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 نام خدابه

ای های درسی و محتوها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامهشرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری
 های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسیهای درسی را در ادامه تغییرات پایهکتاب

ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر ترین تغییر در کتابملی جمهوری اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم
شود. شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی بطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می

 حرفه ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است: –لی در رشته تحصی
 های دستکشیساخت عروسکهای فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی شایستگی .5
 های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینهشایستگی .9
 رم افزارهاهای فناوری اطالعات و ارتباطات مانند کار با نشایستگی .1
 العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگرهای مربوط به یادگیری مادامشایستگی .4

یزی درسی رای و کاردانش مبتنی بر اسناد باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامههای درسی فنی و حرفهبر این اساس دفتر تألیف کتاب
اند که مرجع اصلی و راهنمای ای را تدوین نمودههای شاخه فنی و حرفهمه درسی رشتهای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنافنی و حرفه
 های درسی هر رشته است. تألیف کتاب

این کتاب دومین کتاب کارگاهی است که ویژه رشته تولید برنامه تلویزیونی تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلی پیش رو چهار 
های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگیگیکتاب کارگاهی و با شایست

های آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی به اثبات بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی
 رسانید.

شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر  های نمایشیعروسک دهندگیساخت و بازیکتاب درسی 
ه آن های مربوط بتوانید شایستگیکاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان میواحد یادگیری از چند مرحله

 59نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ن یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور میرا کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودما
 باشد.می

لیف شده است، وجود دارد. یکی از أهمچنین عالوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و ت
های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه شد که برای انجام فعالیتبااین اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می

توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده خود را می
 توانید از عناوین آن مطلع شوید.می www.tvoccd.medu.irاست که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی 

های ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگیهای غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفههای یادگیری در ارتباط با شایستگیفعالیت
های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. باطات همراه با شایستگییادگیری مادام العمر و فناوری اطالعات و ارت

های های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیتها را در کنار شایستگیشما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی
 یادگیری به کار گیرید.

های هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیهرعایت نکات ایمنی، بهداشتی 
 آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام
 اعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.اجتم

 ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهدفتر تألیف کتاب
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 سخنی با هنرآموزان گرامی

 
 نام خدابه

بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و نیازهای در راستای تحقق اهداف سند تحول 
ف طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تالی تولید برنامه تلویزیونیدرسی رشته متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه

لیف گردیده است این های کارگاهی می باشد که برای سال دهم تدوین و تأگردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب
پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی  1کتاب دارای 

باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان های این کتاب میبر شایستگی از ویژگی
ره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان بایست برای هر پودمان یک نمگرامی می

گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل میمی 59حداقل 
یافته در یادگیری ساختهای های دیگر این کتاب طراحی فعالیتها است. از ویژگیمستمر برای هریک از پودمان

ای و مباحث زیست محیطی است. این های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفهارتباط با شایستگی
کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که الزم است از سایر اجزاء بستة آموزشی مانند 

م آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، افزار و فیلکتاب همراه هنرجو، نرم
ادگیری، یتوانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بستهگیرد. شما میارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می

ندی بری محتوای کتاب، بودجههای تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیروش
یری های یادگهای غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیتزمانی، نکات آموزشی شایستگی

 ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.و تمرین
 های ذیل است:کتاب شامل پودمان

های نمایشی و سپس به لوازم و که ابتدا عروسک "ایو میله شیهای دستکعروسک ختسا"پودمان اول: با عنوان 
 شود.های ساخت آنها پرداخته میابزارهای ساخت عروسک دستکشی اشاره شده است و در ادامه به شیوه

این نوع عروسک و ساخت های دارد، که در آن کاربرد و ویژگی "نخی و ماپتهای عروسکساخت "پودمان دوم: عنوان 
 شود.پرداخته میهای ارائة آن برای نمایش عروسکی و تجهیزات و روش آموزش داده شده است و در ادامه به ابزار آن

پردازی وسایل مورد نیاز برای صحنهاست. در این پودمان ابتدا  "دکورسازی عروسکی"پودمان سوم: دارای عنوان 
 شرح داده شده است. برای ساخت صحنهکار آموزش داده شده و در ادامه مراحل  های عروسکینمایش

