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 بطاقة مهنية
 

 ؟زهو الطرما  

 الطرز فن تقليدي راسخ الجذور في الثقافة الشعبية المغربية، السيما بين النساء. 

عريقة من خالل تقنيات تطريز قديمة جدا وخاصة التقاليد ال في استمرارية الطرز ِحَرفي  ساهم وي

تعمل في الديكور الداخلي. قطع المالبس المطرزة، وقطعا أخرى تس الحرفية وتصنع تصممبالمغرب. 

 الطرزوإذا كان  والعصرية بإضافة زخرفات مطرزة. شارك في تحسين وتثمين المالبس التقليديةوبذلك ي

 أالت أيضا.تتم بواسطة  الطرز، فإن بعض أنواع فنا يدويا بامتياز حتى يومنا هذاالتقليدي 

 

 الحرفي في الطرز؟ ومهارات معارف ما هي 

 ىوالمواد. علواألشكال  األلواننشاط هادئ يتطلب الصبر والحس الفني الرفيع المتمثل في تناسق  الطرز

بالنظافة والنجاعة وبإدراك بصري لتزم قادر على التحليل والتركيز، وأن يالطرز أن يكون  ِحَرفي  

الصمت واإلبداع والحس الفني وأن يكون تسم بالهدوء وبحاسة لمس رفيعة. ومن الواجب أن يمتطور و

 الحركات. بارع ودقيق

 الطرزء ممارسة الراحة أثنا ية تضمن لهتخذ إجراءات وقائية وإتباع عادات عملالطرز أن ي ِحَرفي  على 

 .الصحية هوسالمت حفاظا على لياقته البدنية وقوة بصره

 

 ؟ الطرز حرفيل ما هي األنشطة األساسية 

الطرز المستقل بذاته بالوكالة لوحده أم ضمن فريق عمل.  ِحَرفي   تشتغل صناعة المالبسفي قطاع 

 .التقليدية أو العصريةللخياطة في ورشة  يمارس نشاطه بمنزله، كما يمكن أن يشتغل أجير

 إنتاجنضوي في تعاونية متخصصة في يشتغل بمفرده أو أن ي أن وفي مجال الديكور والتزيين يمكنه

 مفردة أو بالجملة الموجهة للتسويق. زياءمختلف األ

، وتخطيط العمل، ومالءمة األشكال، وتدبير زمن اإلنتاج، اتالطرز تسلم طلبي ِحَرفي   يشمل عمل 

 .، ومراقبة جودة العمليات الطرزوإنجاز تقن

 و نجد أن هاته الحرفة تتوجه إليها النساء باألغلبية 
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 تايوالكفااملهام 
 

 العمليات  المهام

 اخذ طلبية  .1

 استقبال الزبون 

  الواناقتراح نماذج زخارف و 
 المواد اقتراح 
 الخيوطقبول االثواب و 
 حساب ثمن البيع 
  تحديد تاريخ التسليم 
 الطلبية كتابة معطيات 
  عقد الصفقة 

 وزتصور زخرف مطر .2

 ترتيب الزخارف 

  الطرزترتيب نقط 
  األلوانتنسيق 
 تسطير ورقة االستنساخ 
  انتاج نموذج 

 تدبير االنتاج .3

 حساب الكميات الالزمة 
 القيام بالشراء 
 جدولة زمنية وضع 
 وضع تسلسل للقيام بالعمل 
 مراقبة االنتاج 

 الطرزتهيئة القيام ب  .4

  والمعداتتهيئة االدوات 
  والخيوطتهيئة االثواب 
 تقطيع القطع 
 وضع رسم او ورقة لالستنساخ 
 ضغطالثوب بالضغط او بدون  تثبيت 

