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أختـي معلـمة التفصيل والخياطة

                                                   أثابك الله.
ها قد وصلت إلى هذا المكان، وأنت تحملين مشعل التربية والتعليم؛ 
إلى  تدلفين  اليراع، ولكن تذكري حينما  أن تخطه  لتحققي هدفًا أعظم من 
هذا الصرح العلمي أنك مربية ومعلمة، راجين أن تكوني القدوة والنموذج 

الحسن. ولقد ُوضع بين يديك خالصة تجارب وبحوث شتى.

آملين أن تكوني خير ُمبّلغ، وأن تضيفي الجديد من األفكار والمعلومات، 
وتربطيها بالعلوم األخرى، وتأخذي بأيدي تلميذاتك إلى المعرفة، على أن 
توافق مسيرتك نهج الشريعة اإلسالمية في اختيار المالبس، وطرق تزيينها. 
ومتى عرفت حجم التحديات التي تواجهها المرأة المسلمة في هذا الجانب 
فابذلي  الجهد والعناية،  المزيد من  لتقديم  من حياتها، كان ذلك دافعًا لك 

جهدك، وحسبك أن اهلل مطلع على ما تفعلين.

                               حفظك اهلل.



حمدًا لك اللهم وشكرًا، وصالة وسالمًا على النبي المجتبى، المبعوث رحمة للعالمين ومعلمًا، 
وعلى آله وصحبه أعالم النجاة ومصابيح الهدى، وبعد :

فهذا مقرر الخياطة الذي تم تطويره ؛ ليواكب النهضة وفق السياسة التعليمية المستمدة من كتاب 
الله وسّنة نبيه محمد #، وبمـا يتوافق مع القيم اإلسالمية وخصوصية المرأة وفطرتها، وحرصنا أن 
يكون مطابقًا لما توصي به التربية الحديثة. وبما أن الحاجة ماسة إلى تعلم الخياطة والتطريز ينبغي 
للفتاة أن تستغّل قدراتها التي وهبها إياها المولى؛  اقتداًء  بأفضل البشر # الذي كان يخيط ثوبـه، 

ويخصـف نعله، وإدريس عليه السالم الذي كان خّياطًا، ويأكل من كسب يده.
وقد توخينا في هذا المقرر أن يكون مالئمًا لعقول التلميذات، ومكماًل لمـا سبق أن تعلمته 

مـن تطريز ومبادئ للخياطة في المرحلة االبتدائية، وقّدمنا بين يدي كل دارسة مايلى :
إعدادًا كاماًل، وما  لها، ونموذج معد  المناسبة  : مالبس األطفال واألقمشة  الوحدة األولى 

تحتاجه من أدوات التفصيل والخياطة. 
الوحدة الثانية  بعض غرز التطريز واإلرشادات، واألدوات الالزمة له.

وإننا إذ نقدم هذا الكتاب، نرجو أن نكون قد حققنا الهدف المنشود، و نتمنى أن تكون طريقة 
العرض شائقة ومناسبة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

الرموز واألشكال المستخدمة في الكتاب :

                                       : - أسئلة تنشيطية لذهن التلميذة تشجعها على التفكير.

                                       : - للمالحظات والتنبيهات المهمة.

                                           : - لتأكيد بعض المعلومات العلمية العامة )التي ُتطّبق على كل تصميم(.

..........................

..........................

..................................

الــمــقـــدمــــة



�

الـفـهــرس

في  المستخدمة  والخامات  األدوات 

التطريز.

على  لزخرفية  ا الوحدة  طباعة  طريقة 

القماش.

تثبيت الخيط.

غرزة الفرع.

غرزة البذرة.

غرزة رجل الغراب.

التطبيقات.

الملحق.

المراجع.

غرزة النباتة.

غرزة اللفقة المخفية.

التطبيقات.

مالبس األطفال.

أسس تنفيذ القطعة الملبسية.

التصميم.

النموذج.

اختيار القماش المناسب.

تحديد عدداألمتار الالزمة من القماش.

األدوات والخامات المستخدمة في   

التفصيل والخياطة.

إعداد وتجهيز القماش قبل وضع النموذج  عليه.

وضع النموذج على القماش.

تحديد عالمات القص.

القص.

تحديد عالمات الخياطة.

التركيب والخياطة.
غرز الخياطة اليدوية المستخدمة في تنفيذ 

القطعة الملبسية.

الصفـحـة الــمـــــوضــــــــوع

7الـوحــدة األولـــى
8

10
10
11
14
16

17

21
21
22
22
24
25

26

الصفـحـة

غرزة السراجة.

الـوحــدة الثانية

الــمـــــوضــــــــوع

27
27
28
30
33
34

36

38

39
40
42
44
46
47
56

التطريز.



�

الـتـفـصـيـل والـخـيـاطـــة
الـهـدف منهـا : ــ

1 ــ االختيار اجليد ملالبس األطفال.
2 ــ التعرف عىل أسس تنفيذ القطعة امللبسية.

3 ــ التعرف عىل النموذج.
4 ــ تصنيف األقمشة حسب مصادرها. 

5 ــ وضع النموذج عىل القامش بطريقة صحيحة.
6 ــ التعرف عىل عالمات القص وعالمات اخلياطة.

7 ـ تركيب القطعة وفق األسس العلمية الصحيحة.                                    
8 ــ استخدام غرز اخلياطة اليدوية يف تنفيذ القطعة املقررة.

9 ــ إهناء القطعة املقررة بطريقة صحيحة.

تـوجـيهـات : ــ
اتباع  مع  امللحق،  بنموذج  استبداله  أو  املقرر  النموذج  تنفيذ  يمكن  ــ   1

القواعدالعامة للتنفيذ، واملوضحة يف هذه الوحدة.               
                             . ش لقام ا م  ا ستخد ا عند  د  قتصا ال ا ىل  إ ت  ا لتلميذ ا جه  ُتو ــ   2

              
3 ــ ُيدون حل التطبيقات يف الكتاب -إن أمكن ذلك-.

4 ــ خيصص ركن يف غرفة التفصيل واخلياطة؛ لعرض نامذج الرشح وإنتاج 

الوحدة األوىل
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تعترب املالبس من الرضوريات التي هتتم هبا املرأة والفتاة عىل حٍد سواء، وتستطيع تنفيذها عن طريق 
تعّلم فن اخلياطة. وختتلف املالبس وتتعدد أنواعها وأشكاهلا عىل حسب املراحل العمرية لإلنسان، وأول 
هذه املراحل هي مرحلة الطفولة، ومالبسها يف غاية األمهية، حيث حتقق للطفل احلامية واجلامل، وتؤثر 
يف تكوين شخصيته، وبناء حاسة التذوق امللبيس لديه ،لذا فاختيارها وتنفيذها يتطلب عناية فائقة وإملامًا 

كافيًا بخصائص هذه املرحلة من حياة اإلنسان.

مالبس األطفال

مالبس األطفال
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مراعاة  اختيارها  ينبغي عند  لذا  وألواهنا،  األطفال من حيث تصميامهتا، وأقمشتها،  تتنوع مالبس 
خصائص النمو وما يناسب كل مرحلة من حيث : 

أ ـ املوسم :
اختيار القامش املناسب، بحيث يوفر الدفء يف األجواء الباردة، ويمتص العرق، ويسمح بالتهوية 

يف األجواء احلارة. 

