
 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 
 شكل التفاحة 

 صدر متوسط -

بطن مترهلة أكثر بروزاً عن  -

 الصدر.

 أرداف مسطحة للغاية.   -

 شكل القرميدة

 أكتاف عريضة. -

 ال يوجد خصر.  -

 بطن متوسطة.  -

 أرداف مسطحة.  -

 أفخاذ غليظة.  -

 كاحالن غليظان.  -

 شكل الكأس

 أكتاف عريضة. -

 صدر كبير. -

 ال يوجد خصر. -

 أرداف صغيرة.  -

 ساقان طويلتان. -
 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل الجـرس 

 أكتاف صغيرة. -

 صدر صغير. -

 خصـر صغير وقصير.  -

 أرداف ضخمة. -

 شكل الكمثرى

 صدر صغير. -

 خصر طويل -

 بطن مشدود. -

 أرداف كبيرة.  -

 .تانساقان مكتنز -

 شكل قانينة

 صدر متوسطة؟ -

 خصر رشيق.  -

 بطن متوسط. -

 أرداف ضخمة. -

 كاحالن غليظان. -
 

 ألنماط الجسم إلى اثنى عشرة نمط Trininy & Susannahتقسيم 



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 
  القمعشكل 

 أكتاف عريضة. -

 .صدر صغير -

 ال يوجد وسط. -

 .  رشيقةأرداف  -

 ساقان رشيقتان طويلتان. -

 المصاصـةشكل 

 .صدر كبير -

 خصر طفيف. -

 أرداف رشيقة. -

 ساقان طويلتان. -

 العمـودشكل 

عرض األكتاف مساوى لعرض  -

 األرداف. 

 خصر طفيف. -

 ن.ساقان طويلتا -
 

 

 

 

 

 

 

 

  آلة التشيلوشكل 

 صدر كبير. -

 خصر صغير. -

 .ومرتفعة رداف ضخمةأ -

 أفخاذ ضخمة.  -

 ساقان رشيقتان )بعد الركبة(  -

 الساعة الرمليةشكل 

 .كبيرصدر  -

 صدر صغير وقصير. -
 . ضخمةأرداف  -

 .تانساقان مكتنز -

 زهريةشكل 

 صدر كبير. -

خصر طويل مستدير بدرجة  -

 طفيفة.

 در. األرداف متوازنة مع الص -

 أفخاذ وأرجل رشيقة. -
 

 ألنماط الجسم إلى اثنى عشرة نمط Trininy & Susannahتقسيم 



 

 الجسم أنماط 

 -  

 Skittleينة  ناقنمط الجسم على شكل  -1

ةا انينة قالجسم على شكل  - مواصفات النمط مةا، ، فهة  ييةة  دسةق يدليقنة  ن ع 

 النصف العل ي ط نل ونحيل والنصف السفلي عرنض.

كةة  ف فةةي منادةة  الةة ال ويحةةو ال صةةر وفةة   يكثةةر ال  -

 المك نزة. ذمحيط األرداف، فمشكل  يذا النمط األف ا

 –  ط نلةة  ق ةةالر – (1)رشةةيد  انالةةذراع –ال صةةر نحيةةل  -

 (47شكل ) ن نس ي اان قصيرياالساق –الجذع ط نل 

 الهدف المطلوب مراعاته

 عند التصميم للنمط

دمال المناد  العليا مل  إظهارعلى  يساعق ب كار يصميمافإ

  . الجسم ويدليل النظر إلى مناد  األرداف المعي

خطووووووووووووط التصوووووووووووميم 

 المفضلة للنمط

 )ارضةةةي  فةةةي الجةةةز) العلةةة ي )وذلةةة  ل نحةةةال اةةة ط الع -

 ب عرنض يذا الجز)(

ال ا ط الرأسةي  فةي الجةز) السةفلي )وذلة  ل ة لي ب دليةل  -

 (48)مسال  يذا الجز)(، شكل 

لغيووور التصوووميم ا طخطوووو

 مناسبة للنمط

ا عل خا ط ال صةميم ال الية  ألنهةا يزنةق نجب اإل - ب عاد يمام 

 مل عي ب الجسم وي رز مسال  األرداف وقصر الساقيل.

بنالة ن  -العلة ي، م بس ذاف خاة ط ط لية  فةي الجةز)  -

د نلةةة  ذاف خاةةة ط يصةةةميم أفديةةة ،  مةةةا نجةةةب  -قصةةةير، 

  وال نالة ن ب عاد عل األقمشة  المرنة  فةي  ةنج الج نلةاإل

 .فذل  نظهر بروز الف ذنل

 (.49دا و نغاي نصف األرداف شكل ) -

مع  والزايي  وال راق  في الجز) العل ي  فضل األل ان الي - األلوان وتأثيراتها

لجذب النظةر أ ثةر إلةى الجةز) الحسةل للجسةم ولي ةقو أ  ةر 

ةةا وم ناسةة  ا مةةج الجةةز) السةةفلي المك نةةز مثةةل األلمةةر  لجم 

 ني. واألرد ا

فضةةل األلةة ان القا نةة  مثةةل الرمةةادي  أمةةا الجةةز) السةةفلي ف -

                                                 
(1) Trinny & Susannah: Op. Cit., p. 22. 
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 -  

ا ال ني الغامق واألزر  الدايم.  القا ل أو الفحمي وأنض 

 األقمش  المرن  في الجز) العل ي وليس السفلي. - األقمشة المناسبة

 األقمش  ال مع  للجز) العل ي. -

الدمةةةال الدةةة ي للج نلةةة  وال نالةةة ن، ولكةةةل عنةةةق يصةةةميم  -

الج نل  ذاف الكسراف الكثيرة أو الكشكش  نفضةل األقمشة  

ال ةةي يعاةةي الحي نةة  للج نلةة ، و ةةذل  عنةةق يصةةميم الجةةز) 

 .(1)السفلي للفس ان

فةةي منادةة  الصةةقر والرق ةة ، واألقةةراط  اإل سسةة ارسةة  قا  إ المكمالت

جسةةم، مثةةل ال  بةة  لجةةذب النظةةر إلةةى الجةةز) المفضةةل مةةل ال

، أو أقةراط م قلية  علةى الرق ة  ق دة ن قلى منهةا قلةب  ةغير

 الا نل  الجميل .
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 الجسم على شكل  أس، فه  ن ميز بنصف عل ي مك نز وعرنض. - مواصفات النمط

 ساقان رشيد ان وم ناسد ان إلى لق ما مج النصف العل ي. -

 ال النصةةف العلة ي فةةي الصةقر الك يةةر والةةفةى مشةكل  الةةنمط  -

ك يةةرة للظهةةر المك نةةز ال ةةي يعةةادل مةةا المسةةال  الالم ريلةة  و

شةكل  (2)ال صر غير نحيل –ندابلها مل مدقم  الجسم المك نزة 

(51) 

الهوووووودف المطلوووووووب 

مراعاتووووووووووه عنوووووووووود 

 التصميم للنمط

ب كار يصميماف ل ساعق علةى إظهةار دمةال الجةز) األسةفل مةل إ

لجسةم، وإنجةاد الجسم ويدلل مل المظهر المرئةي للجةز) العلة   ل

 ن ع مل ال ناسق وال جانس بينهما.

خطووووووووط التصوووووووميم 

 المفضلة للنمط

ال ر يز على خاة ط ال صةميم ال ةي يعمةل علةى إظهةار دمةال  -

 وط ل الساقيل.

ل عمةل علةى يدليةل  Vف ح  الرق   ال اسةع  العميدة  علةى شةكل  -

                                                 
(1) Trinny & Susannah: Op. Cit., p. 28. 

(2) www.trinnayandsysannh.com/m/sc/body_shape_survey. 

http://www.trinnay/
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 -  

 ايساع مناد  الصقر.

س بشةرنط نمكل يدليةل لجةم الصةقر عةل طرنةق زخرفة  الملة  -

مل ن ع قمال م  لف ل ل ف ح  الرق   الم سع  وعلةى شةكل 

V مةةا نةة م إضةةاف  شةةرنط أخةةر نل ةةف لةة ل المنادةة  يحةةو  ،

الصةةقر م اشةةري ا، تةةم ن سةةج الملةة س لل ةةارط عنةةق نهانةة  طرفةة  

 ( 52وذل  ل فادي ظه ر مناد  ال ال الم ريل ، شكل )

 ن ال صةةميماف الا اعيةة  والزخةةارف فةةي الجةةز) العلةة ي يكةة -

 .(1)م  سا  وبقنع  ل عايه رشاق 

خطوط التصميم غير 

 المفضلة للنمط

الم بةةس ال ةةي ليسةةو بهةةا أنةة  يفا ةةيل وال ةةي يشةة ه الصةةنقو   -

ال رقي يؤدي إلى يض م النصف العل ي المك نةز بشةكل   يةر 

 (.53في قو غير م ناسق أ ثر مج الجز) السفلي، شكل )

لك فيل يزنةق مةل مسةال  ف ح  الرق   العرنض  المساح  على ا -

 الك فيل و ذل  ي لي بأيساع مناد  الصقر أ ثر.

الجا و مزدوط الصقر )نناة ي دانةب منةه علةى ا خةر( مةج  -

  فيل مل األزرار ن لي ب ض يم مناد  الصقر أ ثر.

 األل ان الفايح  للجز) السفلي، والقا ن  للجز) العل ي  يس  ق - األلوان وتأثيراتها 

خام  الدمال وند شه لها دور   يةر  -أقمش  الجينز لل نال ن،  - ناسبةاألقمشة الم

فةةةي يصةةةغير النصةةةف العلةةة ي للجسةةةم ليةةة  نفضةةةل الندةةة ل 

 الصغيرة والم  سا  واألقمش  ال فيف  ن ع ا.