 الطرز .5

 طرز زخرفة على الثوب 

 جمع قطع الثوب 
 تطريز على الثوب 
  بالثنيةالقيام 
 حشو حاشية 
 تطريز لؤلؤة 

 انهاء المنتوج .6

 معاينة المنتوج 

 اصالح العيوب 
 المنتوج يك 
 تهيئة المنتوج 
 توثيق المنتوج 
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 ينكفايات خاصة وافقية للتكو 

 

 والتكوينالحرفة  .1

 تهيئة المواد النسيجية  .2

 باليد الطرزانجاز نقط   .3

 والسالمةتطبيق مبادئ الصحة  .4

 باآللةالطرزانجاز نقط   .5

 تطريز زخرفة  .6

 عمليات الحرفةتطبيق مبادئ الحساب في   .7

 المنتوجتجميع حشو الحواشي و  .8

 الطرزالرسم الخاص بتطبيق تقنيات التخطيط و  .9

 تخصيص منتوجات للطرز المغربي  .11

 تنسيق االلوان  .11

 تصور ديكور مطروز  .12

 انجاز تطريز ثوب  .13

 المطروزة تشكيلة مختلفة من ازانج .14

 استعمال تقنيات البحث عن عمل  .15

 االندماج في سوق الشغل  .16

 

 كفايات عامة 

 

 العمل إطار التواصل بالعربية في .1

 العمل إطاربالفرنسية في  التواصل .2
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 المعتادة األسئلة
 

 ؟ما هي المعارف والمهارات الالزمة لممارسة هاته المهنة

على إنشاء وتكييف النموذج وذلك باحترام التصميم، والنوعية والتقنيات الخاصة  ةكون قادرتيجب أن 

، المواد....(، األلوانالمهارات الفنية والعملية )إتقان الرسم، االشكال،  هاكون لديتوأن  الطرزلفن 

 اليا.بواسطة الة تعمل يدويا او بواسطة الة تشتغل 

إدراك مرتبطة بحدة البصر )ال األساسيةالسمات ن( هما )العمل المتق في الحركات اليدويةالدقة المهارة و

التي وللتطريز قادرة على تحمل القيود العادية  وبذلك تكون(، حس المالحظة، الجمالية األلواناالشكال و

 تظل ضرورية 

 ؟الطرزما هي الواجبات والمهام التي تؤدى في 

(، ....، ملف التصنيعالرسم)الطلبية ستطيع القيام بتحليل المنتج ابتداءا من ي أن طرزال ِحَرفي  يجب على 

...( ، و اآلالتوسائل االستعمال )المصادقة على التصنيع، مواقع العمل، و تعيين مواد التنفيذ و تحديد 

 كذلك إعداد التنفيذ )الثقب، العينات(، إنجاز العمل، و ذلك لضمان تتبع و مراقبة للجودة

 ؟وكيفأين 

داخل  ةفي إطار تعاوني من الحرفيين مجموعة، مع أو في الورشة، بمفرده الطرزمارس ي الطرز ِحَرفي  

العمل  اهذ في نفس الوقت. يتكون عامل وتاجر الخاصة ورشته يرتس أوالمنزل  الحرفي، أو فيمجمع ال

. ويجب اوجودته (.....الخ.الزخرفة ،االنسجةالخيط، الخام، )تطلب معرفة المواد ي ختصاصاتمتعدد اال

 والدقةة يدويالالمهارة بتتمتع و الجمالية،تقدر و ،اإلبداع قدرةو بالهدوء، تسمز أن يطرال ِحَرفي  على 

 ؟ماهي الفرص في هذه الحرفة

والفنون المنزلية والفنون المسرحية  ،واألثاثوالمالبس الجاهزة، الخياطة الراقية فيالفرص موجودة  إن

 .عن قيادة حلقة العمل الطرزيمكن ان يعمل  التجربة،مع  ()االشخاص على الساحة
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 الطرز : قاموس
 الكلمات الصورة التعريف

واألدوات اتالمعد  

وثيقة أو نشرة مصورة تقدم عددا من السلع 
أو من النماذج يقترحها الحرفي على 

 الزبون عند تسلم الطلبية
 

 كاتالوغ

قطعة من صلب، جد صغيرة، ذات سم، 
رقيقة، تصلح للرتق بالخيط وتستعمل في 

  الطرز

 إبرة

تستعمل عدة أنواع من المقصات في 
مقصات ذات شفرات رهيفة الطرز: 

تستعمل في الطرز، مقصات قصيرة وحادة 
لقص الخيوط، مقصات الفصالة ذات 

سم تصلح لقص القماش،  21شفرات من 

مقصات قص الزعانف، مقصات الورق 
  لقطع النماذج.