شرح داده شده  طراحی لباس برای عروسکنام دارد. ابتدا تاریخچه  "های نمایشیداری عروسکجامه"پودمان چهارم: 
 آموزش داده شده است. داریطراحی لباس و جامهو در ادامه 

گردانی و صداپیشگی اس عروسکشامل دو واحد یادگیری است که اس "گردانیعروسک"پودمان پنجم: با عنوان 
 .دهدگردانی را آموزش میهای عروسکی تلویزیونی را شرح داده و مهارت عروسکهمزمان برای آن در اجرای برنامه

 بینی شده برای این درس محقق گردد.امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش
 

 و کاردانش ایهای درسی فنی و حرفهدفتر تألیف کتاب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

گردهایی که تمام صحنه را عروسک دستکشی از دیرباز به وسیله دوره
ها عروسک کردند به تماشاچیان عرضه شد. بعدبر دوش خود حمل می

 یننمادگردانی اضافه و به عنوان یک اجرای این نوع عروسک ای بهمیله
 مذهبی گسترش یافت. - های اجتماعیبرای یادگیری آموزه
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 های دستكشیساخت عروسک

 اید؛حال پی بردهآیا تا به 

 هایی الزم است؟های دستکشی چه مهارتبرای ساخت عروسک 

ند توانشوند و میهای دستکشی آشنا میهای عروسکهنرجویان در این واحد یادگیری با فرم، عملکرد و دیگر ویژگی

 های متنوع عروسک نمایشی بسازند.با تکنیک

 
 
 
 
 

 استاندارد عملكرد 

  بق شخصیت نمایشیاطمیک عروسک دستکشی با قابلیت حرکت سر ساخت. 

 

  

 9 ی یادگیرواحد
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 مقدمه

 
 

ترس باعث کودکان و نوجوانان ترس و کمرویی است.  انسان، به خصوصهای شکست در زندگی یکی از علت
های خود در دادن ارزش در کارهای گروهی و نشان مشارکتاز  دادهنفسشان را از دست اعتماد بهشود افراد می

 حقیر و ناتوان احساس کنند. دیگرانخود را میان ه؛ دگروه باز مان
. آشنایی یکی از آنهاست نمایش عروسكی، ضعف وجود دارد که طرف کردن اینبرای کاهش و بر یهای مؤثرراه

کند و موجب نان فراهم میآ هایارزش ، زمینه را برای بروزبه نحوی غیر مستقیم ،کودکان و نوجوانان با این هنر
در برخورد با دیگران موقعیت خود ند و نیاز دارند به زبان بیاورند، ابراز کرده، کنفکر می که چه راآن شود آنهامی
 و راه درست و مناسبی را انتخاب کنند. شناختهرا 

های هنر، هرا در عرصهای خود تا استعداد و خالقیت گیرندهای نمایشی کمک میکودکان از عروسک
ه آن بکنند، بخشی، عروسکی خلق میآنان با اندک راهنمایی و اطمینانسرایی، صدا و بیان نشان دهند. داستان

ند. گذارقدم می گوییدنیای قصه بهآرام آرام  و با صحبت و بازی، کنندارتباط برقرار می با او بخشند،جان می
ا ذوقی ب نظر برسد، یا همان داستان رامعمولی و پیش پا افتاده بهصورتی بیان کرد که توان بهیک داستان را می

کی زده شود. نمایش عروسخته و هیجانبه نوعی بیان کرد که شنونده برانگیسرشار و با استفاده از نیروی خالقه 
محکم و  بیانیبا و  صحبت کنددهد که از زبان یک عروسک این فرصت را در اختیار کودک و نوجوان قرار می

دا با استفادة درست از لحن و ص آنها در نمایش عروسکی .دنمعنی بگویای پرجملهگذار و زیبا، عبارتی بدیع و اثر
 .کنندمیتشویق و تصدیق، به زبانی خوب و بیانی زیبا دست پیدا  دریافتو 

. است افکت(زمینه )نمایش عروسکی مثل هر نوع اثر دراماتیک دیگر، نیازمند استفاده از موسیقی و صدای 
کان آید. کود. اینجاست که مجال آفرینش و خالقیت پیش میباشندحس الزم در صحنه  ةکنندصداهایی که القا