ب ـ القامش :                        
يراعى عند اختيار األقمشة أن تكون :

1 ـ  قطنية، أو خملوطة باأللياف القطنية. 
2 ـ  ناعمة لينة امللمس.

3 ـ  سهلة التنظيف، والتجفيف.                                                       ما السبب ؟

جـ ـ األلوان :
1 ـ  ثابتة.

2 ـ  زاهية مناسبة لسن الطفل، ولون برشته. 

د ـ التصميم :
1ـ ال يتعارض مع تعاليم الرشيعة اإلسالمية.

2ـ بسيط، ومريح وال يعيق احلركة. 
3ـ جتنب األرشطة الكثرية التي قد ختنق الطفل.

4ـ سهل االرتداء واخللع.

أسس اختيار مالبس األطفال: 
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مراحل  وأبرز  أهم  النهائي. ومن  إلى شكلها  مراحل حتي تصل  بعدة  الملبسية  القطعة  تمر      
قطعتنا:

٭ تجهيز النموذج.
٭ وضعه على القماش والقص.

٭ خياطة القطعة.

ـ ولكل مرحلة من مراحل التنفيذ السابقة أمهيتها وأثرها عىل الشكل النهائي للقطعة امللبسية 
الدقة والرتكيز يف كل خطوة لتحصيل عىل فستان رائع ومجيل،  )الفستان(؛ لذلك احريص عىل 
ذكرى  لتبقى  واعتزاز؛  فخر  بكل  قريباتك  إحدى  أو  الصغرية  ألختك  هدية  تقديمه  يمكنك 

مجيلة.

أسـس تنفيذ القطعة امللبسية

الـتــصـمـيـم 

فستان  لتنفيذ  كاماًل  إعدادًا  معدًا  نموذجًا  استخدام  وسيتم 
طفلة)2(. 

ـ  فستان بحاّملتني من الرشائط . 
ـ  توسيع بسيط يف الذيل .

ـ  ُيرتدى معه قميص داخيل أو بلوزة .  الشكل )1 ـ 1(  
ـ قبل استخدام النموذج املعد إعدادًا كاماًل ينبغي التعرف عىل معنى 

شكل )1ـ 1( فستان طفلةالرموز والعالمات املوجودة فيه؛ حتى يسهل تنفيذ القطعة امللبسية .

وصف التصميم :
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يالحظ أن اجلزء األمامي من التصميم يتكون من جزئني متامثلني ألن جسم اإلنسان كذلك 
يتكون اجلزء األمامي من جزئني متامثلني وكذلك اخللف وهذا يدل عىل حسن خلق الّل لإلنسان 

لذلك ُيكتفى عند رسم النموذج برسم نصف اجلزء فقط تسهياًل للعمل.

{ ]سورة التني[

ـ وسنتعلم تلك املراحل من خالل تطبيق تصميم خمتار لفستان طفلة صغرية.  
النموذج: هو خطوط ترسم عىل الورق طبقًا ملقاس التصميم وشكله وُيكتفى دائاًم فيها برسم نصف 

)2( مرفق يف ملحق الكتاب نامذج مصغرة لبعض التصميامت يمكن االكتفاء بتنفيذ أحدها.

النــــــــموذج 

اجلزء ويسمى بـ )نموذج)1( التفصيل(. 

pattern.    1( الباترون(
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معنـاهاالعالمـة

اخلط يوضع عىل نسيج طويل مثٍن .

املقاس لعمر أربع سنوات .

املقاس لعمر سنتني .

خط النصف )مشرتك بني املقاسني( .

عالمات التقابل »أي البد أن يلتقي طرفا القطعة عند 
هذه العالمة أثناء اخلياطة«، وحُتدد بورق الكربون عىل 

القامش.

ـ ويوضح اجلدول التايل معنى الرموز والعالمات املستخدمة يف النموذج املرفق بالكتاب : ــ                 
تشف أو تقص أجزاء النموذج على الخريطة بالمقاس المطلوب كما في الشكل )1ـ2(.
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النموذج

ب
جلن

   ا
ط

خ

خط   الذيل
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)1( الغزل : عملية حتويل الشعريات إىل خيوط .
)2( النسج : عملية حتويل اخليوط إىل نسيج )أقمشة( .

اخـتـيـار الـقـمـاش املـنـاسـب

األقـمـشـــــــة : 

لتحديد القامش املناسب للتصميم ينبغي أن نتعرف عىل أنواع األقمشة ومصادرها.

تتكون األقمشة من ألياف بسيطة تغزل)1(، ثم تنسج)2(. وختتلف أنواعها تبعًا الختالف مصادر 
 هذه األلياف املكونة هلا.

 أقسام األلياف :
أ ـ ألياف طبيعية :

 تؤخذ من الطبيعة، وتكون يف صورة شعريات صاحلة للغزل، وتنقسم إىل :
                       1 ـ  ألياف مصدرها نبايت : 

                         مثل : القطن، والكتان.
                        2 ـ  ألياف مصدرها حيواين :

                         مثل : احلرير من دودة القز. 
                               الصوف، وله أصناف متعددة تعتمد أساسًا عىل نوع احليوان وساللته.

قال الل تعاىل : } 

{ ]سورة النحل[
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ب ـ ألياف صناعية :
تصنـع مـن مواد موجودة أصاًل يف الطبيعة )أصل نبايت أو أصل  حيواين( مع إضافة مواد كيامئية، 

وقد تعتمد يف تركيبها عىل مواد برتوكيميائية فقط، مثل :
ـ  بويل أميد ) نايلون (.

ـ  بويل اسرت ) داكرون ـ تريلون ـ ترتون (.

يراعى عند اختيارها أن تكون :
1 ـ  قطنية، أو خملوطة باأللياف القطنية. 

2 ـ  ناعمة لينة امللمس.
3 ـ  سهلة التنظيف، والتجفيف.   

   
               الختيار القامش ، املناسب قد حتتاجـني الذهـاب إىل السوق ، فمـا هي  

            آداب الدخول إليه؟

          ـ  نشاط منزيل: ـ
امجعي قطع أقمشة متوفرة يف منزلك وتناسب مالبس األطفال، ـ 

  ثم اعرضيها عىل معلمتك.

اختيار  األقمشـة املناسبة ملالبس األطفال :
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حتديد عدد األمتار الالزمة من القامش

مسافات  إضافة  مع  النموذج،  أطوال  عىل  باالعتامد  القامش  من  الالزمة  األمتار  عدد  حتديد  يتم 
اخلياطة.

وهناك عوامل أخرى تؤثر يف حتديد عدد األمتار :
1 ـ  حجم  اجلسم.

2 ـ  نوع التصميم، مثل : وجود قصات، أو كرسات، ونحوها.
3 ـ  عرض القامش.

4 ـ  مواصفات القامش : ألن بعض األقمشة حتتاج  إىل 
       زيادة عدد األمتار إذا كانت :

                        
أ ـ المعة أو هلا وبر.