 مقص

حلقة معدنية صغيرة نضعها في األصبع 
وقاية له من رأس إبرة الطرز وتتيح غرز 

القماش السميك وفي مسك االبرة االبرة في 
  حين يكون الطرز يدويا.

 سبةك

أسالك معدنية صغيرة الحجم مزودة برأس 
على أحد طرفيها ويمسك على الطرف 
 اآلخر، تستعمل في تثبيت وشد األشياء

 

 ماسكات

أداة قياس مصنوعة من شريط مرن قابل 
للطي، يتيح قياس األقمشة وتحديد األبعاد 

 يبلغ طوله بين متر ومترين.المطلوبة، 
 

 شريط القياس

وسيلة الستنساخ تتيح نقل نموذج الفصالة 
 على القماش

 

 أنسوخ

شريط كاشط يصلح للتثبيت وييسر وضع 
الهدب ويحول دون استعمال الماسكات او 

 الخيط

 
 شريط اإلخفاء



 الطرز : للحرفااللكتروني عنوان ال المنشورة في الوسائط المتعددة برنامج

 

 8 

نول الطرز يوضع عليه القماش مما 
 يضمن جودة الطرز 

 

 المرمة

 المستعملةالمواد 

نسيج يستعمل لتبطين وزخرفة األلبسة أو 
 قعر أو ظهر أريكة أو سرير.المفروشات

 

 قماش

نتاج فتل ألياف نسيجية للحصول عل 
 خيوط طويلة تستخدم في الطرز

 

 خيط

 التقنيات 

ترتيب مقر أو مكان العمل أو تركيب 
عناصر تمكن من القيام باللمسات االخيرة 

 للعملفي ظروف جيدة 
 

 اإلعداد

تقنية الجمع بين جزأين من قماش بطريقة 
 متتالية من الغرز تمسك بحواف الثوب

 
 التجميع

فن رسم أشكال وزخارف على القماش 
بواسطة إبرة وباستعمال خيوط القطن أو 

 الوبر أو الحرير أو المعدن ...
 

 الطرز

 رسم تطريزات على القماش يدويا أو آليا

 

 نسخ الرسم

الخيوط الضرورية للطرز وفق غرزة  عد
معينة. ويتعلق عدد الخيوط المستعملة بنوع 

 الطرزة المطلوب إنجازها

 
 عد الخيوط

إنجاز عمل ما يتصف بنوع من التعقيد 
 ويتطلب إجراء عدة عمليات

 

 الصنع

 تمرير خيط عبر ثقب

 

 إدخال الخيط في السم

الربط بين قطعتين من القماش مؤقتا 
 رزة، وهي عملية يدويةبواسطة غ

 
 غرز
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طريقة لجعل المنتوج في صورة جذابة 
 ومتقنة في كل التفاصيل.