ا برای هها را یاری کند. آنکه قصه را هر چه بهتر بیان کنند، نیازمند به صداهایی هستند که آنو نوجوانان برای آن
مورد  صداهایکه پیدا کنند  را هاییصداهایی را بیابند یا راهتا اده کرده کوشند از تخیالت خود استفاین کار می

اء حال نمایش را به خوبی القوتماشاگران را در حیرت فرو ببرند، حس کنندآنان تالش می ،کندرا تولید  شاننیاز
 و اثری جذاب و گیرا بیافرینند. کنند
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 نمایش عروسكی

 
 
 اید؟کر کردهکنون به نمایش عروسکی فآیا تا 
 ؟کنیدتعریف مناسبی ارائه  نمایش عروسکیتوانید برای می 
 

ک جاندار ما گاهی به اشیاء و ابزارهای اطرافمان به شکل ی شود. همهپردازی ما آغاز میاز خیال نمایش عروسكی
 بینیم.هایی میها و اشخاص شباهتکنیم، یا در آننگاه می

مینیاتوری از بازیگران زنده  ،هااز تئاتر نیست و عروسک تقلیدهنری است مستقل که « نمایش عروسکی»
 خود را دارد. خاص هاینمایش امکانات و ویژگیاین نیستند، زیرا 

بخواهد یک حبه قند از آن  کسیشاید ما بتوانیم یک قندان را به شکل مرد چاقی تصویر کنیم که هر وقت 
ا بارها مادری ر یک عدد پرتقال را مثل یک جوجه تجسم کنیم. یا حتی ؛بسته کند و دهانش را باز باید ،بردارد
کند. در این صورت او به قاشق غذا شخصیت ایم که قاشق غذا را برای فرزندش قطار یا هواپیما فرض میدیده
 است. نمایش عروسکی در حال اجرای یک و است داده

ش اسم بگذارید. اکنون شما صاحب یک مرغی را بردارید، روی آن چشم و ابرو بکشید و براییک توپ تخم
 شخصیت نمایشی هستید.

 داستان این شخصیت را تعریف کنید.
 چگونه او سر از خانة شما در آورد است؟

 چند سال دارد؟
 دختر است یا پسر؟

 پردازی هستید.اید و مشغول قصهشما از یک توپ تنیس رومیزی عروسک ساخته
 وسیلة یک عروسک.ه تر آن ببیان یک قصه و درک راحتنمایش عروسکی به همین سادگی است. 

 
 

 )کتاب، دفتر، تراش در کالس ای بنویسید. از ابزارهای موجودبه چهار گروه تقسیم شوید و هر کدام داستان ساده  کارگروهی
 کن، جعبه دستمال کاغذی و ...( برای بیان قصه استفاده کنید.، تخته پاکیرومیز

 کنید. «اجرا» ها رااکنون قصه
 .این آغاز نمایش عروسکی است
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 های نمایشیعروسک

 
 به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

   

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

   

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

 1تصویر 
 

 عروسک نمایشی است؟ فوق کدامیک از تصاویر 
 ها را بیان کنید.های این عروسکها و تفاوتشباهت 
 دانید بنویسید.در مورد عروسک  هر چه می 

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

........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
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 :اکنون به تصاویر زیر نگاه کنید
 

  

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

  

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

 2تصویر 
 

 عروسک نمایشی است؟ کدامیک
........................................................................................................................................................................................................ 
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 عروسک دستكشی

 
 گو کنیدودربارة تفاوت عروسک دستکشی با عروسک بازی در کالس گفت. 
 ای در یک سطر بنویسیدتعریف ساده زیر،و تصاویر  «عروسک دستکشی » با توجه به عبارت: 

 

   

 3تصویر 

 .......................................................................................................شود که به عروسکی گفته می عروسک دستكشی
 

فعالیت 
 کارگاهی

 ها را به کشور زادگاهش متصل کنید:با استفاده از منابع متفاوت این عروسک 
 

   

 های پانچ و جدیعروسک عروسک پولچلینا پهلوان کچل

 آلمان -6                 انگلستان  -5 ایتالیا -4            فرانسه      -3 روسیه -2             ایران      -1
 

    

 عروسک پتروشكای عروسک لینول عروسک پولنیشل عروسک کاسپرل
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 توان نمایش عروسکیبدون استفاده از اشیاء نیز می 
 اجرا کرد.