قمةةةال الج نلةةة  نجةةةب أن نكةةة ن قةةة ي وتديةةةل ل ةةةى   نظهةةةر  -

الف ةةقنل بصةة رة أ ةةغر مةةل النصةةف العلةة ي بقردةة    يةةرة، 

  اري ال ال الم ريل .و ذل  لي

خ يار األقمش  األتدةل مةل يلة  إس  قا  األقمش  الشفاف  وإعق   -

 .(2)الشفاف  ال ي بها لمع  وض )

 األلزم  الجلقن  الرفيع . - المكمالت 

                                                 
(1) www.dailymail.co.uk/femail/article-488236/trinny&susannah-reveal-12-

womens-body-types-you.html. 

(2) Trinny & Susannah: Op. Cit., p. 30. 
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 ( الخصائص المميزة لنمط الجسم على شكل قانينة47شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اء المفضلة لنمط (: األزي48شكل )

 الجسم على شكل قانينة 

(: األزياء غير 49شكل )

المفضلة لنمط الجسم 

 على شكل قانينة 

 

صدر 

 متوسط

خصر 

 رشيق

ان ساق

 مستديرة

بطن 

 معتدلة

أرداف 

 ضخمة
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 يفضل ال ل زة الدصيرة ن ع ةا،
ذاف األ مةةةةةةا  المن ف ةةةةةة  أو 
 المكشكش  ل ك ير مسال  الك فيل
 ل   ازن مج األف اذ المك نزة.

ودةةة د في نكةةة  أو رباةةةاف  -

ل لةةة زة أخةةةر  علةةةى  ةةةقر ا
ثةةةةةر إلةةةةةى نجةةةةةذب النظةةةةةر أ 

 .المناد  العليا مل الجسم

نفضةةل الجا ةةو ذو الك لةة   -
العرنضةةةة  المسةةةةاح  علةةةةى 
الصقر، ف ح  الرق   ال اسع  
للغان  ل ك يةر مسةال  الك فةيل 
لل  ازن مج النصةف السةفلي، 

نفضةةةةل الجا ةةةةو الدصةةةةير  -
ألنةةه نةة لي باةة ل السةةاقيل، 
 .ون رز دمال ال صر النحيل

ذاف الدصةةةةةةةاف الج نلةةةةةةة   -
الرأسةةةي  يعمةةةل علةةةى يناسةةةق 
المنادةة  المحياةة  بةةاألرداف 
والم سع  لل ارط عنق الجز) 

 .العل ي مل الساقيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نهان  خط ذنةل المعاةف نجةب  -
أن يم ةةةق ل ةةةى الر  ةةة  ل غايةةة  
ام  ) الف قنل و  نجب أبةق ا أن 
نن هةةةي خةةةط الةةةذنل عنةةةق منادةةة  

 األرداف.

ضةةةةة  نفضةةةةةل األ ةةةةة ال العرن -
ب المسةةاح  علةةى الك فةةيل لجةةذ

النظةةةةةر إلةةةةةى منادةةةةة  الصةةةةةقر 
  .الجذاب 

نفضةةةةةل أن ننسةةةةةقل الفسةةةةة ان  -
مل صةةةةدا  بالمنةةةةاطق المةةةةراد 
إبةةةراز دمالهةةةا فةةةى النصةةةف 

 العل  .

وضةةةج لةةةزا  رفيةةةج للفسةةة ان  -

 لي رز دمال ال صر النحيل. 

عمةةل خاةة ط يصةةميم منحنيةة   -
بج نل  الفس ان إلبعاد النظةر 

 ل.عل ام  ) الف ذن

بنالةة ن واسةةج اريةةقا) نفضةةل  -
األردةةل، بسةةيط ال صةةميم ن ةةقلى 
مةةل أعلةةةى منادةة  فةةةي األرداف 
 إلى الدقميل، ليس واسع ا فضفاض

 بقرد  يفسق الشكل العا .

ديةةةةةة ب ال نالةةةةةة ن نصةةةةةةمما  -
بزاونةةة  ل ةةةى   نضةةة ما لجةةةم 

إلطال  الساقيل نجب  –األرداف 
أن ينسةةةةةةقل أردةةةةةةل ال نالةةةةةة ن 

 . (1)م اشري ا مج الحذا)
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(1) Trinny & Susannah: Op. Cit., p. 28. 
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 الخصائص المميزة لنمط الجسم على شكل كأس(: 51)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(: األزياء المفضلة لنمط 52شكل )

 الجسم على شكل كأس

(: األزياء غير 53شكل )

المناسبة لنمط الجسم 

 على شكل كأس

 

صدر 

ال يوجد  كبير

 خصر

ساق 

 طويلة

أرداف 

 صغيرة

أكتاف 

 عريضة
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ال ل زة ال ي لها ف ح  على شةكل 

Y نفصةةةةال إمةةةةل علةةةةى فهةةةةي يع
 .النهقنل الم ض ميل

ال ل زاف الضيد  نسة ي ا والمل فة  

لةة ل الجةةذع وال ةةي نل ةةف فيهةةا 
شرنط مل الدمةال يحةو منادة  
الصةةقر ذاف الندةة ل الم  سةةا  

لةةةل مةةةل مسةةةال  ولجةةةم فهةةةي يد
 الصقر.

الجا ةةةةو المحكةةةةم نعمةةةةل 
علةةةةةى إظهةةةةةار ال صةةةةةر 

ا نعمل بش كل رشيق وأنض 
على رفج الصقر ويماس  

ا دسةةةةةةق ا ي ةةةةةةالجسةةةةةةم معا
 .رشيد ا

 

عةةةةةةةق  اسةةةةةةة  قا  خاةةةةةةة ط 
ال صميم الصنقوقي  للج نل ، 
ونفضةةةةةةةةةةل الج نلةةةةةةةةةة  ذاف 
الدصةةاف المائلةة  أو ال ةةي بهةةا 

طيةةاف مشةةقودة ألعلةةى عنةةق 
اد ل عاةةي مزنةةق منادةة  األف ةة
 .مل األن ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نفضل المعاف الضيق علةى 
حةةيط ال صةةةر، وبةةةه مكةةةان م

للحةةزا  لةة ل ال صةةر وذلةة  
إلبةةةةةةراز ال صةةةةةةر بشةةةةةةكل 
رشةةةيق، وبةةةه ديةةة ب   يةةةرة 
م ضةةةةةة ع  علةةةةةةى منادةةةةةة  

األرداف ل عاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
خا ط يصةةةةةةةةةميم ،وناقةةةةةةةةة أ

الكرويةةاف ينةةقم  مةةج شةةكل 
يسةةةةاع إالجسةةةةم ف دلةةةةل مةةةةل 

 مسال  النصف العل ي. 

أيةةةةم مةةةةا نميةةةةز الفسةةةة ان أن 
يسةةة غل  ةةةل يفا ةةةيله ل دليةةةل 

ل منادةة  لجةةم الصةةقر ويدليةة
ن  ةةةال إلةةةى الةةة ال ودةةةذب اإل

 الجز) السفلي الرشيق.

 

اريةةقا)   نناسةةب يةةذا الةةنمط 
بنالةةةة ن فضةةةةفاض ل غايةةةة  
منادةةةةة  الةةةةة ال الم ريلةةةةة ، 

بنالة ن اريةقا) ولكل نفضةل 
يق ليظهةةر رشةةاق  ضةةدينةةز 

السةةاقيل وط لهمةةا مةةج ملةة س 

ط نةةةل نسةةة ي ا نغاةةةى الةةة ال 
 الم ريل .

 الجسم على شكل كأس األزياء المناسبة لنمط(: 54شكل )



 

 الجسم أنماط 

 -  
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 ن ميز نمط الجسم على شكل الساع  الرملي  بشكل أنث ي فائق. - مواصفات النمط

 للف اة. الصقر م كرا   غوبز -

 مك نزة.الالمم لة  و ذ قر   ير م  ازن مج األف ا -

 خصر قصير ورقيق. -

نفةراط الةردليل إقصةر ال صةر وطة ل  ومل عي ب يذا النمط -

ممةا نة لي بدامة  أقصةر مةل المةرأة ال ةي نكة ن دسةقيا علةى 

ق علةةى سةةلهيةةة  الج  ا  بةةويةة  الشةةكل األ ثةةر قر) رنةة يشةةكل ز

 (55شكل ) شكل الساع  الرملي  (

الهوووووودف المطلوووووووب 

مراعاتووووووووووه عنوووووووووود 

 التصميم للنمط

ملةةة س ط نةةةل للجةةةز) العلةةة ي، نصةةةل إلةةةى أدنةةةى منادةةة  فةةةي  -

وذلةة  لي ةةقع النةةاظرنل بعةةق  معرفةة  نهانةة  األردةةل  الحةة ض

 .(1)وبقان  األرداف

ال أ يق على أن ت  الجسم لهذا النمط ب صميم أزنا) ي ةرز دمةال  -

يةةق فةة  ن ةةقو قالصةةقر واألرداف وال أ يةةق علةةى ال صةةر الر

 .(2)ومك نزا   ض ما  الجسم 

خطووووووووط التصوووووووميم 

 المفضلة للنمط

ينا ةةق مةةج منحنيةةاف الجسةةم  الم بةةس المح كةة  ال ةةياريةةقا)  -

 وال ي يايل الجذع الدصير.

 ل مس ديم.كقل  على الجسم بشسالمن  ال ن رة المح ك  الا نل -

والفساييل بةقون أشةرط  أو ألزمة  ال سيا    الج ا و المح ك -

 (.56عرنض  ل ى   يزنق مل ض ام  الجسم شكل )

م ألنهةةا يدلةةل مةةل لجةة Vال لةة زة لهةةا ف حةة  رق ةة  علةةى شةةكل  -

 .(3)يساع الصقرإو

خطوط التصميم غير 

 المفضلة للنمط

لةه  ةقر بلة زة نزنةق  الةذ  الفسة ان ال اسةج الفضةفاضاريقا)  -

 قصر ال صر وضآل ه.ومل ام  ) الصقر 

                                                 
(1) Trinny & Susannah: Op. Cit., p. 62. 

(2) www.nzgirl.co.nz/articles/8129. 

(3) www.beautygowns.blogspot.com/2008/08hourglass-ype.html. 