 

 التصفية

رسم نقط بواسطة طبشور أو قلم 
 الرصاص على القماش المراد تطريزه

 

 تأشير

 رسم أو زخرفة لشكل محدد على الحامل

 

 شكل 

عملية سطر األشكال على الورق لتكون 
 نماذج للعمل على القماش 

 

 النمذجة

نوع من الخياطة تتم بواسطة خيط للطرز 
 بواسطة إبرة، وتتم العملية يدويا أو آليا

 

 الغرزة

 النسخ  عملية إعادة إنتاج الزخارف على القماش

تلمس قطعة ثوب مطرزة إلزالة الطيات 
 المكواةوتقويم الغرز باستعمال 

 

 الكي

الخياطة المتعرجة باليد او باآللة على حافة 
 القماش للحيلولة دون انسالل الخيوط

 
 

 الحبيك

رسم سطور ودوائر باستعمال رسوم بيانية 
  تسمح بصنع شيء

 

 التسطير

مسودة عمل فني تقدم للزبون أثناء تسلم 
 الطلبية

 

 رسم تخطيطي 

أبعاد  نماذج كارتونية تستخدم في تسطير
 بعض األشكال غلى القماش

 
 هياكل

رسم وزخرفة ونسخ متكرر لشكل معين 
 على حامل

 

 زخرفة
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 المنتوجات

مجموع قطع القماش المعدة لالستعمال 
 المنزلي مثل األغطية  والسماط والمناديل

 

 منضدات

الحصيلة النهائية لعمل الحرفي تتجلى فيه 
 جودة المهارات اليدوية للحرفي

 

 المنتوج

الحواف السفلى للباس، وهي نتاج خيط 
 القماش بعد طيه إلى الداخل

 
 حواشي
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المدمجة األنشطة  

 

 الطرز : الحرفة تنظيم العملتخطيط و : 1 النقلة 1 : الشاشة

 
 : في مرحلة تخطيط اإلنتاج تحدد الطرازة عدة عمليات:1س 

 
 عالمة أمام اإلجابات الصحيحةضع 

 1 

 2 

 3 

 4 

 
 

 

 والمواد الضروريةالخيطحساب كميات 

 التزود بالمواد األولية

 تسلم طلبية

 تحديد مخطط اإلنجاز حسب آجال التسليم

 
 
 

 :على الطرازة أنيجب لتخطيط وتنظيم العمل،  :2س 

 
 اإلجابة الصحيحةضع عالمة أمام 

Oتحديد األقمشة والخيوط 
Oإعداد باحة العمل 
O الطرزتدقيق مكونات 
Oالتعرف غلى معطيات الطلب 
 
 

 على: ا: تتحدد خصائص المنتوج بناء3س 

 
 اإلجابة الصحيحةضع عالمة أمام 

O األقمشة والخيوط المتوفرة لدى الحرفية 
O اختيار الزبون 
O كلفة اإلنتاج 
O اختيارات الطرازة 

 

 أسئلة
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 الطرز : الحرفة إعداد العمل : 2 النقلة   2 : الشاشة

 :ةالتالييتعلق إعداد العمل بالعمليات :4س

 
 ضع عالمة أمام اإلجابات الصحيحة

 1 

 2 

 3 

 4 

 
 

 االنجذابتثبيت القماش على الدف وتصويب 

 والمواد إعداد العتاد

 تصور زخرفة بناء على الطلبية

 صنع نموذج أو تصميم

 
 

 للتسطير والرسم لصنع نموذج كارطوني، تستخدم الطرازة أدوات ووسائل: 5س 

 
 اإلجابة الصحيحةضع عالمة أمام 

O ساكاتام 
O أقالم رصاص 
O أنسوخ 
O هياكل 
 

 ما يلي:ات الخاطئة فيما هي العبارات الصحيحة والعبار :6س 

 
 

 حيحأو خطأص

 يقتضي تصور زخرفة مطرزة معارف في الحساب والهندسة -

 ⃝طأخ                                  ⃝حيحص
 

 تثبيت القماش على الدف دصنع الهياكل بعيأتي  -

 ⃝طأخ                                 ⃝حيحص
 

 يتم الطرز دائما باليد -
 ⃝طأخ                                  ⃝حيحص

 
 تتعلق التقنيات المستعملة بنوع القماش ونوع الطرز -

 ⃝طأخ                                   ⃝حيحص
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 طرزال : الحرفة إنجاز العمل : 3 النقلة  3 : الشاشة