 

 
 4تصویر 

 
 ترین شکل عروسک دستکشی تزیین یک دستکش به شکل دلخواه است.ساده 
 

فعالیت 
 کارگاهی

دستکش آشپزخانه، تریکو، بافتنی و ) یک جفت دستکش 
 .دبه کالس بیاوری (...

سوراخ یک توپ پالستیکی فرو انگشت اشاره خود را درون 
است ها منزلة دست کنید، انگشت شصت و میانی شما

  اید.شما یک عروسک دستکشی ساخته اکنون
 

  
  

 

 
 برای ساخت چشم از چه ابزار و موادی استفاده کردید؟  پرسش

 ؟ایدبرای ساخت مو، ریش و سیبیل از چه موادی استفاده کرده
 

 



  ایو میله های دستكشیعروسک ختسا/ 1فصل

 9 

   

 

   

 

  

 5تصویر 

 

فعالیت 
 کارگاهی

نزدیک ببینید و لمس کنید، سپس به جنس و مواد به کمک هنرآموز خود چند عروسک دستکشی را از  - 
 را نام ببرید. ةتوانید مواد سازندسازندة آنها دقت کنید و تا جایی که می

 سر:
 ها:چشم

 مو:
 بدن:

 دانستید؟ها را نمیاید که نام آنموادی برخورد کردهآیا تاکنون در ساخت عروسک دستکشی به  -
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  هنرآموز خود کمک بگیریدبرای تکمیل این جدول از. 
 

 عروسک مواد

 سر عروسک 

 های عروسکچشم 

 موی عروسک 

 بدن عروسک 

 

 طراحی چهرة عروسک دستكشی

برداری به چند عروسک )که قبالً توسط سازندگان ماهر با شیوة کپی
 د.یها را ترسیم کنته شده( توجه کرده، طرح اولیه آنعروسکی ساخ

 
 
 
 
 
 

  

 6تصویر 

 
 که بتواند عروسک خودتان را طراحی کنید به چه دانشی نیاز دارید؟برای آن
 هایی در اطراف شما شبیه هستند؟اید به چه شخصیتها کپی کردههایی که از روی آنعروسک

 ت؟تر اساین چهرة انتخابی به کدام یک از اشکال هندسی نزدیک :چهرة یکی از نزدیکان خود را در نظر بگیرید
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  های افراد یا انسانی به نوعی نزدیک به یکی از اشکال هندسی استچهرهتمام. 
 به این اشکال نگاه کنید:

 

     
 7تصویر 

 انگیزد؟هر کدام از این اشکال چه حسی را در شما برمی
 تر است؟حیوان نزدیککدام  ةهر یک از این اشکال به چهر

 

فعالیت 
 کارگاهی

  ای از یک حیوان ترسیم کنید.اشکال باال طرح ساده با استفاده از 
 ای متفاوت بسازیدبا اشکال هندسی متقارن چهره. 
 - عروسک بکشید ةیک طرح ساده برای چهر. 

  
 

فعالیت 
 کالسی

 شود؟جا کردن اجزای صورت چه تغییری در شخصیت عروسکتان حاصل میبهبا جا 
 خیال را طراحی کرد؟خوشحال، غمگین و یا بیتوان یک عروسک خشمگین، چگونه می

ای را دست کنید و روی انگشت اشارة خود توپ پالستیکی را که برایش چشم و ابرو یک دستکش پارچه
 اید، قرار دهید.کشیده

ا تان نمایش عروسکی اجراکنون عروسک دستکشی دارید؛ روبروی هنرجویان بایستید و با عروسک دستکشی
یز هنرآموز بروید و خودتان را پنهان کنید. عروسک خود را باال بیاورید و همان قصه را کنید. سپس پشت م
 دوباره تعریف کنید.

 های خود بخواهید دربارة این دو اجرا نظر بدهند.بعد از نمایش از همکالسی
 به نظر شما کدام یک از این دو اجرا تأثیرگذارترند؟چرا؟

 

 

 

  
 8 تصویر

 عروسک دستكشی همراه با عروسک گردان 

 9تصویر 

 عروسک دستكشی پشت پاراوان
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 ها نگاه کنید.امروز بعد از مدرسه، در راه برگشت به خانه به مغازه
 های مختلف را به خاطر بسپارید.فروشندگان شغل

 ها را تشخیص دهید؟مختلف شغل آن فروشندگان ةتوانید با نگاه کردن به قیافمی آیا
 اش شناسایی کرد؟توان با دیدن چهرهرا می هر فردا شخصیت آی
 

فعالیت 
 کارگاهی

  چهرة یک قصاب را طراحی کنید. 
 چهرة یک پزشک را طراحی کنید. 
  

