
ظٕٗب لألطفاه جٌٕمة خٗاطة   

 إعداد
 للرسولاحملبة 
 إميان مجال الدين  



قط ٔخٗاطة جٌٕمة ٍِتعمي وع بعض اآلُ طسٖكة 
ظٕٗب ٔوَ أعمى شسٖط ٖضي فٗعطى  لألطفاه

 كشكشة لمىٕدٖن ِٔى تٍاسب كن األعىاز  
ٔكرلك ميكَ تٍفٗرِا كىا ِى أٔ عىن تعدٖالت  

 عمّٗا وَ عٍدك لتضٗفى عمّٗا ملشتك اخلاصة



سي 2ثي جنىع عمْٗ   4ٍِأخر حمٗط الٕسط ٌٔكشىْ عمى 
 وكداز الكشكشة عٍد الٕسط 

 سي 40= فمٕ فسضا أُ  حمٗط الٕسط 
 سي12=  2+  10=  4÷ 40= إذًا عسض الباتسُٔ 

 سي16=  4+  12= سي 4+ عسض الباتسُٔ = ٔعسض الرٖن 
 الطٕه حشب السغبة

 ِرٓ ادتٗبة تعترب وشتكٗىة ٔبّا تٕسٗع خفٗف : ومحٕظة
 ملَ ٖسٖد جٗبة ٔاسعة فعمْٗ أُ ٖزٖد فى التٕسٗع وَ أسفن

 وَ أعمى  ٔوَ ٖسٖد املزٖد وَ الكشكشة فٗزٖد 



ٍِسسي الباتسُٔ بتاعٍا كىا فى الشكن  ٔميكَ  
 السسي عمى الكىاش وباشسًة

 (الٕسط)عسض الباتسُٔ    Aميجن حسف 
 خط ادتٍب لمجٗبة  Bميجن حسف 

 (الرٖن)عسض الباتسُٔ وَ أسفن   Cميجن حسف 
 خط وٍتضف ادتٗبة  Dميجن حسف 

 



 ٍِسسي قطعة ادتٗب وجن ِرا الشكن



 ٍِكط عمى الكىاش قطعة ادتٌٕمة وستني عمى قىاش وجٍى 
 قطعة ادتٗب وستني 

 ٔشسٖط طٕٖن وسة ٔاحدة



خنٗط قطعتى ادتٗب وعًا وَ مجٗع ادتّات وع تسك وشافة  
 ٌشتطٗع وٍّا قمب لالجتآ األخس



ٌكط األزكاُ ٌٔعىن تفتٗح لمخٗاطة عٍد املٍحٍٗات لشّٕلة 
 قمب الكطعة لألجتآ اآلخس



 تكمب ٔتجبت بدبابٗص 



 ثي ختٗط لمتجبٗت  كىا ِٕ وٕضح فى الضٕزة



 حندد وكاُ العسٔة فى وٍتضف األواً  
 سي5أٌش ٖعٍى حٕاىل  1.5ٌٍزه وَ أعمى حٕاىل 



 سي2.5ٌٔدخن وَ خط املٍتضف حٕاىل 



ٌجبت قطعة قىاش صغرية خمف وكاُ الفتحتني حتى تكُٕ 
 الفتحة أكجس ثباتًا عٍد عىن العسأى



 ٖتي عىن عسٔتني وكاُ الفتحتني المى مت حتدّٖي



 ثي أسفن ِرٓ العسأى ٌبدأ فى تجبٗت ادتٗب



 ٖتي خٗاطة ادتٗب وَ أعمى ٔأسفن



 األُ خنٗط ادتاٌبني وعًا



 ميكَ عىن فتحة وَ ادتاٌبني إذا أزدٌا  



ٖجٍى ادتزء العمٕى 
 ٖٔضبط ٔخيٗط



 ٔخنمى بالٍا أُ اخلٗاطة تكُٕ أسفن العسأى ٔأعمى ادتٗب



ٌجٍى الشسٖط بتاعٍا ٔخنٗطْ 
 كىا ِٕ ٔاضح فى الضٕز



ٌدخن الشسٖط وَ إحدى 
العسأى ٌٔطمعْ وَ  

 الٍاحٗة األخسى



 ٌسبط طسفني الشسٖط ِكرا



 ِٔرا ِٕ شكن املٕدٖن الٍّائى





 وٕدٖن ميكٍك تٍفٗرٓ دتىٗع املكاسات  



 مع تحيات موقع جنتى

ب خياطة.جروب أ  

 ww.gntee.com 

/groups/A.B.sewing 

 gntee/ صفحتنا على الفيسبوك

 قناتنا على اليوتيوب
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