 

 الجسم أنماط 

 -  

م بس مزر ش ، مكشكش  أو بهةا  ةرانيأ أو رباةاف اريقا)  -

فةةةذل  نحةةة ل الجسةةةم األنثةة ي إلةةةى دسةةةم تمةةةيل  ،أو في نكةةاف

 ومند ل.

يسةةاع منادةة  الصةةقر إ مةةا  ال اسةةع  والمن ف ةة  يعمةةل علةةى األ -

 ويض م لجم الذراعيل.

الحةةزا  العةةرنض الةةذي ناةة   ال صةةر الدصةةير نعمةةل علةةى  -

 .(57. شكل )(1)إخفائه يماما  

 أو الغامدة الفايحة   ا)  الجسم ي ةي  لةه  ثيةر مةل األلة ان سة   تأن   األلوان وتأثيراتها

 ةةةفر واألسةةة د واألبةةةيض مثةةةل األلمةةةر واأل ونفضةةةل الغامدةةة 

سة عمال ألة ان إولكل نجةب ال ة ازن فةي  ،وال نفسجى وال ريدالى

بينهمةا  يةزاناإلالجز) العل ي مةج الجةز) السةفلي ل ةى   نضةيج 

ونفضةةل الةةز  الم لةةق  ون ةةقو ألةةقيما أ ثةةر ضةة ام  مةةل ا خةةر

ويجنةةب األلةة ان الفايحةة  علةةى الصةةقر أو ا ف ةةاذ ل ةةى    اللةة ن

 .(2)عليه ي قو أ  ر مما يى

 ن مل األقمش  غير المفضل  للنمطف يالش - األقمشة المناسبة

 األقمشة  ذاف الزخةارفوالجيرسيه واألقمشة  المنسةقل  أقمش   -

الك يةةرة أو  الم  سةةا  مفيةةقة للةةنمط، أمةةا األقمشةة  ذاف الزخةةارف

 إضافييل على الجسم. وزنا   الدمال الزائق  زنن  يضيف لجما  

والصةةنادل ذاف مدقمةة  مسةة قنرة الشةةكل أو مدقمةة  بهةةا األلذنةة   - المكمالت

مناسةة    ف حةة   ةةغيرة أو ألذنةة  علةةى مدةةقم ها رباةة  أو لليةة 

 .للنمط

ب   المدقمة  والصةنادل قأما األلذن  ذاف الكعب العالي للغان  م -

 .(3)ذاف السي رد المساح  يعمل على زنادة لجم األققا 
 

                                                 
(1) Trinny & Susannah: Op. Cit., p. 60, 64. 

(2) www.dialymail.co.uk/femail.article-488236/trinny&susannah-reveal-12-

womensbody-types-you.html. 

(3) Trinny & Susannah: Op. Cit., p. 62. 



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمميزة لنمط الجسم على شكل الساعة الرملية(: الخصائص ا55) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: األزياء المفضلة لنمط 56شكل )

 الجسم على شكل الساعة الرملية

(: األزياء غير 57شكل )

المناسبة لنمط الجسم 

على شكل الساعة 

 الرملية

صدر 

 كبير

خصر صغير 

 وقصير

أرداف 

 ضخمة
أفخاذ 

 مكتنزة



 

 الجسم أنماط 

 -  

 



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يفضل ال ل زاف المح ك  ال ي لهةا 

 Vف حةة  رق ةة  علةةى شةةكل لةةرف 

 ميد .وع

 

الجا ةةةةو المح ةةةة ، وناقةةةة    -

 ةةقر الجا ةةو نؤ ةةقا علةةى 

 س قارة الجسم.إمنحنياف و

س  قا  د ا ةو بهةا زوط إ  -

مةةةةةل األزرار تةةةةةم يث ي هةةةةةا 

وبينهةةةا مسةةةاف  يعمةةةل علةةةى 

إطال  ال صر الدصير في قو 

 الجسم أ ثر رشاق .

الج نلةةةةةةةةةة  الضةةةةةةةةةةيد  

س دام  يعمةل إالمنسقل  ب

علةةةةى إبةةةةراز المحنةةةةى 

المم ةةةةق لةةةة ل منادةةةة  

األف اذ وبال الي إضةفا) 

مزنةةق مةةل األن تةة  لهةةذا 

 النمط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الداج العميق لف حة  الرق ة   -

الةةةذي  Vعلةةةى شةةةكل لةةةرف 

نصةةل ل ةةى ال صةةر نةةند  

 نصف لجم الصقر.

ق بةةة  الجيةةةب الم ضةةة ع   -

 لي بضةيق يةأسفل ال صةر 

 مناد  األف اذ نس ي ا.

 فعةةةةةةةا  نجةةةةةةةب أن نكةةةةةةة ن را

لل صةةةةر  للصةةةقر، وماةةةة    

 لى الجسم.ومح   ع

ال نالةةة ن نكةةة ن مةةةل خامةةة  

مرنة ، فضةةفاض عنةق منادةة  

بدةةقر  الحةة ض ولةةيس م سةةعا  

  نفضل ال نال نةاف  ،و  ير

الجينةةةةةةةز ألنهةةةةةةةا   ي فةةةةةةةى 

 منحنياف الجسم.

 

 األزياء المناسبة لنمط الجسم على شكل الساعة الرملية(: 58شكل )



 

 الجسم أنماط 

 -  

  The Cornetنمط الجسم على شكل القرطاس   -4

 طمواصفات النم
 .الجسم مثل  مدل ب نعاي شكل غير دذاب -

  ق  للغان .للشكل الجسقي يية  ق ن  وممش -

  ن دةق  ،الصقر  غير، م  ) الذراعيلإ،األ  اف عرنض  -

 . (1)رشيد  والساقان رشيد ان ط نل ان ذاألف ا، خصر

م مةة  أنث نةة  مةةج سةةماف رد ليةة  بسةةيا  بالجسةةق ن صةةف  -

ضاف مل يذا النمط إلظهةار ونفضل مصممي األزنا) العار

ل مةةا فةةي األزنةةا) دون أن نكةة ن لشةةكل الجسةةم يةةقخل مةةأد

مةةل علةةى عميةةل الثةة ب )فالجسةةم األنثةة ي نجدةة يري فةةي ي

ويعةةةق ض النظةةةر عةةةل ال صةةةميم نفسةةةه( غةةةميةةةل الثةةة ب بجي

نةةاع مي  ام ةةل مةةل أشةةهر العارضةةاف وال ةةي دسةةقيا نمثةةل 

 (.59، شكل )(2)شكل قمج

الهوووووووودف المطلوووووووووب 

التصوميم  مراعاته عند

 للنمط

 ال أ يق على إظهار مناد  األرداف أ ثر دما  . -

 .(3)إظهار المناد  العليا مل الجسم أ ثر رشاق  ويدليل مظهريا -

بة  ومل فة  و) يح  ي خا ط عرنضة  أو ط نلة  أو م رأزنا -

 .(4)ل ل الجسم ل  رز الجسم في شكل أنث ي م ألق

خطووووووووووط التصوووووووووميم 

 نمطلالمفضلة ل

 نحا) باس قاريه.  قر به رافع  أو مشق لل صر لقا) ارينجب  -

 ال ي يساعق على دذب النظر إلى أسفل. نخا ط  م الرنج  -

يسةاع فةي أسةفلها خا ط يصميم الج نلة  نجةب أن ي ميةز باإل -

 وذاف  سراف عرنض  أو ذاف  نار.

 خ يار ال ا ط ال سيا  في ال ل زة.إ -

، شةةكل (5)سةةط السةةاقطسةة  قا  يصةةميماف الفسةةاييل ذاف ال إ -

(60.) 

                                                 
(1) //imagesgoogle.com.eg/imgres?imgurl=http://bp7.blogger.com/-yhplwim5C3Q. 

(2) Trinny & Susannah: Op. Cit., p.77. 

 .40  ح ع نس: الم ض  ويصميم الم بس، الجز) الثال ، مردج سابق، ص( 3)

(4) www.trinnyandsusannah.com/m/sc/body_shape_survey. 

 .52صميم الم بس، الجز) الثال ، مردج سابق، ص  ح ع نس: الم ض  وي( 5)



 

 الجسم أنماط 

 -  

 غيوورخطوووط التصووميم 

 المفضلة للنمط

 س  قا  أي يفا يل عنق األ  اف مثل ا وبليو.إيجنب  -

سةة  قا  األقةة   العرنضةة  األفديةة  فةةي الجةةز) العلةة ي إعةةق   -

 .ألنها يعاي مظهر أ ثر لجما  

ر ألن ذلة  يعق  اس  قا  الجا و الدصير أو الصقنقي الدصة -

 ثر إلى الجز) العل ي المم لئ.نلفو النظر أ 

سةة  قا  األقمشةة  السةةميك  أو الم ضةة م  أو الحشةة  إيجنةةب  -

 (.61وال ااناف على الجز) العل ي مل المل س شكل )

 األلوان وتأثيراتها 
أما إذا اسة  قمو األلة ان الفايحة  ف كة ن فةي ، األل ان الحيادن 

 الجز) السفلي فدط.

 األقمشة المناسبة
 طيايها  إ ثارالحرنر في الجز) السفلي مج و ي أقمش  الجيرس

 المكمالت 
 ذو  عب رقيق ليظهر دمال الساقيل. حذا)نفضل ال

 The Cello  نمط الجسم على شكل كمنجة  -5

 مواصفات النمط
أ  ةةاف عرنضةة  و ةةقر   يةةر وأرداف مم لةةة  عاليةة  )منحنيةة   -

 .بقرد    يرة( وأف اذ مك نزة وساقان رشيدان بعق الر   

بةل بةالعكس    يع  ر المرأة  ال   يذا الجسةق  ةغيرة لجمةا   -

 فإنها م  سا  الا ل وذاف بنيان دسقي ق ي وم ناسق. 