 
 قصاب به نظر بیاید و تصویر دیگر پزشک؟ ،شود تا یک تصویرهایی باعث میچه ویژگی 
هاست که با عالئم ظاهری و نوع پوشش مشخص هر کدام از آن کند، تیپتمایز میچه این دو فرد را از هم مآن
 .شودمی
 گونه موارد مالک ما از برد. در اینآسانی به ذات شخصیت پیتوان بههای کوتاه و عروسکی نمیدر نمایش

 آنهاست.تیپ و ظاهر  ،هاشخصیت

 ساخت عروسک دستكشی

 بیایید با هم یک عروسک دستکشی بسازیم.
 یک عروسک دستکشی کدامند؟های مختلف قسمت

 .اقالمی نظیر پنبه، اسفنج، یونولیت و چوب وجود دارد کنیم در کارگاه عروسکیفرض می
 چرا؟ کنید؟شما برای ساخت یک عروسک دستکشی کدامیک از این مواد را انتخاب می

عنوان سر موجود را بهکرده و یکی از اقالم عنوان بدن عروسک انتخاب ای را بهاگر شما یک دستکش پارچه
 توانید سر را به بدن عروسک متصل کنید؟اید، چگونه میعروسک در نظر گرفته

ا ثیر مستقیم بر چگونگی بازی بهای بدن عروسک است که تأرین قسمتتگردن عروسک دستکشی یکی از مهم
 عروسک دارد.

ای شکل است که سر عروسک گردن عروسک دنبالة حجمی استوانه
های دستکشی شود. بنایراین تمام عروسکر آن ساخته میحول محو

به گردن احتیاج دارند. طول گردن به قطر عمودی سر عروسک 
ای بستگی دارد و طول گردن اصلی عروسک با در نظر گرفتن اندازه

ر شود. قطکه به تناسب شخصیت عروسک انتخاب شده، تعیین می
ه گیرد ساختآن قرار می قطر انگشتی که داخل هم به اندازه ةاین لول

 شود.می
گردن در مورد سرهای توخالی از باالترین نقطه سر و  معموالً لوله

شود و پس از در مورد سرهای توپر حدوداً از مرکز آن شروع می
کند که ادامه پیدا می مترحدود دو تا پنج سانتی ،خروج از حجم سر
 عروسک است.این قسمت گردن 

 11تصویر 

 ساخت لوله گردن
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 نحوة حجم سر

 .رسدگردن نوبت به حجم سر می ةپس از ساخت لول
 تواند از موادهای مختلفی نظیر اسفنج، یونولیت و هر مادة دیگریاین حجم می

 انتخاب شود. ؛وزن زیادی نداشته باشد که
 شود.ای آموزش داده مییک عروسک پنبه نمونه برای

چند الیه پنبه روی لوله  ایع آغشته کرد؛قسمت باالی لوله گردن را به چسب م
 پیچیم.قرار داده و نخ را دور تا دور آن می

 

 

 

 

م دهیم تا حجپیچیدن نخ را ادامه می کنیم،اضافه میبه آن را کم پنبه سپس کم
 اصلی سر عروسک ساخته شود.

 

 

 

 

 

ای آمد، یک قطعه پارچه حولهبه اندازه دلخواه در ،هنگامی که حجم سر عروسک
کشیم اساس رنگ صورت عروسک روی آن قرار داده، از همه طرف می، بریا کشی

ه پشت سر عروسک تا به خوبی روی حجم سر عروسک را بپوشاند. پارچه را ب
 دوزیم.میهم ه را جدا کرده و با نخ و سوزن بهپارچ ةهدایت کرده، اضاف

 
 

 

 صورت و اجزای آن

 این ی و اجزای آن در نظر داشته باشیم؛آمیزای که باید در ضمن اضافه کردن جزئیات و رنگترین نکتهمهم
گونه حالت خاصی مانند خشم، غم، شادی و .. را نشان ندهد. بلکه است که دقت کنیم صورت عروسک هیچ