ب ـ نقوشها ذات اجتاه واحد أو مزخرفة بزخارف كبرية.
                    

ج ـ خمططة )مقلمة( أو ذات مربعات )كار وهات(.
مواصفات القامش                 
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 1ـ  املسطرة  : هلا عدة أطوال )30 سمـ  50 سمـ  100 سم(، تساعد عىل رسم اخلطوط املستقيمة، 
ويفضل استخدام األنواع الشفافة؛ لتسهل رؤية ما حتتها. 

2 ـ رشيط القياس : هو رشيط مرن غري مطاط، ذو أطراف معدنية يستخدم عىل الوجهني : ـ 
الوجه األول : مرقم من )1 ـ 150سم ( والوجه اآلخر: مرقم من )1ـ 60 بوصة(

األدوات والخامات المستخدمة في التفصيل والخياطة

حيفظ مطويًا غري معقود، وينبغي التأكد مـن بداية الرشيط عند القياس.
3 ـ القامش : هو جمموعة ألياف منسوجة وغري منسوجة، وختتلف أنـواعه 

باختالف مصادر  األلياف.
                         4 ـ الدبابيس : ُتستخدم لتثبيت الورق، والقامش، ونحوه. 

                      قارين بني دبابيس الورق ودبابيس القامش.
رشيط القياس

5 ـ حاملة الدبابيس:       ُتستعمل حلمل الدبابيس؛ حتى 
خمتلفة،  وأحجام  وأنواع  أشكال  وهلا  العمل.  أثناء  تناوهلا  يسهل 
فمنها املصنوع مـن اإلسفنج، والقامش املحشو بالقطن، أو نشارة 

دبابيس قامشدبابيس ورق
اخلشب.

حاملة الدبابيس
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6 ـ امُلحدد )طباشري اخلياطة( : 
ُيستعمل يف حتديـد العالمات عىل طبقة واحدة من القامش، 

وله عدة ألوان وأشـكال، منها:
 املثلث ـ  املربع ـ شكل القلم. 

الُمحدد 7 ـ املقص:
 له عدة أنواع بأحجام خمتلفة، منها : 

1 ـ  املقص الكبري ـ املتوسط ـ الصغري. 
2 ـ  املقص املسنن . 

3 ـ  املقص اآليل .
للصدأ،  قابل  وغري  جيدة،  خامات  من  املصنوع  املقص  خُيتار 
ولالحتفاظ به يف حـالة جيدة ينبغي عـدم قص األوراق واألسالك 

به؛ حتى ال يثلم)1(.
 8 ـ ورق الكربون : هو ورق خاص، ُيستخدم يف طباعة العالمات 

والرسوم .وينقسم إىل نوعني: 
ـ  كربون خاص بالورق : ألوانه داكنة من احلرب األسود، واألزرق، 

واألمحر،... إلخ. وال ُيستخدم مطلقًا يف اخلياطة أو يف التطريز.
ـ  كربون خاص بالقامش : ألوانه فاحتة يزول أثره بالغسيل أو بالكي، 

فال يرتك أثرًا عىل القامش، خُيتار منه اللون املناسب للقامش.
خشبية  يٍد  عىل  مركبة  معدنية  دائرة  هي   : اخلياطة  عجلة  ـ    9
وعالمات  خطوط  لتحديد  الكربون  مع  تستخدم  بالستيكية  أو 

اخلياطة، وتتوفر بشكلني:
ـ  عجلة مسننة : ترتك خطًا متقطعًا.
ـ  عجلة ملساء : ترتك خطًا متصاًل.

المقص

َ حرفه . )1( ُثلرَِم : ُكرسرِ

كربون خاص بالقامش

عجلة اخلياطة
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10ـ   اإلبــر :  ُتستخدم يف اخلياطة والتطريز، وُيفضل النوع املصنوع 
مقاسات  هلا  القامش،  انزالقـها يف  ليسهل  يصدأ؛  ال  متني  صلب  من 
وسمك  القامش،  نوع  حسب  منها  املناسب  وخيتار  خمتلفة،  وأحجام 
اخليط املستخدم )فاإلبر الرفيعة لألقمشة الرقيـقـة، واإلبـر السميكة  

لألقمشة الثقيلة(. 
                                                    كيف تتم املحافظة عىل اإلبـر؟

11ـ الخيوط : ختتلف اخليوط يف أنواعها، وألواهنا،
وُسْمكها،ويراعى عند اختيارها أن تكون :

ـ  جيدة الصنع )قوية، متينة(.
ـ  ألواهنا ثابتة، ومناسبة للغرض منها. 

نة. ل إدخال اخليط يف فتحة اإلبرة اليدوية، أو إبرة املَكرِ 12ـ الناظم : ُيسهِّ

اإلبر

اهلامة،  األدوات  من   : )الكشتبان(  اإلصبع  واقي  13ـ 
ُيوضع يف اإلصبع الوسطى من اليد التي تستخدم يف  اخلياطة  
أو يف التطريز؛  للمحافظة عليه من الوخز أثناء دفع اإلبرة. له 
أشكال متعددة، ويصنع من خامات خمتلفة، مثل )املعدن، أو 

البالستيك، أو اجللد( بمقاسات خمتلفة. 

اخليوط

واقي اإلصبع الناظم
)الكشتبان( )1( ـ صحيح اجلامع الصغري وزيادته. ص1345.

جيب عدم استخدام العجلة اخلاصة بالورق؛ ألهنا تتلف القامش.

 :  ـ ابنتي : استخدمي املغناطيس جلمع الدبابيس أو اإلبر عند تناثرها، قال الرسول
»... إماطة األذى عن الطريق صدقٌة« )1(.
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14ـ َمِكنة الخياطة)1( : ُتـعترب من أهم اآلالت التي توفر الوقت 
واجلهد يف عملية اخلياطة، وهلا عدة أنواع وأحجام خمتلفة، فمنها : 

ـ  ما يدار باليد، أو بالقدم، أو باملحرك الكهربائي.
فتق  تسهل  منحنية،  و  حادة  حافة  هلا   : اخلياطات  فّتاقة  15ـ 

اخلياطات، و ينبغي استعامهلا بحذر؛ حتى ال تثقب القامش.

1 ـ  قامش مناسب لألطفال )مرت واحد(.
2 ـ  رشيط جاهز عرضه مناسب بطول )50سم( أو يستبدل برشيط من القامش كام يف النموذج .       

3 ـ  أدوات اخلياطة : 
    ) حمدد ـ مقص ـ كربون ـ عجلة خياطة ـ دبابيس ـ إبرة ـ خيط مناسب(.

نة اخلياطة َمكرِ

فتاقة اخلياطات

نة اخلياطة، وُتستخدم غرزة النباتة بداًل عنها يف التنفيذ. )1( يكتفى هبذا التعريف لَمكرِ

األدوات والخامات المطلوبة لتنفيذ التصميم المقرر :

أعرف أنك حترصني أن تكوين مرتبة منظمة.
واآلن وقد أصبح لديك جمموعة متكاملة من أدوات التفصيل 

واخلياطة كيف حتافظني عليها؟
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إعداد وجتهيز القامش قبل وضع النموذج عليه

أ ـ  حتتاج بعض األقمشة إىل معاملة خاصة مثل : 
  ـ  األقمشة القابلة لالنكامش :

1 ـ القطن والكتان : تنقع يف املاء، ثم جتفف و تكوى.
2 ـ األقمشة الصوفية واحلريرية : يوضع عليها قطعة قامش خفيفة مبللة  باملاء، ثم  تكوى  إىل أن 

جتف؛ للحصول عىل قامش معتدل.
  ب ـ  ُتساوى أطراف القامش بحيث تكون مستقيمة غري مائلة.

