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( ب)اختيار وتنفيذ المالبس  2019/2020  مالبس ونسيج  

 الموضوع االول

  مستخدماَ العناصر التالية تكلم بالتفاصيل الباترونات عنصر أساسي في صناعه المالبس الجاهزة

 -:عن مراحل تطور الباتورن 

 .تعريف الباترون و العناصر األساسية لرسم الباترون  .1

 (الباترون الفردى ، الباترون الصناعي ) انواع الباترونات  .2

 .رسم الباترون يدوياَ و الباترون بالكمبيوتر  .3

 .و تطورها برنامج رسم الباترون بالكمبيوتر و نشأتها  .4

 .تدرج الباترون يدوياَ و بالكومبيوتر .5

 .مميزات و عيوب الباترون اليدوي  .6

 .مميزات و عيوب الباترون الصناعي  .7

 -:الموضوع الثاني 

  قم بشرح مراحل االنتاج لهذا " للموديل المقترح "مستعيناَ بالتوصيف المرفق للبنطلون الرجالى

 تج مستنداَ إلي العناصر التالية المن

 .نواع الماكينات التي سوف تدخل في خط االنتاج بناءاَ علي التوصيف 

 .توضيح جدول المقاسات الخاص بالمنتج . .1

الخاص بكراس رسم  2:4بمقاس " جميع أجزاء الباترون "رسم الباترون للمنتج بكافة عناصره . .2

 .الباترون 

 .ا اقتراح شكل لخط االنتاج مع تحديد العمليات االنتاجيه و ترتيبه.  .3

 .شرح العناصر التفصيليه داخل التوصيف و توضيح المقصود منها  .4

 (ملحوظة مرفق مع البحث توصيف لبنطلون جينز لعمل البحث ) 

  -:الموضوع الثالث 

  تطورت المالبس الرجالي بداية من القرن العشرين و إلي االن و تنوعت اشكالها و خامتها و

 -:العناصر األتيه تصميماتها تكلم عن ذلك مستنداَ الي 

علي مدي القرن ( المالبس الخارجيه ) اهم األقمشه التي تستخدم في صناعه المالبس الرجالي  .1

 .العشرين و حتي األن 

 .علي مدي القرن العشرين و حتي األن " الجينز /الكالسيكي "تطور شكل البنطلون الرجالي  .2

 .س الفتره و تطورها اهم طرق التجهيز التي تستخدم في صناعه الجينز خالل نف .3

 .اهم االكسوارات المستخدمه في صناعه المالبس الرجالي و تطورها خالل نفس الفتره  .4

 -:الموضوع الرابع 

  المالبس الجاهزه تكلم عن ذلك بالتفصيل مستخدماَ  حياكة لوصالت الحياكه دور هام جداَ في

  (وضح بالصور شكل وصالت الحياكة  ( العناصر التاليه 

 .وصالت الحياكه تعريف  .1

 .انواع وصالت الحياكه و تصنيفها و إستخداماتها  .2

 .اهم الوصالت في حياكه البنطلون الجينز .3

 .اهم الوصالت في حياكه البنطلون الكالسيك  .4

 

 -:الموضوع الخامس 



( ب)اختيار وتنفيذ المالبس  2019/2020  مالبس ونسيج  

  خطط القص في صناعه المالبس الجاهزة من العناصر الهامه في الصناعه تكلم عن خطط القص

 -:التالية  مستخدماَ العناصر

 .القص  خطةتعريف  .1

 .طريقه عمل خطة القص و العناصر األساسية بها  .2

 .اهمية عمل خطة القص  .3

برامج عمل خطة القص بالكمبيوتر وكيفية عملها على برامج رسم الباترون بالكمبيوتر مثل جيمنى  .4

 . وجربر 

 -:الخاصه بها محددا َ  بناءاَ علي ما قمت بدراسته قم بتوزيع خطه القص التالية و عمل التصفية .5

a.   نسبه القص. 

b.  عدد القصات المطلوبه. 

طلب من قسم التخطيط عمل خطة القص إلحدى الطلبيات الخاصة بالقميص الرجالى  المصنوع من قماش 

طبقة وكانت  120وأقصى عدد من الطبقات يمكن رصه هو   (PCS 2490)القطيفة المضلعة بعدد اجمالى 

مادي واألزرق واألحمر واألبيض واألخضر وكانت األعداد كما هو موضح فى االلوان المطلوبة هى الر

 ( 2)الجدول التالى رقم 

 جدول يوضح اجمالى عدد القطع المطلوب قصها لكل لون تبعا للمقاسات المختلفة

 

 

 -:الموضوع السادس 

  تخدما ً العناصر األتيه تعتبر االبره هي العنصر األساسي لعمل الغرزة تكلم بالتفصيل عن االبر مس

  يوضح بالصور كل عناصر البحث    بالتفصيل

 .تعريف األبره و تركيبها األساسي  .1

 .تصنيف االبر و أنواع التصنيفات  .2

 .إختالف إستخدام االبر بإختالف الخامات المستخدمه  .3

 .انواع االبر المستخدمه في الماكينات الصناعية علي اختالف أشكالها  .4

 .إبر حياكة الجينز بخاماته المختلفة  .5

TOTAL XL L M S 
SIZE 

COLOR 

 (GRAY)رمادى 75 152 160 78 465

 (BLUE)ازرق 120 250 245 130 745

 (RED)احمر  100 320 210 100 730

 (WHITE)ابيض  45 100 98 50 293

 (GREEN)اخضر 35 110 72 40 257

2490 398 785 932 375 TOTAL 