 :ما هي الكلمات المناسبة للتعريفات التالية: 6س
 

 اربط كل كلمة بالتعريف المناسب

 

 الرقائق في الطرز وإدماج الدرر اختيار

 القطع تجميع اختيار

 االهتمام بتفاصيل المنتوج اختيار
 

 التجميع

 اللمسات األخيرة

 طرز األحجار

 

 غرزة خاصةمع الطرزتناسب كل نوع من  :8س 
 

 اختر اإلجابة الصحيحة

 
 تطريز السطح والحواف -
Oغرز اإلكليل 

Oغرز منطلقة 
Oغرز من خيوط منجذبة 

  
 األيام تطريز -
O غرز اإلكليل 
O غرز منطلقة 
O غرز من خيوط منجذبة 
 

 تطريز الحواشي                 -
O غرز اإلكليل 
O غرز منطلقة 
O غرز من خيوط منجذبة 

 

 لضم قطع القماش تقوم الطرازة بالعمليات التالية:: 9س 
 

 ضع عالمة أمام اإلجابات الصحيحة

 1 

 2 

 3 

 4 

 
 

 التغريز

 اعتبار قيم الخياطة والعالمات

 تصويب القطع وتثبيت الحامل 

 تمييز شكل ومكان والوجه اآلخر للقطعة
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 الطرز :الحرفة  مراقبة الجودة : 4 النقلة 4:  الشاشة

 
 : طيلة فترات العمل  تقوم الطرازة بمهام  فحص جودة المنتوج10س 

 
 ضع عالمة أمام  اإلجابة الصحيحة

 

O  وتقدير خطورتها الطرزرصد عيوب 
O  الطرزإعداد األدوات وفحص آالت 
Oيم المنتوجمالحظة، تحليل وتقي 
O العيوب إصالحبلى جودة العمل والقيام الحكم ع 
 

 
 

 

 

 الطرز : الحرفة صيانة العتاد وباحة العمل:   5 النقلة 5 : الشاشة
 ما هي العبارات الصحيحة والعبارات الخاطئة في ما يلي :11س 

 
 خطأ صحيح أم

 
 جونة ضرورية للحفاظ على سالمة المنتيكاتعتبر نظافة الم-

 ⃝ خطأ                                      ⃝صحيح 
 
 على الحرفية تصنيف وترتيب الخيوط المتبقية قبل اللمسات األخيرة-

 ⃝ خطأ                                       ⃝ صحيح
 
 اختياريةتنظيف باحة العمل مسالة -

 ⃝ خطأ                                        ⃝صحيح 
 
 يجب صيانة العتاد وترتيبه على نحو سليم-

 ⃝ خطأ                                        ⃝صحيح 
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 لةألنشطة الشاما

 الطرز : الحرفة التقييم 7الشاشة :
 

 الطرزتتضمن القائمة أدناه تقنيات وأدوات خاصة ب : 1س 
 

 صنف أسماءها وفق الخطاطة           
 

 هياكل
 رشم

 قطع النماذج
 شريط الحزام

 الدف
 النسخ

 كشتبان
 عد الخيوط

 دبابيس 
 الكي

 

 

 
 :ذا تفعل الطرازة في الصور التالية:  ما 2س 

 
 

  

O أخذ القياس 
O يطرز يدويا 
O ينجز اللمسات األخيرة 
 
 
 
Oأخذ القياس 
O يطرز يدويا 
O ينجز اللمسات الخيرة 
 
 
Oأخذ القياس 
O يطرز يدويا 
O ينجز اللمسات الخيرة 
 

 أدوات   

 تقنيات   
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  في وضعيات عمل محددة طرازة: تقدم الصور والتعليقات التالية ال 3س 
 

 ةضع كل تعليق تحت الصورة المناسب
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