 جـ  ـ  ثني القامش : 
                  يثنى القامش ووجهه إىل الداخل، ثم يكوى وتدبس أطرافه.

1 ـ  ُيثنى القامش طوليًا ووجهه للداخل. 
2 ـ  يثبت نموذج األمام بوضع  خط نصف 

األمام عىل نسيج طويل مثٍن.                        
3 ـ  يثبت نموذج اخللف بوضع خط نصف اخللف 

عىل نسيج طويل مثٍن .   الشكل  )1 ـ 3( )1 ـ 4( 

وضع النموذج عىل القامش

                       خياطتنا الصغرية: هل تعلمني ملاذا توضع الدبابيس بالورب؟

)1( الورب : هو اخلط املائل بزاوية )45ْ( تقريبًا.

ـ تتبع البيانات املدونة عىل النموذج.
ـ يكون القامش مسطحًا عىل املنضدة أثناء التثبيت.

ـ توضع الدبابيس بالورب)1( يف اجتاه واحد.
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ـ بعد وضع النموذج عىل القامش ترتك حوله 
املسافات التالية )1(: 

 4سم من خط الذيل. 
2سم من باقي اخلطوط.   

1سم حول أرشطة القامش. الشكل )1ـ4(
س  ملقا با ة  هز جلا ا طة  رش أل ا م  ا ستخد ا يمكن  ٭	

املطلوب.

حتديد عالمات القص

الـقـــــص

اخلاص  الكبري  املقص  أو  التنسيل،  من   القامش  أطراف  املسنن؛ حلامية  املقص  استخدام  ُيفضل  ـ   1  
بالقامش.

2 ـ ُيقص عىل عالمات القص بعد التأكد من صحتها.
3 ـ ينبغي عدم حتريك القامش عند قص األجزاء البعيدة، بل يتم  التحرك والدوران حول الطاولة.

4 ـ يالحظ عدم قفل املقص إال عند الزوايا. الشكل )1ـ4(

)1( ختتلف املسافات املحددة حول أجزاء النموذج حسب نوع القامش والتصميم.

القياس  باملحدد ورشيط  القص  حتدد عالمات 
العلوية فقط للقامش حول  الطبقة  أو املسطرة عىل 

النموذج، بعد ترك املسافات الالزمة للخياطة.
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شكل )1ـ 3(

شكل )1ـ 4(
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حتديد عالمات اخلياطة

شكل )1ـ 5(

أ ـ حُتدد عالمات اخلياطة ـ بعد القص ـ عىل طبقتّي 
العالمات  وعىل  النموذج،  حدود  )حول  القامش  ظهر 

األساسية، مثل : عالمات التقابل،  الزوايا،...إلخ (. 
     

بـ  حُتدد بعدة طرائق، ومن أكثرها شيوعًا استخدام 
عجلة اخليـاطـة والكربون و املسطرة بالطريقة التالية :

1ـ  ُتوضع قطعتان من ورق الكربون، إحدامها أسفل 
القامش، واألخرى بني القامش والنموذج، بحيث يكون  

وجه ورق الكربون يف كال الطبقتني مقاباًل للقامش.
2 ـ ُترر العجلة باجتاه واحد عىل ورق الكربون .

الشكل )1ـ5(
اجلزء          فوقه  وُيوضع   ) األمام   ( األول  اجلزء  ُيفرد  ـ 
القامش،  وجهـا  يتقابل  بحيث  الثاين،)اخللف( 

وتتطـابق عالمات التقابل، ونقاط التقاطع. 
للون  خمالف  ولوهنا  خفيفة،  اخلطوط  تكون  ـ 

القامش.
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التركيب والخياطة

شكل )1ـ6(   

تكون   بحيث  بالدبابيس،  اجلنب  خطا  ُيثّبت  ـ 
الدبابيس عمـودية عىل عالمات اخلياطة. 

ـ  خُياط خطا اجلنب بغرزة  الرساجة عىل عالمـات 
  اخلياطة تـاممًا، ثم ُتـزال الدبابيس. شكل )1ـ6( 

ُتـزال  ثم   ، النباتة  بغرزة  اجلنب  خطا  خُياط  ـ  
خـيوط 

   الرساجة. 
ـ  ُتفتح اخلياطات، ثم تكوى.

ـ  ُيثنى كل مـن )اخلطوط املائلة العلوية ،ثم األطراف  
العلوية، ثم خط الذيل( بمقدار )        ـ 1سم (، 
ويثُنى مرة أخرى عىل عالمات اخلياطة، ثم ُيكوى 

ويرسج.
ـ  ُتثبت الثنيات بغرزة اللفقة املخفية، ثم ُتزال غرزة 
الرساجة.                                                                       

بغرزة  املناسب  مكاهنام  يف  الرشيطان  يثبت  ـ  
الرساجة، ثم بغرزة النباتة.

1
2

ُيرفع النموذج من عىل القامش، بعد التأكد من 
صحة ووضوح حتديد عالمات اخلياطة.

 الـتـجـمـيـل :

يمكن أن جتمل القطعة بالطريقة املناسبة، مثل : 
التجميل بالتطريزـ تنفيذ بعض غرز التطريز يف مواضع خمتلفة.
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يف  أو  جيب،  تركيب  يف  البطانية  غرزة  استخدام  ـ 
تثبيت الثنيات.

غرزة البطانيةـ استخدام الكلف)1( يف إهناء وجتميل األطراف.

تالزم عملية الكي عملية اخلياطة خطوة بخطوة .
الكلف

ط تضاف إىل الثوب حلية وزينة، واجلمع ُكلف. )1( الكلفة : هي نوع من رقيق القامش والرشرُّ

الــكـــي : 

غرز الخياطة اليدوية المستخدمة في تنفيذ القطعة الملبسية :

 تـنقـسـم إىل :
1 ـ غرز اخلياطة اليدوية املؤقتة، مثل : 

     ـ   غرزة الرساجة : ـ
   أ ـ املتساوية.

ب ـ غري املتساوية.
 ج ـ املائلة.

2 ـ غرز اخلياطة اليدوية الدائمة، مثل :  
ـ غرزة الشاللة.

ـ غرزة النباتة.
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ـ ُيستعان هبا يف تركيب الوصالت، وتثبيت الثنيات.
1 ـ يعقد طرف اخليط يف بداية العمـل 

وهنايته.                            ملــاذا؟

2 ـ تعمل غرزة طويلة وأخرى قصرية ، 
   أو غرز متساوية الطول.

ـ غرزة اللفقة املخفية.
تعريفها : 

هي غرزة مؤقتة من أبسط غرز اخلياطة تأخذ شكل اخلطوط املتقطعة، وتتميز بأهنا ال ترتك أثرًا عىل 
القامش بعد االستغناء عنها وإزالتها.

