتوظيفه في تفصيل �لملابس �لحديثة. �
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الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة

الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة الُمتوقُُّع من الّطلبة امتلاُكه� 
بعد ال�نته�ء من دراسة هذه الوحدة والتف�عل مع 

اأنشطته� والتف�عل مع اأنشطته�:

اأّول�ً: كف�ي�ٌت ِحْرفّية.  �

�لقدرة على تحديد �أدو�ت �لتّطريز. �

�لُمستخَدمة في  � �لخيوط  نوع  معرفة  �لقدرة على 
�لتّطريز.

�لقدرة على معرفة  �أنو�ع �لغرز �لبسيطة �

    و�ستعمال�تها.

�لقدرة على تنفيذ �لغرز �لبسيطة. �

للتّطريز  � مختلفة  رسومات  تصميم  على  �لقدرة 
�لملابس  تفصيل  في  �لتطريز  وتوظيف  �لفلاحي 

�لحديثة.

تقييم وتقويم �لنتائج وعرضها. �

ث�نيً�: كف�ي�ٌت اجتم�عّيٌة وشخصّية:  �

�لعمل ضمن فريق. �

تقبل �لتغذية �لر�جعة. �

�حتر�م ر�أي �ل�آخرين.  �

مصد�قية �لتعامل مع �لزبون. �

حفظ خصوصية �لزبون. �

�ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون. �

�لتحلّي باأخلاقيات �لمهنة �أثناء �لعمل.  �

�لتمتع بالفكر �لريادي �أثناء �لعمل. �

�ستخلاص �لنتائج ودقّة �لملاحظة.  �

�ل�تصال و�لتو�صل �لفّعال. �

�لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.  �

�ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة  �

فادة من مقترحات �ل�آخرين.  � �ل�إ

�متلاك مهارة �لتاأمل �لذ�تي. �

حو�ر ومناقشة. �

�ل�أخرين  � ملحوظات  لتقبُّل  �لتام  �ل�ستعد�د 
و�نتقاد�تهم. 

قناع. � �لقدرة على �ل�إ

ث�لثً�: كف�ي�ت منهجية �

�لتعلّم �لتعاونّي.  �

�لحو�ر و�لمناقشة. �

�متلاك مهارة �لبحث �لعلمي و�لقدرة على توظيف  �
�أساليبه.

�لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهنّي(. �

�ستخد�م �لمصادر و�لمر�جع �لمختلفة. �

توثيق نتائج �لعمل وعرضها. �

تقويم �لنتائج وعرضها.  �

توظيف �لتكنولوجيا.  �

�لتخطّيط. �

مراع�ة قواعد ال�أمن والّسلامة 

�لحاّدة – ١ �لخياطة  �أدو�ت  مَع  �لتّعامل  �أثناء  �لحذُر 
بر...(. )�لِمقّصات، �ل�إ

�لمحافظة على نظافة �ل�أيدي و�لصّف �أثناء �لعمل.– ٢
ضاءة �لجيّدة للحفاظ على �لّصحة �لعامة.– 3 �ل�إ
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الموقف التعليمّي )٧- ١(: اأدوات التطريز. 

وصف الموقف: ترغب فتاٌة في عمِل قطعِة تطريز، وتريد �ل�ستفسار عن �ل�أدو�ت �لمستخدمة في تجهيز �لقطعة.
العمل الك�مل:

خّطوات 

العمل 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف التعلّمّي

التعلّم(

الموارد وفَق الموقف 

اأجمع البي�ن�ت 

واأحلله� 
- �أجمع �لبيانات من �لفتاة عن: 

حجم قطعة �لتطريز، �لخيوط �لتي تريد 
�ستخد�ماتها، �لميز�نية �لمرصودة، و�لهدف 

من )بِرو�ز، ِمر�آة، ...(.
- �أجمع �لبيانات عن: مميّز�ت �أدو�ت 

�لتّطريز، و�أشكالها، و�أنو�عها.

- حو�ر ومناقشة.

- عصف ذهنّي.
- �لتعلّم �لتعاونّي/ فِرق 

ثنائّية 
- بحث علمي/ زيارة 

ميد�نيّة للمحلات 
�لمتخّصصة بعمل 

�لتّطريز.

- وثائق )ملف خاص 
بطلب �لفتاة،كتالوجات 

لمو�صفات �ل�أدو�ت 
ومميّز�تها(.

- نشر�ت عن �أدو�ت 
�لتّطريز، و�ستعمال�تها

- �لتّكنولوجيا )�لشبكة
�لعنكبوتية فيديو عن �أدو�ت 

�لتطريز(
- وسيلة نقل للزيارة.

- تحديد مو�صفات �أدو�ت �لتطريز.اأخّطط واأقرّر
- تحديد �ل�أدو�ت �للازم شر�ؤها لعمل قطعة 

�لتّطريز.
- تحديد �ل�أمور �لِمهنيّة �لُمتعلّقة باستخد�م 

�أدو�ت �لتّطريز، ونوعيّتها.
- �إعد�د خطّة توّضح جميع مر�حل �لعمل.