نش ه الجسم علةى شةكل ةلة  ال شةيل  الجسةم علةى شةكل  مثةر   -

وذلة  ما  ويناغ دا  ولكل الجسم على شكل ةلة  ال شةيل  أ ثةر يناسة

بجانب ال صةر مل خ ل األ  اف العرنض  والصقر المم لئ 

 (.63، شكل )(1)الدصير الذي نميز يذا الجسم

خطووووووووط التصوووووووميم 

المطلووووب مراعاتهوووا 

 عند التصميم للنمط

س  قا  ناقاف عرنضة  وف حة  إيدليل مسال  الصقر والك فيل ب -

 وذل  إلظهار الصقر بشكل أفضل وأد . Vعلى شكل 

المحافظةة  علةةى يةة ازن الجةةز) العلةة ي )األ  ةةاف( مةةج الجةةز)  -

 لسفلي )األف اذ(.ا

                                                 
(1) www.trinnyandsusannah.com/m/sc/body_shape_survey. 



 

 الجسم أنماط 

 -  

خطووووووووط التصوووووووميم 

 المفضلة للنمط

بنال ن محكم على الجسم م سةج األردةل بةقون دية ب اريقا)  -

 دان ي .

كل شةك ن األزنا) ط نل  ألن قصريا نفسق ونض م الي بق أن  -

 العا  للجسم.

لةذل  نمكةل يزونةق  ا  يعق سةاقي  ةال   يةذا الةنمط ط نلة  نسة ي -

، شةكل   عةرض منادة  المةؤخرةتني  أسةفل ال نالة ن لم ازنة

(64.) 

خطوط التصميم غير 

 المفضلة للنمط

 بنال ن دينز ف قه مل س رقيق وضيق.اريقا)  -

ريقا بنال ن دينز أبيض وضيق نظهر  ةال   الجسةم للةنمط إ -

بأف اذ مك نزة وأرداف مريفع  على الرغم مةل يناسةب سةمان  

 الردل والكالل مج الجز) العل ي للسا .

اد عةةل الم بةةس الدصةةيرة ألن ذلةة  نجعةةل الشةةكل العةةا  ب عةةاإل -

 (.65، شكل )(1) ال رميل

 األلوان وتأثيراتها
نجةةب ا ب عةةاد عةةل األلةة ان الفايحةة  والزاييةة  ل غايةة  الجةةز)  -

 زنق اإللساس بض ام  لجم الف ذنل.ي هاالسفلي للجسم ألن

األلةة ان الغامدةة  لل نالةة ن والج نلةة  إلظهةةار السةةاقيل بشةةكل  -

 يق.رش

 األقمشة المناسبة
ةةا اإل - ب عةةاد عةةل األقمشةة  ال معةة  مثةةل الجلةةق والسةة ان خص   

للجةز) السةةفلي مةةل الجسةةم ألن ذلة  نزنةةق اإللسةةاس بضةة ام  

 األف اذ.

 المكمالت
األلذن  الجلقن  أو ذاف السةا  الا نلة  وال ةي بهةا  عةب غلةي   -

 يعاي اإللساس بال  ازن مج الجز) السفلي.

 .(2)راط المس قنرة ال  ب  زوط مل األق -

 

                                                 
(1) www.dialymail.co.uk/femail.article-488236/trinny&susannah-reveal-12-

womensbody-types-you.html. 

(2) Trinny & Susannah: Op. Cit., p.96, 100. 



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: الخصائص المميزة لنمط الجسم على شكل قمع59شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(: األزياء المفضلة لنمط 60شكل )

 الجسم على شكل قمع

(: األزياء غير 61شكل )

المناسبة لنمط الجسم 

 على شكل قمع

أكتاف 

 عريضة

 صدر صغير

ساق 

 رشيقة

ال يوجد 

 وسط
أرداف 

 رشيقة



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اسةةع  وذلةة  ال لةة زة ذاف الياقةة  ال

إلندةةةةاص عةةةةرض الك فةةةةيل وال ةةةةي 

يل ةةةف لةةة ل خةةةط ال صةةةر بشةةةكل 

ضةةةيق إلظهةةةار ال صةةةر والجةةةذع 

 .أ ثر رشاق 

الج نل  الم سةع  مةل بقانة   -

مناد  ال صر يساعق على 

يةةةةةةةةة ازن األرداف مةةةةةةةةةج 

األ  ةةةةاف وإخفةةةةا) بةةةةروز 

 ال ال إذا ودق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سةة  قا  المعاةةف إنفضةةل  -

ذو الياقةة  العرنضةةة  ليةةة  

ل على ينصيف مسال  يعم

 الك فيل.

 ما يؤدي ال ا ط المدلم   -

األفديةة  الضةةيد  إلةةى إلدةةا) 

 الض ) على ال صر.

 فالجيةةة ب الك يةةةرة يضةةةي -

إلى منادةةةة  مةةةةا  ولج نةةةةا  وز

 األف اذ.

الفس ان له ف ح  على شةكل  -

وعميدةةة  للغانةةة   Vلةةةرف 

يسةةاع إعلةةى يدليةةل نسةةاعق 

 الك فيل.

األشةةةةةةةةةةرط  العرنضةةةةةةةةةة   -

وال اةةةة ط المائلةةةة  يعمةةةةل 

علةةةةةةةى إضةةةةةةةفا) الشةةةةةةةكل 

األنثةة ي وفةةي نفةةس ال قةةو 

يضةةةة يم منادةةةة  األف ةةةةاذ 

لل ةةةةةة ازن مةةةةةةج األ  ةةةةةةاف 

 العرنض .

ال نالةةة ن الجينةةةز الضةةةيق  -

نسةةةةيابي  ورشةةةةاق  إنظهةةةةر 

 الساقيل.

ال نال ن المس ديم المنسةقل  -

 على الكالليل.

 

 

 األزياء المناسبة لنمط الجسم على شكل قمع(: 62شكل )



 

 الجسم أنماط 

 -  

صدر 

 كبير

خصر 

 قصير

ق رشيقة سا

 بعد الركبة

أرداف 

 ضخمة

أفخاذ 

 مرتفعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (: الخصائص المميزة لنمط الجسم على شكل آلة التشليو63) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(: األزياء المفضلة لنمط 64شكل )

 الجسم على شكل الكمنجة

(: األزياء غير 65شكل )

المناسبة لنمط الجسم 

 على شكل الكمنجة

 



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 
خةةةةةةةط الرق ةةةةةةة  المف ةةةةةةة ح  -

يةةم المزانةةا أ المسةة قنر ألةةق

أن  لهةةةةةذا الةةةةةنمط، ونجةةةةةب

يك ن ال ل زة ط نل  ل غاي 

 مناد  ال ال الم ريل .

 

دا و نايةل اريقا) نفضل  -

 يةةةا  الجسةةةق بشةةةكل عةةةا  معا

دا  وضةةةةةةي قا  مجسةةةةةة شةةةةةةك   

 لل صر.

نفضةةةةةةل أن يكةةةةةة ن ناقةةةةةة   -

الجا و ط نل  للغان  يصل 

زر والةق، بلل سط ومن هي  

مثةةةل دا ةةةو ال قلةةة   مةةةا  يما

 الرسمي .

 

ا لضةةةة ام  األرداف  - نظةةةةر 

اريةةةةقا)  بةةةةق مةةةةل يجنةةةةب 

 بنال ن به دي ب دان ي .

بنالةةةةةةة ن واسةةةةةةةج اريةةةةةةةقا)  -

لقردةةةةةة   افيةةةةةة   األردةةةةةةل

سةةةةماح بحرنةةةة  ال حةةةةر  لل

 للف ذنل.

إضاف  تني  إلةى نهانة  خةط   -

ذنةةل ال نالةة ن، نعمةةل علةةى 

 يزان مج األرداف العرنض .اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خاةة ط ال صةةميم الرأسةةي   -

يعمةةل علةةى يماسةة  الجسةةم 

وب ا ةةةةة  منادةةةةة   مةةةةةا  يما

 .األرداف

 مناسةب للةنمط لية  Aالشكل  -

 نغاةى األرداف وندلةل مسةال 

 الف ذنل إلى النصف.

 ما يعاي األ ما  الم سع   -

دةةةةةةا  أني ا  لل ةةةةةةارط مظهةةةةةةر

 لل صر.

الياق  ال اسع  يدلل مسةال   -

 األ  اف.

نعمةةل الفسةة ان ذو الصةةقرة  -

الضيد  العرنض  على رفج 

الصةةةقر،  مةةةا ندةةة   الكمةةةر 

أسةةةةفل الصةةةةقر،  العةةةةرنض

ر في قو الجسم بإطال  ال ص

 أ ثر رشاق .

 

 األزياء المناسبة لنمط الجسم على شكل آلة التشليو(: 66شكل )



 

 الجسم أنماط 

 -  
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 الجسم مس قنر ناعم ليل ال ا ط. - مواصفات النمط

الةة ال  -  ةةةل األف ةةاذ مم - الصةةقر م  سةةط - عةةرنضال صةةر  -

، (1)  ل ةةان بالنسةة   للجسةةمالسةةاقان مد - م ريلةة  وأ ثةةر بةةروزا  

 (.67شكل )

الهوووووودف المطلوووووووب 

مراعاتووووووووووه عنوووووووووود 

 التصميم للنمط

لصةةةقر الرشةةةيق وال دةةةه ويصةةةغير لجةةةذب النظةةةر ليصةةةميماف 

ويأ يق دمةال منادة  الصةقر ودعةل الجسةم   ،ال صر واألرداف

 س اال  ورشاق  ويصغير الحجم الظاير  للجسم. إأ ثر 

خطووووووووط التصوووووووميم 

 المفضلة للنمط

 لجز) العل   مف  ل  الصقر. ابس م  -

لجز) العل   ي رز ال صر يح ة   علةى شةرنط علةى ام بس  -

 .(2)نمكل لفه على ال صروال صر أسفل الصقر 

 (68د ا و ضيد  ومجسم  للد ا  عنق مناد  الصقر. شكل ) -

خطوط التصميم غير 

 المفضلة للنمط

عنةةق الم بةةس ال اسةةع  وال ةةى بهةةا طيةةاف وتنيةةاف وخص  ةةا   -

 .(69شكل ) ،ن فاخ الجسمإال صر يزنق مل 

 ال نال ن مريفج ال صر.  -

 لي ن  خا ط الجسم.  جس  قا  األل ان المائي  فهى ي ناغم مإ - األلوان وتأثيراتها

يزان فةى ألة ان الجةز) العلة   مةج السةفلى إلعاةا) مراعاة اإل -

 مزنق مل الرشاق  للجسم. 