استخداماهتا :
نة؛ للتأكد من مناسبة املقاس وصحة الرتكيب. ـ ُتستخدم يف تركيب األجزاء قبل خياطتها بالَمكرِ

نة.  ل عملية اخلياطة بالَمكرِ ـ ُتسهِّ

غرزة الرساجة :

طريقة التنفيذ:

غرزة الرساجة

ـ اختيار لون خيط خمالف للون القطعة املنفذة.

ـ استخدام خيط مفرد للتحكم يف طول اخليط.
ـ االستفادة من بقايا البكرات يف التنفيذ.

غرزة النباتة )غرزة املَِكنة(:

نة يف شكلها من وجه القامش، أما من  تعريفها:  من أمتن غرز اخلياطة اليدوية، وتشبه غرزة املَكرِ
اخللف فتشبه غرزة الفرع.

استخداماهتا :  تستخدم يف :
نة(.    ـ تثبيت طبقتني من القامش )يف األقمشة الرقيقة، أو عند عدم توفر املَكرِ

نة فيها.    ـ بعض املواضع الدقيقة التي تقتيض التثبيت، وال يمكن استعامل املَكرِ
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1 ـ يُبدأ بالعمل من اليمني، وُتثبت الفتـلة بعمـل 
وخُترج  األخرى،  فوق  إحدامها  صغريتني  غرزتني 

اإلبرة عىل وجه القامش.
غرزة  يمني  ملم(   3 ـ   2( بعد  عىل  اإلبرة  ُتغرز  ـ   2
التثبيت، ثم خترج يسار غرزة التثبيت  بمقدار )2 ـ 3 ملم( 
من القامش تقريـبًا، ويشد اخليط إىل هنايته. الشكل )1ـ7(

3ـ  ُتغرز اإلبـرة مرة ثانية يف هنـاية الغرزة السابقة، 
السابقة يسار  الغرزة  تعادل طول  وخُترج عىل مسافة 

اخليط، ثم ُيشد حتى هنايته. الشكل )1ـ 8(
4ـ  ُيكرر العمل مع مراعاة استقامة السطر وانتظام 
الغرز بحيث يالمس بعضها البعض، بمعنى أن تبدأ 
الغرزة  عنده  انتهت  الذي  املكان  من  التالية  الغرزة 

السابقة. الشكل )1ـ9(

طريقة التنفيذ:

شكل )1ـ 8(شكل )1ـ7(

شكل )1ـ9(

تعريفها : هي غرزة مؤقتة سهلة التنفيذ، سميت هبذا االسم؛ ألهنا ختتفي بني طريف الثنية، وال يظهر 
أثرها عىل وجه القامش.

استخداماهتا : تستخدم يف تثبيت ثنيات أطراف املالبس واملفارش.

غرزة اللفقة املخفية :

طريقة التنفيذ:
1 ـ ُتثبت الفتلة بني طريف الثنية من الداخل.

2 ـ ُتدخل اإلبرة بني طريف القامش املثني.

للون  مناسب  خيط  لون  اختيار  ـ 
القطعة املنفذة.

ـ استخدام خيط مفرد.
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3 ـ ُتعمل غرزة صغرية يف القامش حتت املكان الـذي 
خرجت منه اإلبرة مبارشة.

4ـ  ُيعاد ترير اإلبرة داخل الثنية مسافة )        سم( تقريبًا، 
ثم خُترج، وهكذا إىل هناية الثنية.

غرزة اللفقة املخفية5 ـ يراعى أن يكون شد اخليط مناسبًا أثناء العمل.

3
4
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س1 ـ عددي األسس التي ينبغي مراعاهتا عند اختيار مالبس األطفال .

س2 ـ أكميل العبارات اآلتية :
   أ ـ اخلطوة األوىل يف تنفيذ املالبس …………

ب ـ يتم حتديد عدد األمتار باالعتامد عىل …………………………
ت ـ األقمشة تتكون من ………تغزل، ثم …………

س3 ـ املئي اجلدول التايل : ـ

مصدر أليـافـه القامش 
ترتون

كتان
نايلون
صوف

قطن

التطبيقات

س4 ـ عليل ما يأيت:
   أ ـ استخدام األقمشة القطنية ملالبس األطفال .

ب ـ غسل األقمشة القابلة لالنكامش قبل وضع أجزاء النموذج عليها. 
ج ـ استخدام املقص املسنن عند القص.
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حتديد 
عالمات 

اخلياطة

إعداد 
النموذج

التثبيت 
بغرزة 
النباتة

وضع 
النموذج 

حتديد عىل القامش
عالمات 

القص

الرتكيب 
بالدبابيس

القص
الرتكيب 
بالرساجة

........................................................

.............. .............. ............................

 د ـ عدم جذب القامش عند قص األجزاء البعيدة.  
هـ ـ تركيب أجزاء القطعة امللبسية بالرساجة قبل استخدام عملية التمكني.

نة.  و ـ استخدام غرزة النباتة عند عدم توفر الَمكرِ
 ز ـ عدم استخدام التثبيت يف غرزة الرساجة.

س5 ـ تبعثرت خطوات تنفيذ القطعة امللبسية، حاويل إعادة ترتيبها.

س6 ـ  متى تستخدم األدوات التالية :
   أ ـ الدبابيس : ……………                  د ـ فتاقة اخلياطات  : .....................

ب ـ املحدد  : ………………              هـ  ـ حاملة الدبابيس  : ....................                      
 ج ـ عجلة اخلياطة وورق الكربون  :………………
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ش    ت    ب   ا        ن    ن           م    ك 
ك     ن  ة م  غ   و      ا     س   م 
م  ن     د   د       ح   م   ب      خ    ي 
ب  س     ا    ص      ق     م    ر      ذ   ي 

  ة            ج       و             ا       ط          ط              ت
ف ي  ة  ط    ب      ر    ع     ج        ل 
س ق  م          ا  ش    ي      د   ة   ص 
ل س  ي      ا     ق    ش      ر           ط 
م ق   ة     ن    ا   ظ    ف     ت         ا 

املصطلح الضائع هو
.................

للحصول عىل مرحلة من  ؛  أمامك  املوضحة  الشبكة  التفصيل يف  أدوات  ـ احذيف  س7 
مراحل تنفيذالقطعة امللبسية:

]مسطرة ـ رشيط قياس ـ دبابيس ـ حمدد ـ مقص ـ عجلة ـ إبرة ـ مغناطيس ـ خيوط ـ  
نة ـ فتاقة[ ناظم ـ كشتبان ـ قامش ـ َمكرِ



      اهلدف منها :

1 ـ اتباع اإلرشادات العامة للتطريز. 
2 ـ استخدام أدوات التطريز بطريقة صحيحة.

3 ـ التنفيذ الصحيح لغرز التطريز املقررة بشكل زخريف.
4 ـ تنمية ذوق التلميذة من خالل اختيار التصميم واخلامات املتناسبة.