- حو�ر ومناقشة.  
- عصف ذهنّي. 

- �لتّعلّم �لتّعاونّي / 
مجموعات. 

- �لنشر�ت �لمتعلقة 
بال�أدو�ت  و�أنو�عها.

- تجهيز وترتيب �لمكان و�ل�أدو�ت اأنّفُذ
�لمستخدمة في �لتطريز.
- �إحضار �أدو�ت �لتطريز.

- فحص و�ستكشاف �ل�أدو�ت. 
- �لتمييز بين �أدو�ت �لتّطريز:)�لقماش، 

بر(  �لخيوط، �ل�إ
- تحديد �ل�ستخد�مات �لخاّصة بكل �أد�ة. 

- تصنيف �أدو�ت �لتطريز وِفق �لغرض من كّل 
صنف.

- �لتعلّم �لتعاونّي 
مجموعات 

- حو�ر ومناقشة.
- عصف ذهنّي

- قماش )�إيتامين(. 
- �إبر تطريز. 

- ِمقّص.
- خيوط حرير.

- فيديو عن �أدو�ت �لتطريز، 
و�ستعمال�تها. 

- �لصف / �لمشغل.
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يتامين(. اأتحّقق - تحديد �أنو�ع �أقمشة )�ل�إ
- تحديد  �أنو�ع خيوط �لتّطريز. 

- �لتحّقق من تحديد �أشكال �إبر �لتّطريز.

- �لتحّقق من تحديد �أشكال �لِمقّصات 
�لمستخدمة في �لتّطريز.

- �لتاأكُّد من َجْودة �ل�أدو�ت.

- حو�ر ومناقشة. 
- �لتعلّم �لتعاونّي/ 
مجموعات ثنائّية

- �لوثائق )�لنشر�ت �لخاصة 
باأدو�ت �لتطريز.(

- �لخطّة �لُمعّدة سابقاً.

- توثيق �لملحوظات حول �دو�ت �لتطريز اأوثّق واأقّدم 
و�أنو�عها.

- توثيق �لبيانات �لخاصة بادو�ت �لتطريز 
ومو�صفاتها ومميّز�تها و�ستعمال�ت كّل منها.

- �إنشاء ملفٍّ خاّص باأدو�ت �لتّطريز 
ومميّز�تها. 

- �إعد�د �لعروض �لتقديميّة.
- تسليم �لفتاة تقرير�ً يتضمن �ل�أدو�ت 

�لمستخدمة في �لتطريز ومميّز�تها 
و�ستخد�مات كّل منها. 

- �لملحوظات �لمدّونة.  - حو�ر ومناقشة.
- �أقلام و�أور�ق لعرض 

�لمعلومات.  
LCD جهاز -

- جهاز حاسوب.
- �لخطّة �لمعّدة.

- مقارنة �لمعرفة �لسابقة �لفتاة عن  �أدو�ت اأَقوِّم 
�لتّطريز و�ستعمال�تها مع �لمعرفة �لحالية.
- رضا �لفتاة عن �لتقرير �لخاص باأدو�ت 

�لتطريز 
- )ملاءمة �لمادة �لعلمية للتقرير مع 

�لمو�صفات و�لمعايير(.

 وثيقة مو�صفات �أدو�ت حو�ر ومناقشة. 
�لتطريز و�أنو�عها، وفَق 

�ستعمال�تها.

سؤال: م� هي انواع ال�قمشة المستخدمة في التطريز؟✪✪

   اأتعـــلُّم:

اأدوات التطريز:

نش�ط نظري )١( اأكمل الفراغ: 1
تمتاُز �إبُر �لتّطريز بـِ........، و............– ١
من �أنو�ع �لِمقّصات �لتي تُستخَدم في �لتّطريز ِمقّص........،– ٢

وِمقّص............
من �أنو�ع �لنّسيج �لُمستخَدم في صناعة خيوط �لتّطريز:.......و................– 3
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 التّطريز: 

ُيعدُّ �لتّطريُز جزء�ً مهّماً من حياتنا، وُهو فنٌّ شعبيٌّ تتناقُلُه �ل�أجياُل جيلاً بعد جيل، ونستعمُلُه لتزيين ملابِسنا وبيوتِنا، 
فما هي �أدو�ت �لتطريز �لتي تمكنّنا من �لقيام به:

يت�مين: وهو نوعان: ١- قم�ش ال�إ
تطريز  في  وُيستخَدم  عّدة،  باألو�ٍن  متوفٌّر  متماسٌك  نسيٌج  �ل�أّول: 

�لبر�ويز و�لمعلّقات.
وُيسّمى  و�لّشال�ت،  �لملابس  على  للتّطريز  مساعٌد  نسيٌج  �لثّاني: 

قماش )�لكنفا(.
بر: تختلف �إبر خياطة �لتطريز عن �إبر �لخياطة �لعادية، حيث  2- ال�إ
تمتاز بسماكتها، ور�أسها �لمدبّب، وعينها �لو�سعة، وتوجد باأحجام 

ومقاسات مختلفة.