اد عةل الدمةال النيلة ن الة اقى للماةر أو الج ا ةو ب عنجب اإل - األقمشة المناسبة

 المصن ع  مل الص ف ألن ذل  نزنق مل ان فاخ لجم الجسم. 

 األقمش  الداني  مناس   للنمط.  -

ال يق  ) عب نم ق مل مؤخرة إلةى مدقمة  السةا ( الحذا) نعاى  المكمـالت

الصغير وذو الكعب العالى ت ايا  عنق المشى وال ق ف  ما أنةه 

  رز رشاق  وداذبي  الكالليل وسمان ى الساقيل. ن  

                                                 

(1) www.trinnyandsusannah.com/m/sc/body_shape_survey. 

(2) www.nzgirl.co.nz/articles/8129. 
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 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: الخصائص المميزة لنمط الجسم على شكل التفاحة67شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(: األزياء المفضلة لنمط 68شكل )

 الجسم على شكل التفاحة

(: األزياء غير 69شكل )

المناسبة لنمط الجسم 

 على شكل التفاحة

 

صدر 

 متوسط

ساقان مقبولتان 

 بالنسبة للجسم

بطن 

 مترهلة

أرداف 

مسطحة 

 وضخمة



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يصةةمم بشةةكل م سةةج بقردةة  

طفيفة  إلخفةا) بةزوغ الة ال، 

لكنها   ي سةج لل ةارط بشةكل 

رفةةةةراف، وإلبةةةةراز منادةةةة  

الصةةقر نمكةةل إضةةاف  شةةرنط 

 أسفلها م اشرة.

الجا ةةو محكةةم ولةةه ف حةة   -

 Vرق ةةةةةةة  علةةةةةةةى شةةةةةةةكل 

وم ض ع ربا  )في نكة ( 

لةة ل ال صةةر ليةة  يعمةةل 

النهانةةةةةةاف الم قليةةةةةة  مةةةةةةل 

 الحةةةزا  علةةةى إخفةةةا) ن ةةة )

 مناد  ال ال ويري يها.

 شكل بسيط، ومسا  مل الجه 

ح ةةةة   ناألماميةةةة  نمكةةةةل أن 

على طيةاف ط نلة  مسة ايل  

أو  ةةةةةنقوقي ، ن ةةةةةقأ  ةةةةةنج 

الايةةاف وير ي هةةا عنةةق نداةة  

أسفل الة ال ل ةى   يضةيف 

 المزنق مل الحجم وال زن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

المعاةةةةةف اريةةةةةقا) نمكةةةةةل  -

المسةة ديم المف ةة ح، ويح ةةه 

نسةةي  قمةةال ا) اريةةقنمكةةل 

 دسةةيم الجسةةم إلةةى لم  لةةف 

 ت ت  مناطق ط نل  رشيد . 

 إذا  انو الدام  قصيرة، نجب -

 ي خى الحذر أن يك ن نهاناف

أمةا  ،المعاف فة   الر  ة 

إذا  انةةةو الدامةةةة  ط نلةةةة ، 

نمكل أن نصل ط له يحةو 

 الر    م اشرة.

نفضل الدمي  الضيق أسةفل 

منادةةةة  الصةةةةقر ونةةةة م ذلةةةة  

ر علةةةةةةةةى باسةةةةةةةة  قا  األزرا

الجةةان يل أو باسةة  قا  لةةزا  

أسفل الصقر ننزلق فى ايجال 

الجان يل فيعاى مظهر ودعم 

 رائج للجسم. 

أفضةةل شةةكل لل نالةة ن لهةةذا 

الةةنمط يةة  ال نالةة ن ال سةةيط 

المسةةا  مةةل الجهةة  األماميةة  

شةةةةةرنط عميةةةةةق علةةةةةى  مةةةةةج

 ال صةةةةةةر ) مةةةةةةر عميةةةةةةق(

وأردةةةل ال نالةةة ن نجةةةب أن 

يك ن م سةع  وغيةر مل صةد  

بمنادةةةة  األرداف أو الةةةة ال 

 عنق أ  ندا .

 األزياء المناسبة لنمط الجسم على شكل التفاحة(: 70شكل )



 

 الجسم أنماط 

 -  
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 األ  اف عرنض  م  ازن  مج عرض األرداف.  - مواصفات النمط

 (.71، شكل )نل انساقان ط  – خصر طفيف -

الهوووووودف المطلوووووووب 

مراعاتووووووووووه عنوووووووووود 

 التصميم للنمط

الشةةةكل العةةةا  للةةةنمط مسةةة ديم لةةةذل  نراعةةةى يصةةةميم أزنةةةا) ذاف 

خا ط منحني  ومائل  إلضفا) مزنق مل الشكل األنث   للنمط 

وإضةةاف  مزنةةق مةةل الايةةاف والكسةةراف المسةة ديم  والم ربةة  

 . (1)لمزنق مل األناق  واألن ت 

يم خطووووووووط التصوووووووم

 المفضلة للنمط

الم بةةس الم سةةع  الرفرافةة  ل زنةةق أن تةة  الجسةةم وي  عةةق عةةل  -

 الشكل المس ديم. 

المعةةةاطف الا نلةةة  ل ةةةى من صةةةف الف ةةةذنل إلبةةةراز دمةةةال  -

  (.72، شكل )الساقيل

خطوط التصميم غير 

 المفضلة للنمط

 الم بس المس ديم  للجز) العل   والسفلى.  -

نصةل والمنحنيةاف وال فا ةيل  لمحقدالج ا و المس ديم  غير  -

 ط لها لمن صف الف ذنل. 

 فساييل بسيا  م قلي  ال صر أو مريفع  ال صر.  -

  (.73، شكل )(2)م بس عل ن  قصيرة -

ال ان األزر  ال ايو واألرد انى ش يه بال اذنجةان غيةر مفضةل  األلوان وتأثيراتها

لكليةة  مثةةل للةةنمط ولكةةل يفضةةل األلةة ان الد نةة  ل جسةةم الهيةةة  ا

 الزن ى واأللمر والذي ى. 

الشيف ن الرقيةق مناسةب لعمةل الايةاف والقرابية  لي ةرز أن تة   - األقمشة المناسبة

 نسيابي  للنمط. إنع م  و ضفا)النمط وإ

للةةةنمط خص  ةةةا  فةةةى ال لةةة زة مناسةةة   واألقمشةةة  المزر شةةة   -

 والفس ان والج نل . 

 ن  ةةال إلةةى إلةة  يعمةةل علةةى دةةذب قةة دة غليظةة  أو ط ناريةةقا)  - المكمـالت

 .(1)مر ز الجسم وإضفا) مزنق مل الجمال

                                                 
(1) www.dialymail.co.uk/femail.article-488236/trinny&susannah-reveal-12-

womensbody-types-you.html.  

(2) www.trinnyandsusannah.com/m/sc/body_shape_survey. 



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: الخصائص المميزة لنمط الجسم على شكل العمود71شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(: األزياء غير 73شكل )(: األزياء المفضلة لنمط 72شكل )

                                                                                                                     

(1) Trinny & Susannah: Op. Cit., p.132, 136. 

أكتاف عريضة 

مساو لعرض 

 األرداف

 خصر طفيف

ساقان 

 طويلتان



 

 الجسم أنماط 

 -  

المناسبة لنمط الجسم  الجسم على شكل عمود

 لى شكل عمودع

 

 

 

 

 

 

 

 
ال لةةةةة زة مسةةةةة قنرة الرق ةةةةة  

يعاةةى مظهةةر أنيةةق ودةةذاب 

ريةةةةةقا يا إللجسةةةةةم ونمكةةةةةل 

 قصيرة أو ط نل  الكميل. 

الجا ةةةةةو محةةةةةقد ال فا ةةةةةيل 

بأ مةةةةةا  م سةةةةةةع  لل ةةةةةةارط، 

و ةةف والةةق مةةل األزرار، 

لي  نشير  ل دز) منه إلةى 

 مناد  الجذع والصقر.

 Aشةةةةةةةكل  علةةةةةةةى الج نلةةةةةةة 

قيةق الم سع  بشكل رفراف ر

علةةى ي صةةير الجسةةم بشةةكل 

 رائج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
المعاةةةةةةف الا نةةةةةةل ل ةةةةةةى 

من صةةةةف الف ةةةةذنل إلبةةةةراز 

دمةةةةةةال السةةةةةةاقيل، ومةةةةةةزود 

بحةةةزا  وديةةة ب م ضةةة ع  

يسةاعق على دةان ى المعاةف 

سةةة قارة ال دليةةةل مةةةل اإل علةةى

 نحنا). واإل

الفسةةةةةة ان المةةةةةةزر أ مةةةةةةل 

النمط   الشيف ن نظهر  ال 

 فى شكل أنث   رقيق.

لصةةةال   يةةةذا الةةةنمط نمكةةةل 

بنالةةةةةةة ن لةةةةةةةه أ  اريةةةةةةةقا) 

يصةةةةميم، ونفضةةةةل بنالةةةة ن 

م سةةةةج بقردةةةة  طفيفةةةة  مةةةةل 

األسةةةفل ليعاةةةى الدليةةةل مةةةل 

 يزان مج الجز) العل  . اإل

 

 األزياء المناسبة لنمط الجسم على شكل العمود(: 74شكل )



 

 الجسم أنماط 

 -  
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األ  ةاف  - ) السفلى   ير ومسة قنرالجسق  غير الحجم، الجز - مواصفات النمط

 ال صر  غير وقصير -  غيرة والصقر  غير

 (.75، شكل )(1)أف اذ ض م ، أرداف عالي   -

الهوووووودف المطلوووووووب 

مراعاتووووووووووه عنوووووووووود 

 التصميم للنمط

مة  ) وال عةرنض فةى المنادة  ب كار يصميماف يساعق علةى اإلإ

 العليا أعلى خط ال صر بهقف ال صغير ظايرنا  لألرداف. 