 ..( تا یک شخصیت.بیشتر شبیه به یک تیپ باشد )مثالً قصاب، بقال و .
 تواند حالت صورت خود را تغییر دهد و بایداین بدان سبب است که عروسک در لحظات مختلف نمایش نمی

 صدا، حرکت و سرعت حرکت به تماشاگران القاء نماید. ةحالت روحی مختلف را فقط به وسیل
 

 11تصویر 

 12تصویر 

 13ر تصوی
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 روش ساخت موی سر

توان و نصب کردن می نبا سه روش چسباندن، دوخت
شکل و شمایل  . اگر عروسکعروسک مو گذاشتبرای 

موی آن به این برای درست کردن  انسانی داشته باشد،
 کنیم:ترتیب عمل می
کنیم متر انتخاب میسانتی 95و طول  1مقوایی به عرض 
ناسب سر عروسک ها ثابت نیست و به ت)البته این اندازه

( سپس با چسب سر استتغییر قابل و میزان بلندی مو 
کاموا را به یک طرف مقوا چسبانیده و آن را حول عرض 
مقوا می پیچانیم، به طوری که نخ های کاموا کنار هم 

توانیم قرار گیرند. وقتی کاموا به آخر مقوا رسید می
 با چسب به مقوا وصل کنیم. همقسمت آخر را 

 بارچرخ خیاطی چندین ها را باکنیم که وسط آنعی میرست کردیم سپس از این که تعدادی از این مقواها را د
 کنیم.هم از قسمت باال و هم از قسمت پایین جدا می ،متوالی بدوزیم. سپس با قیچی کامواها را

 

  

 15تصویر 

 موی عروسک

 

 ، عروسک دستکشی آماده است.کنیممیگردن و گردن را به بدن عروسک متصل  ةسر را به لول

 دستكشیبدن عروسک 

های مختلف را امکان حرکت دهنده و عروسکبرای بازی لباس عروسک دستکشی باید طوری انتخاب شود که
اش دهندههای دست بازیک متناسب با اندازههای لباس هر عروس. به همین دلیل الزم است اندازهکندفراهم 

 14تصویر 

 تصویر مو
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گذاریم و با در می ؛استه از وسط تا شدهی یک ورق کاغذ، کدهنده را بر رو، دست بازیمطابق تصویر زیرباشد. 
 کنیم.لباس را مشخص می متری محدوده و حاشیهسانتی 4و  1،  9نظر گرفتن فواصل 

کنیم تای الگو را باز کرده، الگو را روی چین قیچی میسپس کاغذ را از روی نقطه
الگو را  کنیم. دور تا دوراندازیم و با سنجاق به آن متصل میپارچة مورد نظر می

 شود.کنیم. بدین ترتیب پارچه نیز مطابق الگو بریده میقیچی می
م. دوزیکوک ریز زده یا با چرخ خیاطی آن را می ةمتر با لببا فاصلة یک سانتی

 کنیم.لباس را پشت و رو می
 

 طراحی چهره عروسک 

 ،توانیم اجزای صورت عروسک، رنگ پوستبا نقاشی کردن روی چهره عروسک می
جنسیت، ملیت، نژاد و خصوصیات دیگری را در شخصیت  حالت چشم و ابرو، سن،

عروسک  توانیم با قطعه چسبانی نیز چهرههمچنین می وجود آوریم.ه عروسک ب
 وجود آورد.ه را طراحی کرد و شخصیت مورد نظر را ب

ه مقتضیات نقش موی سر نیز، همچون اجزای صورت شخصیت عروسک با توجه ب
 ، نژاد و ملیت او ارتباط دارد.شود. موی سر عروسک با سناخته میعروسک س

 
 
 

 تقسیم شوید: گروهبه چهار  -  کارگروهی
 .ددسته اول: یک چهرة خندان طراحی کنن
 .ددسته دوم: یک چهره عبوس طراحی کنن

 .دیک چهره غمگین طراحی کنندسته سوم: 
 .دطراحی کننسته چهارم: یک چهره پیر د
 

 

 
  

 16تصویر 

 لباسالگوی 
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 های دستكشیعروسک ساختارزشیابی شایستگی 

 شرح کار:
مطالعة شکل عروسک و محتوای متن نمایشی و انتخاب شیوة مناسب برای ساخت یک عروسک دستکشی که بتواند 

 مفهوم متن نمایشی را انتقال دهد.