  
٣- الِمقّص: ُيستخَدم في �لتّطريز، وهناك نوعان من �لِمقّصات: 

�ل�أول: ِمقصُّ خياطٍة عادّي، لقّص �ل�أقمشة.
�لثّاني: ذو ر�أٍس رفيٍع، لقّص زو�ئد �لخيوط. 

    

٤- خيوط التّطريز: وهي خيوط حريريّة، �أو قطنيّة خاّصة 
و�لكتّان،  �لقطن،  من  مصنوعة  وهي  �لتّطريز،  باأعمال 

و�لّصوف، و�لحرير �لطبيعّي، و�لحرير �لّصناعّي.
نوع  على  يتوقّف  �لتّطريِز  خيِط  نوِع  �ختياِر  عمليَّة  �إّن   
�أبيَض وناعماً  �لقماش �لمطلوب تطريزُه، فاإذ� كان قماشاً 
خشناً  قماشاً  كان  �إذ�  �أّما  �لرفيعة،  �لخيوُط  له  تُستخَدُم 
)كنفا( فُتستخَدُم له خيوٌط سميكٌة، وتتوفّر باألو�ٍن، و�أنو�ٍع 

متعّددة.

نش�ط عملي )2(: اقْم بزي�رٍة مْيدانّيٍة  لمحّلات بيِع اأدواِت التّطريز، واتعرّْف اإلى اأنواعه�، واستعم�ل�ته�. 1
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موقٌف تعليمّي )٧- 2(:اأنواع الغرز البسيطة، واستعم�ل�ته�، وُطُرق تنفيذه�. 

وصف الموقف: تريُد سيّدٌة َتعلَُّم فنِّ �لتّطريز، فقامْت بزيارٍة لمركز تعليِم فّن �لتطريز؛ لتتعرَّف �إلى �أنو�ع �لغرز، وُطرِق تنفيذها.
العمل الك�مل:

خّطوات 

العمل 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف التعلّمّي

التّعلم(

   الموارد وفق الموقف 

 

اأجمع البي�ن�ت  

واأحلّله� 
- �أجمع �لبيانات من �لسيدة عن معرفتها 

�لسابقة بـ:
- �أنو�ع  �لغرز.

- �أسماء �لغرز �لبسيطة. 
- �ستعمال�ت �لغرز �لبسيطة.

- مميّز�ت �أنو�ع �لغرز �لبسيطة، 
و�ستعمال�تها. 

�أجمع �لبيانات عن:
- �أنو�ع  �لغرز.

- �أسماء �لغرز �لبسيطة. 
- �ستعمال�ت �لغرز �لبسيطة.

- مميّز�ت �أنو�ع �لغرز �لبسيطة، 
و�ستعمال�تها. 

- حو�ر ومناقشة.

- عصف ذهنّي.
- �لتعلّم �لتعاونّي/ فرق 

ثنائّية  
- �لبحث �لعلمّي/ 

زيارة ميد�نيّة للمر�كز 
�لمتخّصصة بتعليم فن 

�لتّطريز.
 

- وثائق )ملف خاص بطلب 
�لفتاة،كتالوجات لمو�صفات 

�ل�أدو�ت ومميّز�تها(.
- نشر�ت عن �أنو�ع �لغرز 

�لبسيطة و�ستعمال�تها.
- �لتّكنولوجيا)فيديو عن 

�دو�ت �لتطريز(
- وسيلة نقل للزيارة.

- تحديد �أنو�ع �لغرز �لبسيطة.اأًخّطط واأقرّر
- و�ستعمال�تها، وُطرق تنفيذها.

- تحديد �ل�أدو�ت �للازمة.
- �إعد�د خطّة توّضح جميع مر�حل �لعمل.

- حو�ر ومناقشة.   
- �لتعلّم �لتعاونّي /

مجموعات.
. - عصف ذهنّيّ

 �لنشر�ت �لمتعلقة باأنو�ع 
�لغرز �لبسيطة و�ستعمال�تها 

وطرق تنفيذها. 

ُذ - تجهيز وترتيب �لمكان و�ل�أدو�ت اأنفِّ
�لمستخدمة في �لتطريز.

- تسجيل �أسماء �لغرز �لبسيطة: غرزة 
�لحر�مات، غرزة �لسلسة، غرزة �لفلاحي، 
غرزة رجل �لغر�ب،غرزة �لريشة، غرزة �لتيج.

- �لتمييز بين �لغرز. 
- �ستعمال�ت كّل غرزة.
- تنفيذ كّل غرزة عملياً.

- �لتعلّم �لتعاونّي 
مجموعات 

- حو�ر ومناقشة.
- عصف ذهنّي

- �لتطبيق �لعملّي. 

- �إبر تطريز. 
- قماش �إيتامين.

- ِمقّص.
- خيوط حرير.

-  فيديو.
- �لصف /�لمشغل.
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 - �لتحّقق من تحديد �أنو�ع �لغرز �لبسيطة وكيفيّة اأتحّقق
تنفيذها.