تطرز الحرفية 

بواسطة آلة 

 مستثمرة مهاراتها

ة تعتني الحرفية بآل

التطريز وتنظفها 

 بانتظام

 الحرفية نموذج تضع

 الشكل على القماش

ش تثبت الحرفية القما

على الدف وتصوب 

 االنجذاب
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 األنشطة المدمجة

 الطرز : الحرفة : تخطيط وتنظيم العمل 1 النقلة    1: الشاشة

 

 : في مرحلة تخطيط اإلنتاج تحدد الطرازة عدة عمليات: 1س 
 

 الصحيحةضع عالمة أمام اإلجابات 

 1 تسلم طلبية

 2 متحديد مخطط اإلنجاز حسب آجال التسلي

 3 والمواد الضروريةالخيطحساب كميات 

 4 التزود بالمواد األولية

 
 
 
 

 والمواد الضروريةالخيطحساب كميات

 التزود بالمواد األولية

 تسلم طلبية

 تحديد مخطط اإلنجاز حسب آجال التسليم

 
 
 

 : العمل، على الطرازة أن لتخطيط وتنظيم : 2س 
 

 اإلجابة الصحيحة ضع عالمة أمام

 تحديد األقمشة والخيوط √
O إعداد باحة العمل 
O  الطرزتدقيق مكونات 
 التعرف غلى معطيات الطلب √
 

 : على ابناء  : تتحدد خصائص المنتوج 3س 

 
 ضع عالمة أمام  اإلجابة الصحيحة

O األقمشة والخيوط المتوفرة لدى الحرفية 
 اختيار الزبون√
O كلفة اإلنتاج 
O اختيارات الطرازة 
 
 

 أجوبة
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 : الطرز الحرفة : إعداد العمل 2 النقلة 2 : الشاشة

 
 يتعلق إعداد العمل بالعمليات التالي:  4 س
 

 ضع عالمة أمام اإلجابات الصحيحة

 1 تصور زخرفة بناء على الطلبية

 2 صنع نموذج أو تصميم

 3 إعداد العتاد والمواد

 4 االنجذابتثبيت القماش على الدف وتصويب 

 
 

 االنجذابتثبيت القماش على الدف وتصويب 

 إعداد العتاد والمواد

 تصور زخرفة بناء على الطلبية

 صنع نموذج أو تصميم

 

 : لصنع نموذج كارطوني، تستخدم الطرازة أدوات ووسائل للتسطير والرسم 5س 

 
 اإلجابة الصحيحةعالمة أمام ضع 

O مساكات 
 لوازم الرسم √
 أقالم رصاص √
O أنسوخ 
 هياكل √
 

 ما هي العبارات الصحيحة والعبارات الخاطئة في ما يلي: :6س 
 

 يقتضي تصور زخرفة مطرزة معارف في الحساب والهندسة -
 خطأ O                                      صحيح   

 
 يأتي صنع الهياكل بع تثبيت القماش على الدف -

O خطأ                                            صحيح 

 
 يتم الطرز دائما باليد -

O خطأ                                          صحيح 

 
 تتعلق التقنيات المستعملة بنوع القماش ونوع الطرز -

 خطأ O                                     صحيح    
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 : الطرز الحرفة إنجاز العمل:  3 النقلة 3 : الشاشة

 : ما هي الكلمات المناسبة للتعريفات التالية:7س

 اربط كل كلمة بالتعريف المناسب

 

 إدماج الدرر الرقائق في الطرز تطريز الدرر 

 القطع تجميع تجميعال 

 االهتمام بتفاصيل المنتوج اللمسات األخيرة 

 
 