 استاندارد عملكرد:
 .شخصیت نمایشیبق اطمیک عروسک دستکشی با قابلیت حرکت سر ساخت 
 ها:شاخص

 مطالعة متن نمایشی و طراحی الگوهای عروسک متناسب با آن   -

 انتخاب ابزار و وسایل  -

 ساخت عروسک دستکشی و ارائه برای نمایش -

 شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
  شرایط:

 دقیقه 595زمان: 

 سازیکارگاه عروسک مکان:

ها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغارمیز کار،  :زاتیو تجهابزار 
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگیری، انواع کاردکقالب

 های جوهری، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ

 ی:ستگیشا اریمع
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از مرحله کار ردیف

  5 طراحی عروسک دستکشی 5

  9 انتخاب مواد و ابزار 9

  9 ساخت حجم سر 1

  9 دوخت الگوی بدن 4

توجهات ، بهداشت، ایمنی، های غیرفنیشایستگی
 9 ، و ...محیطیزیست

 

 * میانگین نمرات
 

 .باشدمی 9 شایستگی و کسب* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی 
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 ایمیلههای ساخت عروسک

 اید؛حال پی بردهآیا تا به 

 ؟نیاز خواهند داشتهایی چه مهارت ای بهمیلههای هنرجویان برای ساخت عروسک 

پرداخت،  ندای و کاربرد ابزار و مواد گوناگون خواههای میلهبه ساخت انواع عروسکهنرجویان در این واحد یادگیری 

 .برای این کار باید از فرم، شکل، رنگ و ترکیب مواد گوناگون و قابلیت و کاربرد آن در ساخت عروسک استفاده کنند

 

 

 استاندارد عملكرد 

 ای با قابلیت حرکت و رعایت اصول طراحی و زیباشناسیساخت یک عروسک میله.  

 

  

 2 ی یادگیرواحد
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 ایعروسک میله

 
 

 به تصاویر زیر نگاه کنید:
 

  

  

 1تصویر 

 ای است؟ویر عروسک میلهکدامیک از تص -
 .هستندای های میلهای از عروسکمجموعه ،تصاویر زیر

 .ای بیان کنیدتعریف سادهای از عروسک میله ،با دیدن این تصاویر
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 2تصویر 

 
 ...........................................................................................................................ای عروسکی است که .............عروسک میله

ای، های میلهتمام عروسک شوید که مشخصهدقت کنید متوجه می های ارائه شدهاگر به تصاویر عروسک
 بدن عروسک متصل است. است که به سر و سایر اعضایهایی میله

 دسک پنهان شده و قابل رؤیت نیستنها زیر لباس عروها نشویم، زیرا بعضی از آنمیله اول متوجه این نگاهشاید در 
 وضوح به ساختار بدن عروسک دسترسی پیدا کنیم.توانیم به، میای از نزدیکاما با مشاهده یک عروسک میله
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 ایساخت عروسک میله

 اول گروه ،خود ، با استفاده از تجارب هنرآموزهبه دو گروه تقسیم شد
و گروه ای چوب و چسب کاغذی بار مصرف و تکهاز یک بشقاب یک

با استفاده از یک توپ پالستیکی کوچک، یک تکه چوب یا میله دوم 
  ای بسازید.و چسب کاغذی عروسک میله

  

 4تصویر  

 بار مصرفبشقاب یکای با عروسک میله

ترین ساده اید، جزوهایی که ساختهعروسک
. به این معنا که هستند ایهای میلهعروسک

 از یک میله استفاده شده ها فقطدر ساخت آن
 ،به سر عروسک متصل است که ای. میلهاست

 .شودنگهدارنده نامیده می ةاصلی یا میل ةمیل
ای از نمایشگران عروسکی در جهان از عده
کنند. ای مسطح استفاده میهای میلهوسکعر

مورد نظر خود را از موادی غیرقابل عروسک 
وسیله یک یا چند میله سازند و بهانعطاف می

  آورند.مینگهدارنده آن را به نمایش در
 
 

 3تصویر 

 پالستیكیای با توپ عروسک میله

 5تصویر 

 پاراوانتصویر عروسک مسطح پشت 
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ال، برای ساخت آن از موادی مانند: فیبر، تخته سهای بسازیم که بخواهیم یک عروسک مسطح میلهصورتی در
 کنیم.های کم عرض و ... استفاده میمقوای کارتن، یونولیت