- �لتحقق من �ستعمال�ت �لغرز �لبسيطة. 
- �لتاأّكد من مدى تنفيذ �لغرز بشكل سليم.

- حو�ر ومناقشة.
- تعلم تعاوني /

مجموعات صغيرة.

- �لوثائق )�لنشر�ت �لخاصة 
باأنو�ع غرز �لتطريز �لبسيطة.(

- �لخطّة �لُمعّدة سابقاً.

م  - توثيق �لملحوظات حول �أنو�ع �لغرز اأوثّق واأَقدِّ
�لبسيطة، و�ستعمال�ت كٍل منها، و�آليّة 

تنفيذها.
- �إعد�د �لعروض 

- توثيق �لملحوظات حول �أدو�ت �لتطريز.
-  توثيق �لبيانات �لخاصة بادو�ت �لتطريز 

ومو�صفاتها ومميّز�تها و�ستعمال�ت كّل منها.
- �إنشاء ملّف خاّص باأنو�ع �لغرز �لبسيطة، 

و�ستعمال�تها.
- �إعد�د �لعروض �لتقديميّة.

- تسليم �لسيدة تقرير�ً يوّضح �أنو�ع �لغرز 
و�ستعمال�تها وكيفيّة تنفيذ كّل غرزة موضحة 

بصور مر�فقة لكل مر�حل �لتنفيذ.

- حو�ر ومناقشة.
- عرض �لنتائج 

- �لملحوظات �لمدّونة.  
- �أقلام و�أور�ق لعرض

 �لمعلومات.   
LCD جهاز -

- جهاز حاسوب.
- �لخطّة �لمعّدة.

  اأقوَّم  
- مقارنة �لمعرفة �لسابقة �لسيدة عن �أنو�ع 

�لغرز، وُطرق تنفيذها، و�ستعمال�تها.مع 
�لمعرفة �لحالية. 

- تقويم �لنتائج حول تنفيذ �أنو�ع 
�لغرز:)شكل �لتطريز �لنهائي(

- رضا �لسيدة عن �أد�ئها في تنفيذ غرز 
�لتطريز.

- ملاءمة �لتقرير �لخاص باأنو�ع غرز �لتطريز 
مع �لمعايير و�لمو�صفات. 

 وثيقة مو�صفات و�أنو�ع حو�ر ومناقشة. 
�لغرز وفق �ستعمال�تها، 

وطرق تنفيذها.

سؤال: يستخدم التطريز في تزيين كثير من الخ�م�ت نذكر بعض� من استخدم�ته ؟✪✪
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   اأتعـــلُّم:

اأنواع الغرز:

نش�ط نظري )١( اأكمل الفراغ:  1
من �أنو�ع �لغرز �لبسيطة:..............,..........,................. ,...........

من �ستعمال�ت غرزة �لسلسلة:...........,...............

غرزة تستعمل لتطريز حو�ّف �لشر�شف:...............

التّطريز: ِمْن �أقدم �ل�أشغال �ليدوية �لتي مارسْتها �لمر�أة وتفنّنت و�أبدعْت في �إنتاجها، تُستخَدم لتزيين �لكثيِر من �لخامات، نذكر 
منها على سبيل �لمثال: �لمفارش، و�ل�أغطية، و�لستائر، و�لملابس، وغيرها �لكثير وفق ذوق �لمر�أة وحاجتها.

نش�ط نظري )2(: انشئ ملف� خ�ص� ب�أنواع الغرز البسيطة واستعم�ل�ته�. 1

اأنواع الغرز المستخدمة في التطريز:

غرزة الحرام�ت: 	 

تُستعَمل لتطريز حو�ّف �لشر�شف، كما تُستعمل لحفر�ت قبّة �لثوب �لفلسطيني �لفلاحي.

خّطوات عمل غرزة الحرام�ت:	 

َتعَمل على رسٍم مزدوج �لخطّوة، يبد�أ �لعمل من �ليسار �إلى �ليمين، بحيث تُثبّت �لخيط، بوضعه �أسفل �إبهام �ليد �ليسرى، 
برة في �لخّط �ل�أعلى للرسم ونخرجها من �لخّط �ل�أسفل، وُيشّد �لخْيط ل�آخره بوضعه �أسفل �إبهام �ليد �ليسرى،  ندخل �ل�إ
ونعمل غرزًة ثانيًة بينهما خْيطان وثلاثة خطّوط، وهكذ� تتم تغطية �لرسم. ويجب �ألّ� نضغط �لغرز بعضها على بعض بل تقع 

�لو�أحدة بجو�ر �ل�أخرى، بينها ثلاثة خطّوط، ويتكرّر �لعمل بالطريقة نفسها.
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غرزة السلسة: 	 

تستعمل لعمل �ل�أزهار و�ل�أور�ق لعمل لوحات فنية كما تستعمل لملابس �ل�أطفال.