خطووووووووط التصوووووووميم 

 المفضلة للنمط

سةة  قا  ال اةة ط المسةة ديم  فةةى يصةةميم الجا ةةو مةةج وسةةائق إ -

األ  اف ونجب أن نك ن الجا ةو فة   أو يحةو أعلةى منادة  

 فى األرداف. 

سةةة  قا  ال صةةةميماف ذاف ال ةةةأتيراف الزخرفيةةة  فةةةى الجةةةز) إ -

 العل   مثل الثنياف والكشكش  والجي ب اللاأ. 

 المندةة ل والثةة ب ذو ال سةةط السةةاقط. شةةكل سةة  قا  الثةة ب إ -

(76). 

خطوط التصميم غير 

 المفضلة للنمط

 م بس لها أ ما  من ف  . اريقا)  -

 بنال ن مس ق  نهان  الذنل. -

 واسع .  Vم بس لها ف ح  رق   على شكل  -

 فس ان له خا ط يصميم م روب .  -

لسةفلى المزنق مل الحجةم علةى الجةز) ا يفأ  مل س من فخ نض -

 (.77، شكل )(2)مل الجسم

سةة  قا  األلةةة ان الفايحةة  فةةةى الجةةز) العلةةة   والقا نةة  للجةةةز) إ األلوان وتأثيراتها

 السفلى. 

   ننص  باألقمش  الشيف ن لهذا النمط واألقمش  الرقيد .  - األقمشة المناسبة

                                                 

(1) www.trinnyandsusannah.com/m/sc/body_shape_survey. 

(2) www.dialymail.co.uk/femail.article-488236/trinny&susannah-reveal-12-

womensbody-types-you.html. 



 

 الجسم أنماط 

 -  

  ق األرداف.شنسي  الدمال الثديل فى الج نل  نعمل على ضم و -

س  قا  المكم ف ال ةى يسةاعق علةى دةذب النظةر إلةى الجةز) إ - المكمـالت

 العل   مل الجسم. 

سةةة  قا  الس سةةةل الرفيعةةة  ونفضةةةل الدةةة داف إو  ننصةةة  ب -

 ال  ب  الم هرة. 

الحةةذا) م روطةةى الكعةةب ن ةةزن مةةج النصةةف السةةفلى للجسةةم،  -

ونجب أن يك ن مدقم ه بسيا  ودميل ، يفةاد  أ  أشةرط  أو 

 .(1)الليلسي ر على الك
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الجسةةم علةةى شةةكل زيرنةة  يةة  ع ةةارة عةةل الجسةةم علةةى ييةةة   - مواصفات النمط

الساع  الرملي  لكنه مشقود قلي   عنه وأ ثر مرون ، وأدزا ل 

 أ ثر يناسدا  و غرا  والنصف السفلى أ ثر رشاق . 

 . الصقر   ير، خصر ط نل مس قنر بقرد  طفيف  -

 األرداف م  ازن  مج الصقر.  -

 (.79، شكل )(2)األردل واألف اذ رشيد  -

الهوووووودف المطلوووووووب 

مراعاتووووووووووه عنوووووووووود 

 التصميم للنمط

يصميم أزنا) خا  ، محكم  على ققر الجسم، والمحافظة  علةى 

س ا)  ان لجم الجسم   يرا  أو ،ي ازن النس   بيل أدزا) الجسم 

م بس الجز) العل   لجذب  غيرا ، األفكار الرئيسي  ي دق فى 

 النظر إلى الذراع والصقر الرشيق. 

خطووووووووط التصوووووووميم 

 المفضلة للنمط

م بس الجز) العل   نجب أن يك ن م هةرة وبراقة  ولهةا خةط  -

 رق   مربج م قلى، لي  ند   ب دسيم الجسم. 

، شةكل مةال مدقمة  الةذراعيلداأل ما  الدصةيرة الضةيد  ي ةرز  -

(80.)  

                                                 

(1) Trinny & Susannah: Op. Cit., p.158, 160. 

(2) www.trinnyandsusannah.com/m/sc/body_shape_survey. 



 

 الجسم أنماط 

 -  

غير خطوط التصميم 

 المفضلة للنمط

الفسةةة ان ال اسةةةج الفضةةةفاض الم ةةةقلى مةةةل أعلةةةى منادةةة  فةةةى  -

الصةةقر فإنةةه نضةةيف مزنةةق مةةل الحجةةم عنةةق منادةة  الصةةقر 

 واألرداف وال ال األف اذ. 

م بةةس بهةةا  شكشةة  لةة ل العنةةق أو خةةط اريةةقا) ب عةةاد عةةل اإل -

 راف لهةةةا  شكشةةةاف م قردةةة  فةةةى الرق ةةة ، أو فسةةةاييل أو ينةةة

  ف ف.

 الجز) العل   مس قنرة الرق  . م بس  -

  (.81، شكل )(1)م بس لها ناقاف األميراف -

 األل ان الزايي  مناس   بقون إفراط.  األلوان وتأثيراتها

األقمشةة  ال ةةى لهةةا ومةةيض )لمعةة ( بسةةيا  أو ندةة ل زخرفيةة   األقمشة المناسبة

 بسيا  يجذب ا ن  ال. 

نةةة  ألنهةةةا يضةةةيج دمةةةال الكةةةالليل ا ب عةةةاد عةةةل األلذنةةة  ال يق - المكمـالت

 ألذن  منحني  الكعب.  إس  قا الرشيد يل و

األقةةراط الحةةادة غيةةر مناسةة   ونفضةةل المسةة قنرة ل  ناسةةب مةةج  -

 .(2) الشكل العا  للجسم )منحنياف(

 

 

                                                 
(1) www.dialymail.co.uk/femail.article-488236/trinny&susannah-reveal-12-

womensbody-types-you.html. 

(2) Trinny & Susannah: Op. Cit., p.166, 168. 



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (: الخصائص المميزة لنمط الجسم على شكل جرس75شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(: األزياء المفضلة لنمط 76شكل )

الفستان ذو  الجسم على شكل جرس

الوسط الساقط فوق )أو تحت( أعلى 

 منطقة فى األرداف  

(: األزياء غير 77شكل )

المناسبة لنمط الجسم على 

المالبس  شكل جرس

المنتفخة تضيف المزيد من 

 الحجم إلى الجزء السفلى

 صدر صغير
خصر 

 صغير

أفخاذ عالية 

 وكبيرة

أكتاف 

 صغيرة

أرداف 

 ضخمة

 خصر قصير



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ال لةةةة زة ال اسةةةةع  الرفرافةةةة  

 ين هةةى ف حةة  رق ةة  لهةةا ال ةةى

 نسةاعق علةى  ب رير مزنل لهةا

و النظةةةةةر إلةةةةةى الجةةةةةز) لفةةةةة

بينمةةا يعمةةل ، العلةة   للجسةةم

خاةةة ط ال صةةةميم المر زنةةة  

علةةى يحقنةةق ال صةةر األنيةةق 

 المريفج.

 

الحفةةةاظ علةةةى قةةة  خاةةة ط 

الرق ةةة  بةةةالدرب مةةةل الرق ةةة  

ق عةرض األ  ةاف، نةذايها نز

الكشكشةةةةةة  يعاةةةةةةى لجمةةةةةةا  

إضةةةةةافيا  مال بةةةةةا  للنصةةةةةف 

أنضةةةا  لعلةةة   مةةةل الجسةةةم، ا

ال لةة زة ال ةةى لهةةا خةةط رق ةة  

يعاةةةى علةةةى شةةةكل قلسةةةن ة 

 يساع الك فيل.إإنحا)   ير ب

نجةةب أن يكةة ن بسةةيا  ومةةل 

قمال سةمي  ليضةم األرداف 

وإذا ال ةةةة ف علةةةةى طيةةةة  أو 

أ ثةةةةر يكةةةة ن فةةةةى النصةةةةف 

السةةفلى مةةل الج نلةة  ل ةةى   

يضيف مزنق مةل الحجةم إلةى 

 األف اذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
قا  وسةةةةةائق األ  ةةةةةاف سةةةةة  إ

ل عةةةرنض مسةةةال  األ  ةةةاف، 

األزرار العالي  الم ض ع  و

بةراز النصةف إلعلى الصقر 

 العل   للجسم.

نعمةةةل خةةةط الرق ةةة  الضةةةيق 

واأل ما  الا نل  على ي سيج 

والحةةةةزا   ،مسةةةةال  الك فةةةةيل

العرنض على خصر الفس ان 

نعمل علةى دةذب النظةر إلةى 

 ال صر الرشيق.

نجةةةةب أن نكةةةة ن ال نالةةةة ب 

يسةةةاع ولةةةه س سةةة   إ ةةةقلى بم

مةةةل الجانةةةب ل ةةةى   نسةةةم  

 بأ  بروز فى مناد  ال ال. 

 

 

 األزياء المناسبة لنمط الجسم على شكل جرس (: 78شكل )



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: الخصائص المميزة لنمط الجسم على شكل فازة79شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(: األزياء المفضلة لنمط 80شكل )

 شكل فازة  الجسم على

(: األزياء غير 81شكل )

المناسبة لنمط الجسم 

 على شكل فازة 

صدر 

 كبير

خصر 

 طويل

أفخاذ وأرجل 

 شيقةر

بطن 

 معتدلة
األرداف 

متوازنة 

 مع الصدر



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ال لةةةةة زة المحكمةةةةة  علةةةةةى  -

الجسةةم وب ةةط رق ةة  م سةةج 

يجةةةذب النظةةةر إلةةةى دمةةةال 

 مناد  الصقر. 