  
  توجيـهـات : 

1 ـ توجه التلميذات إىل اإلرشادات العامة للتطريز أثناء دراسة الغرز .
2ـ  االكتفاء بتدريس غرزتني فقط من غرز التطريز خالل العام الدرايس، ويتم تنفيذها باستخدام 

خيوط التطريز، أو رشائط احلريركام يف امللحق.
3 ـ توجه التلميذات يف درس طباعة التصميم إىل اختيار أو ابتكار تصميم مناسب لتنفيذ 

الغرزتني معًا. 
4 ـ أثناء الدرس تنفذ التلميذات شكاًل مبسطًا للغرزة، ثم تطبق عىل تصميم معّد مسبقًا. 

5 ـ االستعانة بامللحق، أوالرجوع إىل مكتبة املدرسة عند اختيار التصميم. 
إن فن التطريزأحد الفنون التي استعملت منذ القدم لزخرفة األقمشة واملالبس، باستخدام اخليوط 

الـتـطـريـز

الوحدة الثانية

33



لتنفيذ غرز متعددة األشكال، وقد لعب هـذا الفـن دورًا مهـاًم يف التعريف باحلضارات القديمة.
ويتجىل هذا االهتامم يف حضارة اإلسالم من خالل تطريز كسوة الكعبة؛ فهي ُتكسى بقامش من 
احلرير مطرز باخليوط املطلية بالذهب والفضة. هذا إىل جانب استخدامه يف تزيني املالبس واملفارش. 
وبالرغم من انتشار التطريز اآليل الذي يوفر الوقت واجلهد، إال أن التطريز اليدوي مازال يشغل مكانة 

مرموقة، ويعطي مجااًل ورونقًا خاصًا ال بديل له.

1 ـ ُيضفي عىل القطعة امللبسية رونقًا ومجااًل.
2 ـ ُيستخدم يف :

أ ـ إعادة إخراج بعض املالبس القديمة بشكل جديد.
ب ـ تغطية عيوب القطع امللبسية.

ج ـ طمس صور ذوات األرواح، واألشكال املخالفة للرشيعة اإلسالمية، ملا رواه أبو طلحة 
)ريض الل عنه( عن الرسول  أنه قال: »ال تدخُل املالئكة بيتًا فيهرِ كلٌب، وال صورٌة « )1(.

1 ـ إعداد أدوات التطريز كاملة، ومجعها يف علبة خاصة حلفظها.
2 ـ الرتكيز عىل خطوات سري اإلبرة ـ كام يف الصور امللحقة بكل غرزة ـ يساعد عىل اإلتقان. 

)1( صحيح اجلامع الصغريوزيادته. ص1215.

الـتـطـريـز

 متهـيد: 

أمهية التطريز :
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3 ـ اختيار خيوط جيدة النوع ، ومناسبة للقامش، وذات ألوان ثابتة.
4 ـ استخدام اإلبر السليمة واملناسبة لسمك اخليط.

5 ـ اختيار طول مناسب للخيط.
6 ـ قص اخليوط باملقص، وعدم قطعها باليد أو باألسنان.

7 ـ استخدام الناظم يف نظم اخليط ، ويف حالة عدم توفره يقص طرف اخليط بشكل مائل. 
8 ـ استخدام ورق الكربون اخلاص بالقامش عند الطباعة.

9 ـ استخدام الطارة.
10 ـ لبس واقي اإلصبع.

11 ـ تثبيت اخليط عند التطريز.
12 ـ مراعاة شد اخليط بشكل مناسب أثناء التطريز.

13 ـ كي القطعة املطرزة من الظهر عىل سطح لني من أجل : 
أ ـ الوصول إىل الفراغات التي بني وحدات التطريز.

ب ـ إبقاء الغرز بشكلها الطبيعي دون الضغط عليها.

إرشادات عامة للتطريز :
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تتنوع الأقمشة التي يمكن استخدامها في التطريز، لتشمل جميع 
المراد  القطعة  تبعًا لنوع  المنسوجة، وذلك  المنسوجة وغير  الأقمشة 

تطريزها. 

1 ـ الـقـمـاش :

القامش 2 ـ الخيوط :
المناسب  الخيط  اختيار  الضروري  المستخدم، فمن  القماش  لنوع  تبعًا  التطريز  المستعملة في  الخيوط  تختلف 

للقماش من حيث السماكة واللون.
 أنواع الخيوط :

أ ـ خيوط )البارليه القطنية( : 
خيوط قطنية مبرومة من فتلتين، تناسب التطريزالبارز.

ب ـ خيوط )المولونيه( :
التطريزات  تناسب  منفصلة،  فتلات  ست  من  لامعة  مبرومة  قطنية  خيوط 
المساحات  في  مجتمعة  وُتستخدم  المستخدمة،  الفتلات  عدد  حسب  خيوط )البارليه القطنية(الدقيقة 

الكبيرة.
ج ـ خيوط الصوف :

خيوط متينة من فتلتين أو أربع فتلات مبرومة، ويصعب فصلها. 
د ـ خيوط الحرير:

  باهظة التكاليف، وُيستخدم بدلًا عنها خيوط الحرير الصناعية.
هـ ـ خيوط معدنية :

تتوفر بشكل مفرد، أو مبروم على خيط قطن.

خيوط )املولونيه(

األدوات والخامات المستخدمة في التطريز

خيوط الصوف

خيوط احلرير

خيط حرير
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ُتعتبر طباعة الرسم على القماش عن طريق ورق الكربون من أفضل 
الطرق وأيسرها.

ُيستخدم في نقل وشف وتكرار وحدات التصميم المراد طباعتها على القماش، 
ويوجد منه عدة ألوان، وأكثرها استعمالًا وشيوعًا اللون الأبيض.  

ُيفضل استخدام المقص الصغير الحاد لقص الخيوط.

عبارة عن طوقين من الخشب أو البلاستيك بأحجام مختلفة، وُتستعمل لشد 

خيوط معدنية 3 ـ ورق الشفاف :

ورق الشفاف

النسيج  أثناء التطريز. 

4 ـ املقص :

5 ـ ورق الكربون الخاص بالقماش :

6 ـ الطارة :

الـطــارة
7 ـ اإلبر ـ الناظم ـ حاملة الدبابيس ـ واقي اإلصبع )1( .

)1( ُيرجع إىل الوحدة األوىل، األدوات واخلامات املستخدمة يف التفصيل واخلياطة.
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طريقة طباعة الوحدة الزخرفية عىل القامش

المناسبة  فالرسوم  تطريزها،  المراد  للقطعة  مناسب  رسم  أو  تصميم  اختيار  ـ   1
للمفارش تختلف عن تلك المناسبة للملابس. الشكل )1-2(

2 ـ تحديد الغرز المناسبة للتصميم.
الشكل  شفاف.  غير  أو  شفاف  ورق  على  التصميم  وحدات  تكرار  أو  نقل  ـ   3

شكل )2-1()2ـ2(

لطباعة  القماش  على  المناسب  المكان  تحديد  ـ   4
التصميم، ثم وضع ورقة الكربون بحيث يكون وجهها مقابلًا 

لوجه القماش. الشكل )2ـ3(
شكل )2-2(

5 ـ وضع ورقة التصميم فوق ورقة الكربون، ثم تثبيتها بالدبابيس. الشكل )2ـ3(
تنفذ غرزة التثبيت في بداية كل غرزة دائمة سواًء كانت غرزة تطريز أو خياطة.