خّطوات عمل غرزة السلسة:	 

برَة من نقطٍة معيّنة، ثم نُدُخلها في �لمكان نفسه، على �أْن نُخرجها على ُبعٍد معيّن من خيوط �لنسيج، ثّم نمّرُر  نُخرُِج �ل�إ
ها لنبد�أ �لغرزة �لتالية، بالطريقة نفسها. برة، باتّجاه �ليسار �إلى �ليمين، ونشدُّ �لخيط من �أسفل ر�أس �ل�إ

غرزة رجل الغراب: 	 
تُستعَمل لتطريز �لشر�شف و�لمخّد�ت.

خّطوات عمل غرزة رجل الغراب:	 
برة �إلى �ليمين على �لخّط نفسه، ثّم �أدخل غرزة صغيرة من �ليسار، ظاهر�ً نصُفها  �أدخل �لخيط �لسفلّي من جهة �ليسار. �غرز �ل�إ
برة مّرًة �أخرى في  برة في �لخّط �لعلوي �إلى �ليمين، ثم �عمل غرزًة صغيرة �إلى �ليسار،  ثّم �غرز �ل�إ بين �لغرز �لمعمولة، ثم �غرز �ل�إ

�لخّط نفسه �إلى �ليمين غرزة صغيرة �إلى �ليسار، ظاهرًة من �لوسط.
�عمل بشكٍل متبادِل على �لخطّوط �لعلويّة و�لسفليّة.
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غرزة الفلاحي:	 

�أثو�ٍب، وشر�شَف، ومعلّقاٍت،  تُستعمل في تطريز �لتر�ث �لفلسطينّي، من 
ومخّد�ت. وتُعّد من �أجمل �لغرز.

خّطوات عمل غرزة الفلاحي: 	 

تتكون غرزة �لفلاحي من غرزتين عند �لوسط، لتشّكَل صليباً مائلاً، 
�للحمة  من  خطّْين  على  ضلعين  بين  �لفلاحيّة  �لقطبُة  وتحتوي 
ضلعي  �أحد  �لبد�ية  في  وُيخيّط  �لر�أسيّة،  من  وخطّْين  )�ل�أفقيّة(، 

عادة. ويجب �أن يحافظ على �لميلان نفسه؛  لكي يكوَن منتظماً  �لقطبة، ومن َثّم نضيف �لّضلع �لثّاني، وتُسّمى هذه �لعمليّة �ل�إ
ومرتّباً.     

غرزة الريشة: 	 

و�لشر�شف،  �ل�أطفال،  ملابس  وتزيين  تطريز  في  تُستعمل 
و�لمخد�ت، و�لمناظر �لطبيعيّة.

خّطوات عمل غرزة الريشة:	 

برة من �لوسط �لعلوي، �أمسك �لخيط بو�سطة �ل�أصبع  �أدخل �ل�إ
برة مسافة قصيرة �إلى �ليمين على  �لكبير لليد �ليسرى، �أدخل �ل�إ
بقاء  مَع  �لوسط،  في  صغيرة  غرزة  �عمل  ثم  نفسه،  �لمستوى 

برة. �لخيط تحت ر�أس �ل�إ
�بحْث: عن �أنو�ع �لغرز �لمستخدمة في ملابس �ل�أطفال.    

غرزة التيج:	 

�لفلاحّي  �لثّوب  وحافّة  �ل�أزهار،  وورق  عروق  لتطريز  تُستعَمل 
�لّسفلية)�لد�يِر(.

خّطوات عمل غرزة التيج:	 

نبد�أ بعمل هذه �لغرزة  بال�تّجاِه من �ليسار �إلى �ليمين، على �أن 
برة في وضٍع �أفقّي من �ليمين �إلى �ليسار، ويكون �تّجاه  تُغرز �ل�إ

�لخْيط �إلى �أسفل، وُيمسك باليد حتى ياأخذ �ل�تّجاه نفسه، ثم تُرفع فوقها ثلاثة، �أو �أربع خيوط، ثم نخرجها ثانيًة من 
برة، وتُعمل �لغرزة �لتالية في �ل�تجاه نفسه، وهكذ�. بد�ية �لغرز �لّسابقة، ونشّد �ل�إ

نش�ط عملي )٣(:  اأبحُثُ عن غرزٍ اأخرى تُستخدم في التّطريز، واأوّضح طريقة تنفيذه�. 1
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الموقٌف التعليمّي التعلّمي )٧- ٣(: رسوم�ت تُوّضُح غرَز التّطريز الفلاحّي. 

وصف الموقف:تريُد سيّدٌة شر�َء ثوٍب فلاحّي لمناسبٍة رسميٍّة، في مدينة ر�م �لله، فذهبْت �إلى محّلاٍت متخّصصٍة 
في �لتطريز �لفلسطيني لعمل ثوٍب يناسب مدينة ر�م �لله.