 

الجا ةةةةو المح ةةةة  نجةةةةذب  -

األنظةةةةةةار إلةةةةةةى ال صةةةةةةر 

 الرشيق. 

الياقةة  المف  لةة  الم سةةع ،  -

يدلةةةةةةل مسةةةةةةال  الصةةةةةةقر 

 النصف. الك يرة إلى

الج نلةةةةةةةةةةةةةةةة  الضةةةةةةةةةةةةةةةةيد  

علةةةى ضةةةم  يسةةةاعقالمس ديم 

 ووشق الجسم برفج األرداف،

نجةةب أن نصةةل ط لهةةا عنةةق 

أضةةيق دةةز) مةةل الةةر   يل، 

 يحو الر   .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مةةةةا  المنف خةةةة  ي عةةةةق األ  -

 النظر عل الصقر الك ير. 

خط الرق   م سج ال ج نةف  -

ند   بم ازن  لجم الصةقر 

  مج باقى أدزا) الجسم.

الفسةة ان المحكةةم علةةى الجسةةم 

ل أ يةةق وإظهةةار دمةةال الجسةةم 

ونجةةب ال ر يةةز علةةى الجةةز) 

العلةةةةة   للفسةةةةة ان إلظهةةةةةار 

دمةةةةةةال الةةةةةةذراع والصةةةةةةقر 

 الرشيق.

بنالةةةةةة ن دينةةةةةةز اريةةةةةةقا)  -

 مس ديم بسيط. 

 

 

 األزياء المناسبة لنمط الجسم على شكل فازة (: 82شكل )



 

 الجسم أنماط 

 -  

 The Brick ضغوطة(نمط الجسم على شكل قرميدة )كتلة مستطيلة م -10

 ي  ار .سال ني  األساسي  ق ن ، شكل الجسم ينق - مواصفات النمط

 .األ  اف عرنض ،   ن دق خصر -

 .ال ال م  سا  -

بةقون أي اسة قارة أو ال فةاف  ما  الساقان واألرداف مساح  يما -

 .(1)أنث ي

 غليظان مس قنران. ن ال  -

 (.83، شكل )(2)الصقر رشيق -

وب الهوووووودف المطلوووووو

مراعاتووووووووووه عنوووووووووود 

 التصميم للنمط

  على الجسم الهنقسي الصار  وإضةاف  تفا) مزنق مل األن ضإ -

سة  قا  الم بةس أو إبمزنق مل المنحنياف على خا ط ال صميم 

 .(3)فا) األن ت  لهذا النمطضإلالا اع  والدصاف المنحني  

خطووووووووط التصوووووووميم 

 المفضلة للنمط

 ب النظر إلى الصقر.خط الرق   المف  ح والمس قنر نجذ -

الايةةاف الا ليةة  غيةةر الم ماتلةة  يعمةةل علةةى اإلنحةةا) بال فةةاف  -

الجةةز) السةةفلي مةةل الجسةةم وعةةق  ي ضةةي  شةةكله الحديدةةي  مةةا 

 يعمل على رفج شكل األرداف.

ودةة د طيةةاف وخاةة ط منحنيةة  أسةةفل منادةة  الصةةقر يةة لي  -

 ابي  ولر  .ينسإب

م  لفةة  الوأل انهةةا  الا اعةة  أو الزخرفةة  ال سةةيا  أو الم شةةابك  -

 (.84، شكل )(4)مفيقة للنمط

خطوط التصميم غير 

 المفضلة للنمط

 ال ن رة الدصيرة، يجسق أوسج مناد  للف قنل. -

 زنق مل اس دام  الجسم.يم بس الجز) العل ي المس ديم ،  -

الم بةةس المربعةة ، مثةةل قمصةةان قصةةيرة األ مةةا  أو الج ا ةةو  -

                                                 
(1) //images.google.com.eg/imgres?imgurl=http://bp1.blogger.com/-hyplwim5c3q. 

(2) www.trinnyandsusannah.com/m/sc/body_shape_survey. 

(3) www.nzgirl.co.nz/articles/10106. 

(4) www.nzgirl.co.nz/articles/8129.. 



 

 الجسم أنماط 

 -  

  نقوقي  الشكل.

 طياف ط لي . م بس بها -

 (.85، شكل )بنال ناف مصن ع  مل نسي  خشل -

مناسةة     نةةياأللةة ان الم  سةةا  باإلضةةاف  لألبةةيض واألسةة د وال األلوان وتأثيراتها

 للنمط.

األقمش  الك اني  واألنسج  ال شةن  والسةميك  ألنهةا يفادي اخ يار  األقمشة المناسبة

 قمش  المرن .يزنق مل  نقوقي  شكل الجسم ولكل يس  ق  األ

 ألذن  عالي  الرق   أو ألذن  ويقن  غليظ .اريقا) نجب عق   - المكمـالت

 .(1)ألذن  مس قنرة الشكل مس قنرة الكعباريقا) نفضل  -
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 -أف ةاذ وباةل رشةةيد   -خصةر طفيةف وقصةير  - ةقر   يةر  - مواصفات النمط

 (.87، شكل )(2)قان ط نل ان رشيد انسا

الهوووووودف المطلوووووووب 

مراعاتووووووووووه عنوووووووووود 

 التصميم للنمط

ليس لق  يةذا الةنمط أ  ةاف عرنضة  ل دليةل الصةقر المك نةز ،  -

الظهةر، لةذل  نجةب ا ع نةا)  حةقبنؤدي ذل  إلى انحنةا) ويمما 

 ب ضج ال ق ف.

  نةةاز الجةةز) إب عةةا  ر لهةةذا الجسةةم نضةةفي انا ايال صةةر الدصةة -

 ي للجسم نسة ي ا لةذل  مالة ب ال ر يةز علةى دمةال السةاقيل العل

سة  قا  الايةاف والقرابية  إغفال النصف العلة ي للجسةم وإدون 

 أسفل الصقر.

خطووووووووط التصوووووووميم 

 المفضلة للنمط

ل مةيليق م بس السهراف والم بس المسةائي  لهةذا الةنمط، ويك -

 المشكل  في الم بس الص الي  العادن 

األزرار، ون ق) وضعها أسةفل الصةقر ل ةى  الم بس مزدود  -

                                                 

(1) Trinny & Susannah: Op. Cit., p.190, 192, 194. 

(2) www.trinnyandsusannah.com/m/sc/body_shape_survey. 



 

 الجسم أنماط 

 -  

  (.88، شكل )ن  ال إلى ال صرلفو اإل  يض مه ي  

خطوط التصميم غير 

 المفضلة للنمط

م بةةس عل نةة  قصةةيرة األ مةةا  للغانةة  أو ضةةيد  دةةق ا اريةةقا)  -

 راعيل بشكل غير دذاب.ذنظهر ال

بنالةةة ن عةةةالي ال صةةةر ن ظهةةةر السةةةاقان بشةةةكل غيةةةر اريةةةقا)  -

 مج باقي الجسم لفرط ط لها م ناسق 

 الفساييل المند ش  المك ن  مل دز) عل ي م صل بج نل . -

م بس لها رق   ط نل  للغانة  نعاةي اإللسةاس بإطالة  اريقا)  -

 شكل الجسم إلى أقصى درد  غير مال ب .

 (.89، شكل )(1)الج ا و الضيد  الدصيرة -

  فةةي الفسةةاييل يزنةةق مةةل أن تةة  يةةذا األلةة ان الزاييةة  وال راقةة - األلوان وتأثيراتها

 النمط.

يل، نجب مراعاة ي ازن أل ان الجةز) العلة ي  قاعاريقا) عنق  -

مج أل ان الجز) السفلي ل ى   يزنةق اإللسةاس بحجةم الجةز) 

 العل ي

الصةة ف والحرنةةر والداةةل مناسةة   لعمةةل الجةة ن ف والفسةةاييل  األقمشة المناسبة

عمةةةةةةل الايةةةةةةاف ل ناسةةةةةةب خاةةةةةة ط ال صةةةةةةميم المنحنيةةةةةة  و

 .نحنا)افواإل

قةة داف م هردةة  وم كلفةة  ل ةةى   يزنةةق مةةل اريةةقا)   نجةةب  - المكمـالت

 لجم الصقر.

ألذن  ذاف  عب رقيق ليعكس رشةاق  ونحالة  السةاقيل،  يفضل -

ونجةةب أن نكةة ن الكعةةب مسةة ديم ليعاةةي إلسةةاس بأنةةه نةةقعم 

 .(2)النصف العل ي مل الجسم

                                                 
(1) www.dialymail.co.uk/femail.article-488236/trinny&susannah-reveal-12-

womensbody-types-you.html. 

(2) Trinny & Susannah: Op. Cit., p.202, 204. 



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: الخصائص المميزة لنمط الجسم على شكل قرميدة83شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(: األزياء المفضلة لنمط 84شكل )

 الجسم على شكل قرميدة

(: األزياء غير 85شكل )

المناسبة لنمط الجسم 

 على شكل قرميدة

أكتاف 

 عريضة

أفخاذ 

 مستديرة

أرداف 

 مسطحة

ال يوجد 

بطن  خصر

متوسطة 

 مسطحة



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

س  قا  بل زة بهةا يريةر أو إا -

يارنةةةز علةةةى ف حةةة  الرق ةةة  

نادةةةة  لجةةةذب النظةةةر إلةةةى م

 الصقر الرشيد 

س  قا  بل زة يح ة ي علةى إ -

ليا اف أسفل مناد  وطياف 

الصةةقر لجةةةذب النظةةةر إليهةةةا 

 وإضاف  شكل أنث ي للجسم.

نفضةةةل الجا ةةةو بةةةه لةةةزا  

محةةةةةقد ل ضةةةةةج رباةةةةة  أو 

شةةةةاح ل نحةةةةا) وفي نكةةةة  أو

 ب د د خصر رشيق.