ـ يعطي التثبيت نتيجة خالية من تكتل الخيوط خلف القطعة المطرزة . 
ـ يساعد على عدم انسلال الخيط من القماش أثناء العمل وبعد الانتهاء منه . 

ـ يمكن االستعانة بامللحق املرفق بالكتاب، أو ابتكار زخارف وتصميامت تناسب القطعة.

6 ـ حتديد خطوط التصميم بالقلم.
             الشكل )2ـ3(

شكل )3-2(

7 ـ رفع ورقة الكربون عن القامش؛ 
للتأكد من وضوح تفاصيل التصميم. 

شكل )2-4(              الشكل )2ـ4(
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تثبيت الخيط

            ماذا يحدث إذا ُعقد طرف الخيط في غرز التطريز؟ 
1 ـ ُتعمل غرزة من الخلف بمقدار)2ـ3ملم(

أمهية الـتثبيت : 

 من القماش.  الشكل )2ـ5(                                                                     
ُ تعمل غرزة أخرى فوق الغرزة الأولى، بحيث تدخل  الإبرة  في فتحة  2ـ 

الغرزة السابقة . الشكل )2ـ6(       
3 ـ ُتخرج الإبرة على وجه القماش، ثم ُيبدأ بالعمل.

الشكل )2ـ7( ، )2ـ 8(                                  

طريقة عمل غرزة التثبيت : 

شكل )2-5( ظهرالقامش

شكل )2-6( ظهرالقامش

شكل )2-7( ظهرالقامش شكل )2-8( وجه القامش
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غـــرزة الــــــفـرع

والأزهار                              الأشجار  لفروع  الممثلة  الأشكال  تطريز  في  غالبًا  تستخدم  التي  البسيطة  التطريز  غرز   من  غرزة  هي 
لماذا سميت بغرزة الفرع؟  

تعريفها :

لها نوعان :  1 ـ بسيط.         2 ـ مركب.

بها  ،وُتمـلأ   مختلفة  رسومات  مكونة  خطوط  شكل  على  ُتنفذ  ـ 
مساحات زخرفية . 

 ـ ُتستخدم في تجميل الملابس، والمفارش، والقطع الفنية بأنواعها.

قطع نفعية منفذة بغرزة الفرع

 أنواعها: 

أشكاهلا :

استعامالهتا :
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1 ـ ُيثبت طرف الخيط بعمل غرزتين صغيرتين إحداهما فوق الأخرى.
اليسار،ثم ُتخـرج في منتصف المسافة بين نقطة  اليمين إلى  الإبرة من  ُتغرز  ـ   2
تبعًا لسمك  تقريبًا، وذلك  القماش  ُبعد)2ـ3 ملم( من  أي: على  خروجها ودخولها 
الخيط ونوع القماش المستعمل،بحيث يكون الخيط أسفل الإبرة، ثم ُيشد إلى نهايته. 

الشكل )2ـ9(

3 ـ ُتغرز الإبرة على ُبعد يماثل المسافة السابقة، ثم ُتخرج من الثقب الناتج من 
الغرزة السابقة ، مع مراعاة أن يكون الخيط أسفل الإبرة أيضا. الشكل )2ـ10(

4 ـ ُتكرر الغرز على التوالي وبالمسافات نفسها،  بحيث يكون خروج الإبرة من 
ثقب الغرزة السابقة والخيط دائمًا أسفل الإبرة. الشكل )2ـ11(

ـ يراعى عدم ترك أي مسافة فارغة بين الغرزة والأخرى، ويكون الخيط دائمًا تحت 
الإبـرة، وللتأكد مـن تنفيـذ الغرزة بطريقة صحيحة، ُيلاحظ رؤيتها من خلف القماش 

على شكل غرزة النباتة.

مـلاحـظـة: 
يمكن إضفاء لمسة جمالية على غرزة الفرع فتبدو بشكل آخر، وذلك باستخدام 

خيط ثاٍن من لون مناسب ، فيعطي لونًا متداخلًا وتطريزًا بارزًا . الشكل )2ـ12(

طريقة تنفيذ غرزة الفرع البسيط :

شكل )2ـ 9( 

شكل )2ـ 10( 

شكل )2ـ 11( 

شكل )2ـ 12( 

1 3 2

1 3 2

3
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غــرزة الـــبـذرة

هي إحدى غرز التطريز، لها شكلًا رقيقًا جميلًا ، وتمتاز بسهولة تـنفيذها، مما يجعل نتيجـتها تتضح بسرعة، وتعتمد 
على لف الخيط حول الإبرة عدة مرات، وقد سميت بهذا الاسم؛ لأنها تشبه البذور الصغيرة. 

أشكاهلا :

استعامالهتا :

مساحات  بها  تملأ  أن  صغيرة،ويمكن  ونقـاط  زهـور  أو  متناثرة  بـذور  هيئة  على  دقيقة  زخرفية  بأشكال  ُتنفذ  
زخرفية. 

ُتستخدم في تجميل الملابس والمفارش والقطع الفنية بأنواعها. 

قطع نفعية منفذة بغرزة البذرة

تعريفها :

42



1 ـ ُيثبت طرف الخيط  بالقماش في مكان الرسم.
2 ـ ُيوضع القماش بين إبهام وسبابة اليد اليسرى، ثم ُتوضع الإبرة فوقه 

بجوارمخرج الخيط.

البذرة  حجـم  حسب  أكثر  أو  لفات  ثلاث  الإبرة  حول  الخيط  ُيلف  ـ    3
بالخيط  متحكمًا  الإبهام  يكون  أن  الحرص  )مع  تنفيذها  المطلوب 

الملفوف أثناء العمل(. الشكل )2ـ13(

4 ـ ُتغرز الإبرة في القماش مكان الرسم )موضع خروجها(، وُتخرج ثانية 
على وجه القماش في مكان البذرة التالية. الشكل )2ـ14(

تنفيذ  بعد  إلا  الإبهام  تحت  من  الملفوف  الخيط  ترك  عدم  وُيلاحظ  ـ   5
الغرزة وخروج الإبرة على وجه القماش)1( وشّده برفق حتى نهايته، 

يكرر العمل بالطريقة السابقة.
     الشكل )2ـ15(

طريقة تنفيذها:

شكل )2ـ 13( 

شكل )2ـ 14( 

شكل )2ـ 15( 

)1( إال إذا كانت البذرة األخرية فيكون خروج اإلبرة عىل ظهر القامش.
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 هي أحد أنواع غرز التطريز، تنفذ بين خطين متوازيين.

غـرزة رجل الغراب

تعريفها :

تأخذ شكل )*(، وقد سميت بهذا الاسم؛ لأنها تشبه رجل الغراب. 
تعمل على شكل خطوط مستقيمة أو منحنية، وتطرز بين خطين متقابلين.

تستعمل في الخياطة، لتثبيت الثنيات، ولمنع الأقمشة من التنسيل،
و تستعمل في التطريز، لتجميل الملابس، والمفارش، والقطع الفنية.