العمل الك�مل:

خّطوات 

العمل 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف التعلّمّي 

التّعلم(

الموارد حسب الموقف 

اأجمع 

البي�ن�ت 

واأحلّله� 

-�أجمع �لبيانات من �لسيدة عن: 
-�لميز�نية �لمرصودة، مقاسات 

�لسيدة، �ل�ألو�ن �لخاصة بالقماش 
و�لخيوط، �لموديل )حديث، �أو 
تقليدي( شكل �لنقش �أو �لرسم

�لمنطقة �لخاصة بالمناسبة 
�ل�جتماعيّة.

-�أجمع �لبيانات عن: 
- - رسومات توّضح غرز �لتطريز 

�لفلاحّي، و�لمناطق �لتي تنتمي �إليها 
هذه �لغرز.

- عناصر �لتطريز �لفلاحّي. 

- حو�ر ومناقشة . 
- عصف ذهنّي.

-�لتعلّم �لتعاونّي / فرق 
ثنائّية 

- �لبحث �لعلمي/ زيارة 
ميد�نيّة   للمحّلات 

�لمتخّصصة بعمل �لتطريز

-وثائق )ملف خاص بطلب 
�لسيدة،كتالوجات  عن �لتطريز 

�لفلاحي.
 - نشر�ت عن رسومات �لتطريز 

�لفلاحي.
- توظيف �لتكنولوجيا)فيديو عن غرز 

�لتطريز �لفلاحي(
- وسيلة نقل للزيارة.

- تحديد �لرسومات �لتي توّضح غرز اأخّطط واأقرّر
�لتطريز �لفلاحي، وفق �لمناطق �لتي 

تنتمي �إليها هذه �لغرز.
- تحديد �أسماء ورسومات غرز �لتّطريز، 

وفق �لمنطقة �لتي تنتمي �إليها هذه 
�لغرز.

-تحديد رسومات كّل غرزة، ول�أّي منطقٍة 
تنتمي. )رسمة خيمة �لباشا، �لسرو مع 
�لقاعدة، �لوسادة �أو �لِمقّص و�لقلادة، 

�لنخلة وشجرة �لسرو، �لحجب(.
- تحديد عناصر غرز �لتطريز �لفلاحي.

- �إعد�د خطّة توّضح جميع مر�حل 
�لعمل.

- حو�ر ومناقشه.   
- �لتعلّم �لتعاونّي/ 

مجموعات 
- عصف ذهنّي.

�لنشر�ت �لمتعلقة باأسماء ورسومات 
غرز �لتطريز �لفلاحي.
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- �إحضار �ل�أقمشة و�ل�أدو�ت �للازمة اأنّفُذ
لتصميم �لثوب وتطريزه

- تصنيف �لرسومات وفَق �لمنطقة 
�لتي تنتمي �إليها.

-تنفيذ �لتصميم �لخاص بالثوب 
�لفلسطيني وتطريزه بما يناسب 

منطقة ر�م �لله. 

- �لتعلّم �لتعاونّي من 
خلال �لعمل ضمن 

مجموعات.
- حو�ر ومناقشة.

- عرض فيديو عن 
رسومات، و�أسماء غرز 
�لتطريز، ول�أّي �لمدن 
تنتمي هذه �لرسومات.

-�إبر تطريز. 
-قماش .
-ِمقّص.

-خيوط حرير.
- فيديو خاص برسومات 

�لتطريزو�أسماء �لغرز وفق �لمناطق.
-�لمشغل / �لصف.

- �لتحّقق من تحديد رسومات غرز اأتحّقق
�لتطريز وكيفيّة تنفيذها.

- �لتّحّقق من تحديد  رسومات غرز 
�لتطريز، ول�أي منطقة تنتمي كّل 

غرزة.
- �لتحّقق من تنفيذ �لغرز بالطريقة 

�لصحيحة.
-�إرتد�ء �لثوب للتحّقق من مناسبة 

مقاساته.   

-حو�ر ومناقشة. 
-تعلم تعاوني/مجموعات 

صغيرة.

-�لنّشر�ت و�لوثائق �لخاصة  
برسومات غرز �لتطريز.
-�لخطّة �لمعّدة سابقاً.

-�لنشر�ت �لمتعلقة برسومات غرز 
�لتطريز �لفلاحي.

- توثيق �أسماء �لرسومات وعناصر اأوثّق واأقّدم
غرز �لتطريز، وكيفيّة تنفيذها وفق 
�لمنطقة �لتي تنتمي �إليها هذه 

�لغرزة. 
-فتح ملف خاص برسومات �لتطريز

-�إعد�د �لعروض �لتقديميّة.

- �لملحوظات �لمدّونة.  - حو�ر ومناقشة. 
- �أقلام و�أور�ق لعرض �لمعلومات.   

LCD جهاز -
- جهاز حاسوب.
-�لخطّة �لمعّدة.

- تقويم �ل�أد�ء في تنفيذ  �لغرز.اأَقوِّم 
-مقارنة �لمعرفة �لسابقة عن �أشكال 

ورسومات غرز �لتطريز، وتصنيفها وفق 
�لمناطق مع �لمعرفة �لحالية.

-رضا �لسيدة عن رسومات غرز 
�لتطريز .

-ملاءمة �لتقرير �لخاص باأشكال 
ورسومات غرز �لتطريز مع �لمعايير 

و�لمو�صفات.