 

الج نلة  ال ةي يح ة ي علةى  -

طيةةةةاف أو  سةةةةراف غيةةةةر 

  م ماتل  يساعق على إضةاف

 منحنياف لشكل الجسم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

المعاةةف علةةى شةةكل األزنةةا) 

الملكيةةة  ن صةةةر الجسةةةم و  

نظهةةةةةةةر مناد ةةةةةةةي الةةةةةةة ال 

واألرداف بجانةةةةةةب إضةةةةةةاف  

 منحنياف للجسم.

ال صةةةر المريفةةةج مناسةةةب  -

للةةنمط ليةة  نجةةذب النظةةر 

إلةةةى المكةةةان الرشةةةيق فةةةي 

 .الجسم )الصقر(

نفضةةةةةل ال نالةةةةة ن الةةةةةذي  -

مةةةة  ) نضةةةةيف بعةةةةض اإل

 جز) العل ي.لل

 

 األزياء المناسبة لنمط الجسم على شكل قرميدة(: 86شكل )



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: الخصائص المميزة لنمط الجسم على شكل لولى بوب87شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(: فتحة الرقبة العريضة 88شكل )

المتسعة مناسبة للنمط ألنها تقلل 

 مساحة الصدر 

ذو (: البنطلون 89شكل )

الخصر المرتفع غير مناسب 

للنمط حيث يظهر الساقان 

 طويلتان أكثر من اللزوم

صدر 

خصر  كبير

 طفيف

أرداف 

 رشيقة

ساقان 

طويلتان 

 رشيقتان



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ال لةةةة زة مف  لةةةة  الرق ةةةة   -

المربعةةة  وعميدةةة  إلظهةةةار 

دمال الصةقر،  مةا يسةاعق 

الكسةةةراف الم ربةةة  أسةةةفل 

ن  ةال الصقر على دةذب اإل

 ال صر. إلى

 

مةةزدوط األزرار، الجا ةةو  -

ليةة  ن ةةق) وضةةج األزرار 

الصةةقر، نعمةةل علةةى أسةةفل 

إطالةةة  الصةةةقر، باإلضةةةاف  

إلةةى الزخةةارف الما  عةة  

على قمال الجا ةو يكسةر 

 ط ل الدف  الصقري.

 

الج نلةةةة  م سةةةةع  لل ةةةةةارط، 

يرفةةةةرف عنةةةةق نهانةةةة  خةةةةط 

الةةةذنل، يعمةةةل علةةةى يةةة ازن 

النصةةةةف العلةةةة ي واإلنحةةةةا) 

 .ذف ابض ام  األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نفضةةةةةل المعاةةةةةف الم سةةةةةج 

لل ةةةةارط بعةةةةق خةةةةط الصةةةةقر 

ل سةةط،  مةةةا نجةةب وضةةةج وا

األزرار أسةةفل الصةةقر ل ةةى 

  يضةة مه )  ي ضةةج علةةى 

الصةةةةةقر( ويجةةةةةذب النظةةةةةر 

 لل صر والجذع.

العدةةةق وال جمعةةةاف والايةةةاف 

فةةي الفسةة ان أسةةفل الصةةةقر، 

ن  ةةةال إلةةةى منادةةة  يجةةةذب اإل

ال صةةةر، والحرنةةةر الراقةةةي 

مناسةةب لصةةنج يةةذا الفسةة ان 

نسةةةةاعق فةةةةي إظهةةةةار ليةةةة  

نحنةةا)اف بشةةكل الايةةاف واإل

 ائج.ر

بنال ن بسيط المدقم ، ن سةج 

مةةل خةةط الر  ةة  ل ةةى نهانةة  

خط الذنل وذلة  إلنجةاد نة ع 

مةةةةل ال ةةةة ازن بةةةةيل الجةةةةز) 

العلةةة ي الك يةةةر مةةةج الجةةةز) 

 السفلي الرشيق.

 

 األزياء المناسبة لنمط الجسم على شكل لولى بوب(: 90شكل )



 

 الجسم أنماط 

 -  

 The Pear نمط الجسم على الكمثرى   -12

أل  ةةاف الرفيعةة  واألرداف العرنضةة  معاي ةةا الشةةكل ن ميةةز با - مواصفات النمط

 .(1)الكمثر  للجسم

الجةةز) العلةة ي للجسةةم مثةةالي خةةالي مةةل العيةة ب ن ميةةز بصةةقر  -

 م  سط الحجم، الذراعان مثالي ان، الظهر ق ي رشيق.

 ال صر مس قنر وال ال مشقود. -

الجةةز) السةةفلي للجسةةم يكثةةر فيةةه ال كةة  ف، فاألف ةةاذ مم لةةة   -

 .(91شكل ) ،(2)ن م ك ل  ومك نزةوالساقا

الهوووووودف المطلوووووووب 

مراعاتووووووووووه عنوووووووووود 

 التصميم للنمط

ب كار يصميماف يساعق على إظهار دمال الجز) العلة ي مةل إ -

الجسةةم مثةةل خةةط الرق ةة  المف ةة ح والسةةاحي ن سةةج مسةةال  

 . ذيزانها مج األف االك فيل إل

الزخارف وال ا ط العرنضة  الضةيد  للغانة  فةي نسةي  يعمل  -

 الدمال خقاع بصري مما ن لي بجسق أ ثر أن ت .

أبعةةةةاد النظةةةةر إلةةةةى األرداف العرنضةةةة  المم لةةةةة  والسةةةةاقان  -

 .(3)المك نزة

خطووووووووط التصوووووووميم 

 المفضلة للنمط

س  قا  األقمش  ذاف األق   العرنض  في الجةز) العلة ي مةل إ -

 ا  الجسم لي قو أ ثر عرض

وخا ةة  يةةأتير  ال صةةميماف ذاف الم بةةس السةةاحي  الم  لفةة  -

 ال  نق.

 .(4)الكاروياف ال سيا  والمر    -

 ةة ل العرنضةة  فةةي سةة  قا  ال اةة ط العرنضةة  والسةةفرة واألإ -

واسةةةة  قا  وسةةةةائق األ  ةةةةاف ل  ةةةةقو أ ثةةةةر ،الجةةةةز) العلةةةة ي 
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(2) Trinny & Susannah: Op. Cit., p.220. 
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 الجسم أنماط 

 -  

ا  (92شكل ) (1).عرض 

خطوط التصميم غير 

 المفضلة للنمط

ل ف السةةاقي الم بةةس الدصةةيرة فةة   الر  ةة  فهةةي يظهةةر يكةة  -

 والف ذنل.

 لذا) بسي ر فه  نزنق مل اإللساس بدصر الساقيل. نفضل -

 عق  ل س أزنا) يح  ي علةى خاة ط عرنضة  أو م روبة  شةكل

(93). 

 اللةةة ن الغةةةامق فةةةي ال نالةةة ن والج نلةةة  مثةةةل األسةةة د وال نةةةي األلوان وتأثيراتها

واألل ان الزايي  وال مع  فةي ال لة زة والجا ةو مثةل الفضةي 

 .وال ريدالي

أقمشةةة  الحرنةةةر الا يعةةةي والجيرسةةةيه والكارويةةةاف واألقمشةةة   األقمشة المناسبة

واألقمشةةة  الرقيدةةة   ،ر شةةة زالما  عةةة  ذاف ال صةةةميماف الم

 للجز) العل ي يضفي أن ت  على الجسم.

نفضةةل اسةة  قا   ةةنقل رقيةةق بةةقون سةةي ر أو لةةذا) مسةة ديم أو  المكمـالت

ساقيل والكةالليل سمان ي ال همسا  الكعب وذل  ل دليل غ ظ

 .(2)نى لقدإلى أ
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 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: الخصائص المميزة لنمط الجسم على شكل الكمثرى91شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

األزياء المفضلة  (:92شكل )

 لنمط الجسم على شكل كمثرى

(: المالبس القصيرة المنتهية 93شكل )

عند منطقة األرداف غير مناسبة ألنها 

 فت النظر إليهاتل

 

صدر 

 صغير

خصر 

 طويل

أرداف 

 كبيرة

أفخاذ 

 مكتنزة



 

 الجسم أنماط 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بفضل ال ل زاف ويي شةيرف 

المف  ح المدقم  وذل  ل  سج 

األ  ةةةةةاف ودةةةةةذب ا ن  ةةةةةال 

 للجز) العل ي مل الجسم.

أيم ما نح اده يذا النمط ية  

دا ةو خةة ب ليجةذب النظةةر 

إلةةى الجةةةز) العلةةة ي واللةةة ن 

الفضي الم أللئ نسةاعق علةى 

 ذل .

 

الج نل  أفضل وسيل  لم اراة 

السةةةاقيل، الج نلةةة  نجةةةب أن 

 (A)يك ن ط نلة  علةى شةكل 

 وأل انها دا ن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
المعاةةةةةف اريةةةةةقا) نفضةةةةةل 

ةةا، ليةة  نعمةةل ال ةةةط  مف  ل 

الا لي للمعاف علةى يدسةيم 

الف ةةةذنل رأسةةةي ا، مةةةج وضةةةج 

لةةزا  لةة ل المعاةةف فين دةةل 

 ال ر يز إلى محيط ال صر.

 

 الفس ان الم صمم بقون أشةرط 

يج األ  ةةاف نسةاعق علةةى ي سةة

ونمكل اريقا ل بمفردل أو مج 

 بل زة أو قمي .

الجز) السفلي للفسة ان نكة ن 

واسج، رفراف لي لي بمزنةق 

 مل األن ت .

 

نجةةةب أن نكةةة ن ال نالةةة ن  -

بسةةةيط المدقمةةة  خةةةالي مةةةل 

الجيةةةةةةةةةة ب الجان يةةةةةةةةةة  أو 

األماميةةةةة  ل ةةةةةى   نزنةةةةةق 

 مسال  األف اذ.

أن نكةة ن ال نالةة ن واسةةةج  -

بقردةةة   افيةةة  مةةةل أسةةةفل 

 يغاي األردل المك نزة.ل

 

 األزياء المناسبة لنمط الجسم على شكل كمثرى(: 94شكل )