 غرزة خاصة الطرز: تناسب كل نوع من 8س 

 
 اإلجابة الصحيحةاختر 

 
 السطح والحواف طرز -
O غرز اإلكليل 
 غرز منطلقة √
O غرز من خيوط منجذبة 
 
 األيام             طرز -
O غرز اإلكليل 
O غرز منطلقة 
 غرز من خيوط منجذبة √
 
 الحواشي    طرز-
 غرز اإلكليل √
O غرز منطلقة 
O غرز من خيوط منجذبة 
 

 الطرازة بالعمليات التالية::  لضم قطع القماش تقوم 9س 

 
 ضع عالمة أمام اإلجابات الصحيحة 
 

 1 يز شكل القطعة ومكانها، والوجه اآلخر لهام

 2 اعتبار قيم الخياطة والعالمات

 3 تصويب القطع وتثبيت الحامل

 4 التغريز

 

 

 التغريز

 اعتبار قيم الخياطة والعالمات

 تصويب القطع وتثبيت الحامل 

 هاوجه اآلخر لهاوالومكان القطعة يز شكلم
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 الطرز الحرفة : مراقبة الجودة : 4النقلة  4:  الشاشة

 
 : طيلة فترات العمل  تقوم الطرازة بمهام  فحص جودة المنتوج 10س 

 
 ضع عالمة أمام  اإلجابة الصحيحة

 
 وتقدير خطورتها الطرزرصد عيوب √
O  الطرزإعداد األدوات وفحص آالت 
 يم المنتوجمالحظة، تحليل وتقي √
 لى جودة العمل والقيام بإصالح العيوبالحكم ع √

 
 
 

 

 

 الطرز : الحرفة صيانة العتاد وباحة العمل:  5 النقلة 5 : الشاشة
 ما هي العبارات الصحيحة والعبارات الخاطئة في ما يلي: : 11 س

 صحيح أم خطأ
 

 جوسالمة المنتنة ضرورية للحفاظ على يكاتعتبر نظافة الم -
 خطأ O                صحيح                      

 
 على الحرفية تصنيف وترتيب الخيوط المتبقية قبل اللمسات األخيرة -

                   O        خطأ             صحيح 

 
 اختياريةتنظيف باحة العمل مسالة  -

                   O        خطأ            صحيح 

 
 يجب صيانة العتاد وترتيبه على نحو سليم -
 خطأ O              صحيح                        
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 لةألنشطة الشاما

 الطرز : الحرفة التقييم 7 الشاشة :
 

  الطرزتتضمن القائمة أدناه تقنيات وأدوات خاصة ب : 1س 

 
 صنف أسماءها وفق الخطاطة

 
 

 
 هياكل
 رشم

 قطع النماذج
 شريط الحزام

 الدف
 النسخ

 كشتبان
 عد الخيوط

 دبابيس 
 الكي

 

 

 
 الطرازة في الصور التالية: :  ما ذا تفعل 2 س

 
 

O يقيس 
O  يطرز يدويا 
 ينجز اللمسات األخيرة √
 
 
O                                                                               يقيس 
 يطرز يدويا  √
O ينجز اللمسات الخيرة 
 
 
 يقيس                                                                                √
O  يطرز يدويا 
O ينجز اللمسات الخيرة 
 

 الكي      

 النسخ        

 قطع نماذج  

 رشم       
 مساكات   

 هياكل       

 الدف      

 كشتبان

 أنسوخ    

 عد الخيوط   

 أدوات   

 تقنيات   
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 .: تقدم الصور والتعليقات التالية الطرازة في وضعيات عمل محددة3س 

 
 ضع كل تعليق تحت الصورة المناسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ل تضع الحرفية نموذج الشك

 على القماش

 

 

ى تثبت الحرفية القماش عل

 الدف وتصوب االنجذاب

 

 

 

 تطرز الحرفية بواسطة آلة

 مستثمرة مهاراتها

 

 

ريز تعتني الحرفية بآلة التط

 وتنظفها بانتظام

 

على  تثبت الحرفية القماش

 الدف وتصوب االنجذاب

 

 

آلة  تطرز الحرفية بواسطة

 مستثمرة مهاراتها

 

طريز تعتني الحرفية بآلة الت

 وتنظفها بانتظام

 

تضع الحرفية نموذج 

 الشكل على القماش

 