- وثيقة مو�صفات رسومات غرز - حو�ر ومناقشة.
�لتّطريز وتنفيذها.
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ابحث عن رسوم�ت اخرى من الغرز ،و الى اي المن�طق تنتمي . �

   اأتعـــلُّم:

بعُض رسوم�ت التّطريز الفلاحي:

المختلفة  عن  1 المجلات  في  ابحْث   :)١( نظري  نش�ط 
رسوم�ت التطريز الفلاحي ، التي تمت�ز به� المن�طق الِفلسطينّية.
* ُيعدُّ �لتطريُز �لفلاحّي �أجمَل ما يميّز �لتّر�ث �لِفلسطينّي، وهو فنٌّ شعبّي 
تتناقُلُه �ل�أجيال جيلاً بعد جيل، حفاظاً على تر�ثنا �لقومّي. وُيمكُن تمييُز 
�إلى شكل �لرسمة على  �إليها �لنّسوة بمجرد �لنّظر  �لمناطق �لتي تنتمي 

�لثوّب، ومن �لمناطق �لِفَلسطينيّة �لمختلفة:

- منطقة �لخليل، وتشتهر برسمة  خيمة �لباشا.

- منطقة ر�م �لله، وتشتهر برسمة �لنخلة وشجرة �لسرو. 

- منطقة بئر �لسبع، وتشتهر برسمة �لحجب. 

- منطقة يافا، وتشتهر برسمة �لسرو مع �لقاعدة.

- منطقة غزّة، وتشتهر برسمة �لوسادة، �أو �لمقّص، و�لقلادة.

 

نش�ط نظري )2( اأكمل الفراغ:  1
من عناصر �لتطريز �لفلاحّي:..........,..........,........,......

�لرسمة �لتي تشتهر فيها منطقة يافا.............. 

�لعناصر في �لتّطريز �لفلاحّي: هي �أشكاٌل هندسيٌّة �أساسيّة يتم من 
خلالها تكوين غالبيّة �لَوحد�ت �لزّخرفيّة �لمطرّزة، ومن هذه �لعناصر:

نقطُة  وتُعّد  �لّضرب،  �إشارة  وتشبُه  و�أحدٌة،  قطبٌة  هي  النّقطة:   -
بناء جميع  في  �لوحيد  �لعنصر  و�لنّقطة هي  للتّطريز.  بالنّسبة  �لبد�يِة 

وحد�ت �لتّطريز.



١٢8

- المستطيل: وهو مثل �لخّط، ويكون عموديّاً �أو �أفقيّاً، ويدخل 

�لتّصميم في تصميم �لوحد�ت �لهندسيّة.

خطّاً  تُشّكل  �لمتجاورة،  �لقطب  من  معيٌّن  عدٌد  هو  الخّط:   -
�أساسّي  و�لخّط عنصٌر  ل�آخر.  مستقيماً، يختلف طولُه من تصميٍم 

في تصميم �لَوحد�ت �لنباتيّة و�ل�أقمار.

متساوي  �لمثلُّث  �لتّطريز  مجال  في  �نتشار�ً  �أشكاله  �أكثر  من  المثلّث:   -
�ل�أضلاع، حيث يتم عمُل زخارَف مفرّغًة د�خله. يمتاز �لمثلّث عن غيره 

من �لعناصر باإمكاناته �لمتعّددة في تصميم �لزخارف �لمطرّزة �لمختلفة.

عمُل  يتم  حيث  مائلة،  �أو  �أفقيّة،  عادًة  قاعُدته  تكون  المرّبع:   -
زخارَف بسيطٍة مفرّغٍة في د�خله، ويدخل �لمربّع في تصميم عدد 

كبيٍر من �لَوحد�ت �لنباتيّة و�لهندسيّة.

ضلعْين  كّل  فيه  هندسيٌّ  شكٌل  وهو  المستطيلات:  متوازي   -
ورقَة  ويشبُه  قائمًة،  ليست  وزو�ياه  ومتساويْين،  متو�زيْين،  متقابلْين 
�لّشجر بشكلها �لمبّسط؛ ما جعله يلعُب دْور�ً �أساسيّاً في تصميم 

عدٍد كبيٍر من �لَوحد�ت �لنباتيّة، و�ل�أزهار.

- المعين: وُيشبه متو�زي �لمستطيلات في وظيفته، �إلّ� �أّن �أضلاَعه 
في  مفرّغة  بسيطٍة  زخارَف  �إدخال  يتم  حيث  متساويٌة،  �ل�أربعَة 
د�خله. ويلعب �لمعين دور�ً �أساسيّاً في تصميم عدٍد من �لَوحد�ت، 

�أهّمها �لنّجمة �لثّمانية. 