شكل )2ـ 16( 

غرزة رجل الغراب

أشكاهلا :

استعامالهتا :

طريقة تنفيذها:
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1 ـ ُيثبت طـرف الخيط في الخط السفلي من الجـهة الـيسرى .
رفع الإبـرة إلى الخـط العـلوي بمـيل خفـيف عن مـستوى  ـُ 2 ـ ت

    غرزة التثبيت، ثم ُتغرز بشكل أفقي من اليمين إلى اليسار،
سمك  حسـب     على  الـقماش  من  ملم(  )2ـ3  مسـافة  على  وتخرج     

القماش، ونوع الخيط. الشكل )2ـ16(
 ) ملم  بمقدار )2ـ3(  أفقي  بشكل  السفلي  الخط  في  الإبرة  ُيعاد غرز  ـ    3
من القماش بحيث تبعد هذه الغرزة عن غرزة التثبيت )4ـ5ملم ( من القماش 
لا تقابل الغرزة السابقة على  تقريبًا)أي أن الغرزة الجديدة على الخط السفلي 

الخط العلوي(. الشكل )2ـ17(
4 ـ ُتـرفع الإبرة إلى أعلى لعمل غرزة جديدة بنفس المقدار )2ـ 3 ملم( تبعد عن 
الأولى بالمقدار السابق نفسه )4ـ5 ملم( من القماش ، ثم ُيعاد غرزها مرة أخرى على 
وأخرى.  غرزة  كل  بين  مسافات  هناك   يصبح  بحيث  العمل  ويكرر  السفلي،  الخط 

الشكل )2ـ18(
ـ ُتنظم الإبرة بخيط جديد ذي لون مناسب، وُيكرر العمل على الغرزة نفسها 

شكل )2ـ 17( 

شكل )2ـ 18( 

شكل )2ـ 19( 
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بأحد الأشكال التالية :  الشكل )2ـ19(  
س1 ـ  تحتوي حافظة أدواتك على مجموعة من أدوات التطريز، عدديها.

س2 ـ  أكملي الفراغات الآتية : 
1 ـ  تعتبر …………… مثالًا لاستخدام التطريز في الحضارة الإسلامية.

2 ـ  يفيد..………... في إعادة إخراج بعض القطع الملبسية بشكل جديد. 
3 ـ ُيستخدم في التطريز خيوط ………………، و....................،                            

و........................، و.....................................
4 ـ تساعد الطارة على ………………

س3 ـ  عللي ما يأتي :
1 ـ أهمية اختيار الإبرة  والخيط المناسبين للقماش .

2 ـ يستخدم التثبيت عند تنفيذ غرز التطريز.
3 ـ يستخدم الواقي )الكشتبان( أثناء تنفيذ الغرز .

4 ـ تكوى القطعة المطرزة من الظهر وعلى سطح لين.
س4 ـ  اذكري سبب تسمية الغرز التالية :

سبب تسميتهـاالغــــرزة

الفرع
البذرة

التطبيقات

4�



الـمْلحقْ

4�



 يمكن تنفيذ أحد التصميمني التاليني : ـ
التصميم األول:

   ـ فستان بحاملتني من الرشائط.
ـ توسيع بسيط يف الذيل.  

   ـ ُيرتدى معه قميص داخيل.

عرض املستطيل
عمرأربع سنواتعمر سنتني

طول املستطيل
مقدار توسيع الذيل

طول الرشيط

15سم
55سم
4سم

22سم

16سم
60سم
5سم

24سم

التصميم األول : فستان

ُيتبع يف تنفيذ الفستان اخلطوات العامة لتنفيذ 
القطعة امللبسية يف الوحدة األوىل.

النموذج :
تم االستعانة بالنموذج األسايس لفستان الطفلة املوجود يف املراجع 
الشكل )3ـ1(. ولتسهيل خطوات   ، العلمية؛ إلنتاج نموذج جاهز 

رسم نموذج هذا التصميم يرسم مستطيل باملقاسات التالية :
                        

الوحدة األوىل

4�



شكل )3ـ 1( 

نموذج التصميم األول
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التصميم الثاين :
ـ تنورة واسعة.

ـ مّطاط من اخلرص. 

    النموذج : 
ُيرسم  الشكل)3ـ2(،   : النموذج  لرسم 

املستطيل التايل :
التصميم الثاين : تنورة

ـ مع مالحظة أن عالمات القص خلط اخلرص حُتدد عىل مسافة )4سم ـ 6سم( لرتكيب املطاط. 

عمرأربع سنواتعمر سنتني
عرض املستطيل

طول املستطيل

32سم

35سم
34سم

40سم

العامة  اخلطوات  التنورة  تنفيذ  يف  ُيتبع 
لتنفيذ القطعة امللبسية يف الوحدة األوىل. 
مع حتديد عالمات القص خلط اخلرص عىل 

مسافة)4ـ6سم( لرتكيب املطاط.

50



نموذج التصميم الثاين

شكل )3ـ 2( 

شكل مصغر للنموذج
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رسوم خاصة بالتطريز

الوحدة الثانية
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باستخدام  التطريز  غرز  بعض  تنفيذ  يمكن 
ويتبع  اخليوط،  من  بداًل  احلريرية  األرشطة 
فيها اخلطوات نفسها لكل غرزة، وهذه بعض 

النامذج هلا.
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 1 ـ القرآن الكريم.
2 ـ األلباين ، حممد نارص الدين .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ، بريوت : املكتب اإلسالمي،  

      الطبعة الثالثة، 1408هـ .
3 ـ احلالشة ،  سامي وآخرون . تكنولوجيا اخلياطة ، عامن : دار املستقبل للنرش والتوزيع . 

      الطبعة األوىل، 1414هـ . 
4 ـ عابدين، علية. موسوعة فن التفصيل، القاهرة : دار الفكر العريب. الطبعة األوىل،             1415هـ .  

5 ـ  الغرباوي، محدة حممد. التطريز يف النسيج والزخرفة. القاهرة : مكتبة  األنجلو  املرصية.
6 ـ نرص ، أنصاف ،  وكوثر الزغبي . دراسات يف النسيج . القاهرة : دار الفكر العريب .  

     الطبعة اخلامسة 1417هـ .
7 ـ بعض كتب الدول اخلليجية والعربية )اإلمارات العربية املتحدة ـ قطرـ الكويت ـ األردن ـ مرص(

املراجع العربية

1- Colton - Virginia. Reader’s Digest Complete Guide to Needle-work. , USA : Pleasantville N.Y, Readers Digest Asso ciation, 
19�9.

2- Eaton - Jan . The Complete Stitch Encyclopedia, USA New York: Barron’s  Educational Series , 1995.
3- Hall West - Deanna - An Encyclopedia of Ribbon Em broi dery Flowers , USA San Marcos : Ameri can of school of Needle work , 

1995. 
4- Ondori - An Embroidery Sampler, Japan To kyo: Ondorisha Pub-lishers , 19��
5- Reader’s Digest - Reader’s Digest Complete Guide to Sewing , USA Pleasantville: Readers Di gest Asso ciation , 19��. 
�- Some magazines .

املراجع األجنبية