يمكُن تحديُد المنطقة التي ينتمي اإليه� الثوب، وفقً� لنمِط 
التّطريز وال�ألوان، فمثلاً:

د �ألو�نه، ورسوماته. - الثّوب الخليلّي: يتميّز بكثافة �لتّطريز، وتعدُّ

تقان، و�لّدقة، و�ل�أناقة، يحاط باأشجار �لسرو. - ثوب ي�ف�: غاية في �ل�إ
- ثوب بئر السبع: ثوب تمْت خياطته من قماش �أسود، وهو �أعرض بكثير 

من �ل�أثو�ب �ل�أخرى، ويتميّز �لتّطريز باللون �ل�أحمر، و�للون �ل�أزرق.
�لقطن،  من  مصنوٌع  قماُشُه  �لكبيرة،  برسوماته  يتميّز  غزّة:  ثوب   -

و�لكتّان، وتُسّمى �ل�أقمشة باألو�ن خطّوطها، حيث ُسّمَي �لقماش �لمقلّم بال�أخضر و�ل�أرجو�نّي �لجنَّة و�لنّار.

نش�ط عملي )٣(: اخت�ر اإحدى المن�طق الِفَلسطينّية، وانّفْذ رسوم�ت التّطريز الخ�ّصة به�. 1
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 اأسئلة الوحدة 

السؤال ال�أول:  �
ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي:  اأخت�ُر ال�إ

١- من عناصر تصميم �لتطريز �لخّط، وهو عنصٌر �أساسّي في؟
ب- تصميم �لنّجمة �لثّمانيّة.      �أ-  تصميم �لوحد�ت �لهندسيّة.   

د- تصميم �لزخارف �لمطرّزة.  ج- تصميم �لوحد�ت �لنباتية و�ل�أقمار.  

٢- ما �لعنصر �لوحيد في بناء جميع وحد�ت �لتطريز �لفلاحي؟
ب- �لمعين. �أ- �لمثلث.     

د- �لمربع. ج- �لنقطة.     

3- باأيّة رسمة تشتهر منطقة �لخليل  في �لتطريز �لفلاحي؟
ب- �لقلادة. �أ- خيمة �لباشا.     
د- �لحجب.  ج- �لسرو مع �لقاعدة.    

٤- من رسومات �لتّطريز �لفلاحي رسمة �لنخلة، �إلى �أيّة منطقة تنتمي هذه �لرسمة؟
ب- غزة. �أ- نابلس.     

د- ر�م �لله.   ج- بئر �لسبع.     

٥- �أّي �ل�آتية تُستعمل في تطريز وتزيين ملابس �ل�أطفال، و�لشر�شف، و�لمخد�ت، و�لمناظر �لطبيعية؟
ب- غرزة �لتيج. �أ- غرزة �لريشة.     

د- غرزة رجل �لغر�ب. ج- غرزة �لسلسلة.      

6- غرزة �لتيج تستعمل في تطريز؟
ب- �لشر�شف. �أ- ملابس �ل�أطفال.    
د- ورق �ل�أزهار. ج- لوحات فنيّة.    

٧- �أّي �ل�آتية من �أدو�ت �لتطريز �لمستخدمة؟
بر �لعادية. ب- �ل�إ �أ- خيوط �لحرير.    
د- ورق �لكربون. ج- �لمتر.            

السؤال الثّ�ني: بَم تختلف �إبرة �لتّطريز عن �إبرة �لخياطة �لعادية؟ �

السؤال الثّ�لث:  ما �لخيوط �لمستخدمة في �لتطريز ؟ �
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السؤال الّرابع:علّل: �

تشتهر كّل منطقة من �لمناطق �لفلسطينيّة  برسمٍة معيّنٍة من �لتّطريز.	 

نحتاج في �لتطريز لِِمقصٍّ ذي ر�أٍس رفيع.	 

السؤال الخ�مس: بماذ� ُسّمَي قماُش �لثّوب �لغزّّي؟ وِممَّ ُيصنع؟ �

السؤال الّس�دس: ما �ألو�ن �لتطريز في ثوب بئر �لسبع ؟ �

مشروع الَوحدة	✪

�أرسُم نموذجاً لثوٍب مطّرٍز، �أرتديه لِحضوِر حفٍل للحنّاء في منطقتي، و�أحّدد �لغرز �لتي ساأقوم بتطريزها عليه.

جدول المق�س�ت النس�ئية �
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 لجنة المن�هج الوزارية: 

د. صبري صيدم      د. بصري صالح        م. فو�ز مجاهد  

�أ. ثروت زيد         �أ. عز�م �أبو بكر      �أ. عبد �لحكيم �أبو جاموس

م.وسام نخلة      د. سمية �لنخالة      د. شهناز �لفار

 المش�ركون في ورشة كت�ب تصميم ال�أزي�ء للصف الح�دي عشر المهني: 

�أ. عهود �شتية      �أ. بسيمة �أبو زهرة     �أ. رماء �لزغل           

�أ. ر�ئدة �لقريناوي �أ. فاطمة نو�صرة      �أ. عصمت �لزريقي       

�أ. منال حبيب      �أ. حميدة شعبان     �أ.جهان صرصور           

�أ. ميسر حامد �أ. ماجدة بدر   

تّم بحمد الله وتوفيقه