 به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

  

  

 6تصویر 

 
 بینید که عالوه بر میله نگهدارنده دارای شانه و دست نیز هستند.هایی را میعروسک فوقدر تصاویر 

یله ترین روش آن است که مساده .اید شانه و دست بگذاریدبرای عروسکی که ساخته از تصاویراکنون با استفاده 
 بدن به سرعروسک متصل گردد.
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رف به شانه و از توان از دو تکه ریسمان ضخیم استفاده کرد. ریسمان را از یک طها نیز میبرای ساخت دست
 کنیم.دست متصل می ةطرف دیگر به پنج

 

  

 7تصویر 

 های ریسمانیای با دستعروسک میله

 
بندی این نوع عروسک نمایشی آشنا شدیم، ای ساده بسازیم و با اسکلتاکنون که موفق شدیم یک عروسک میله

 نوبت به آن رسیده که کار را گسترش داده، شروع به ساخت یک عروسک با شخصیت خاص کنیم.

 چگونه به یک عروسک شخصیت دهیم؟

به  و زیر بینیتوان صورت انسان را با دو خط افقی از زیر ابرو شناسی میهای شخصیتضیهبراساس یکی از فر
 سه قسمت تقسیم کرد:

 های ذهنی است.استعداد و فعالیت ةدهندبلند بودن قسمت فوقانی نشان
 های عاطفی است.بخش میانی مربوط به پدیده

 بخش تحتانی مربوط به غرایز است.
 

 هایی از چهرة یک دانشمند، یک هنرمند و یک انسان ساده لوح بکشید.طرح -  کارگروهی
 ها را به داوری بگذارید.طرح -
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فعالیت 
 کارگاهی

 با توجه به تصاویر: 
 شخصیت هر طرح را در یک سطر بیان کنید -

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 ها و اجزاء ارائه شده یک تصویر جدید خلق کنید.با استفاده از کاغذ پوستی یا کالک از چهره

 جا کنید و تغییر شخصیت را در طرح بدست آمده ببینید.بهسپس اجزاء صورت را در طرح چهره جا
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ارائه شده ها و اجزاء با استفاده از کاغذ پوستی یا کالک از چهره  
 یک تصویر جدید خلق کنید.

جا کنید و تغییر بهسپس اجزاء صورت را در طرح چهره جا
 شخصیت را در طرح بدست آمده ببینید.

 

 

 

 
 

 8تصویر 

 های آدمی بدن اجزاء صورتهایی از چهرهمجموعه طرح
 

   

 9تصویر 

 و سیبیلهایی از اجزاء صورت مانند: چشم، ابرو، بینی، دهن، ریش مجموعه
 

 

 

 ایساخت حجم سر عروسک میله

در  دمواسر عروسک دستکشی آشنا شدیم این  ةکی دستکشی با برخی از مواد سازنددر مبحث نمایش عروس
 د.ندار را همان کاربردای نیز ساخت سر عروسک میله

گردان باید بتواند ضمن تحمل گیرد و عروسکگردان قرار میای در دستان عروسککه عروسک میله از آن جا
شود که راحتی به حرکت در آورد، لذا سعی میبهوزن عروسک و بدون گرفتگی عضالنی، عروسک مورد نظر را 

از جنس سبک تهیه هد دای که بیشترین وزن عروسک را به خود اختصاص میمواد انتخابی سر عروسک میله
 شود.

ش، قابل بریونولیت ای کاربرد دارد. ترین موادی است که در ساخت سر عروسک میلهیونولیت یکی از مناسب
پردازی هم پیدا قابلیت رنگ ،باشد. در ضمن پس از زیرسازی حجم سر عروسکبرداری و صافکاری میتکه
 کند.می
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 11ویر تص

 ایمراحل ساخت سر عروسک میله 

 کنیم.می «پاپیه ماشه»پذیر باشد آن را ها مقاوم و رنگکه عروسکبرای آن
پاپیه ماشه در اصل لغتی فرانسوی است که به معنای کاغذ فشرده )پاپیه به معنای کاغذ و ماشه به معنای مچاله 

، تحت با سریش مخلوط کرده ،و علت نامگذاری آن این است که کاغذ را پس از خمیر کردنباشد میکردن( 
 زنیم.پس از خشک شدن روی آن سمباده کشیده و رنگ می ساخت کار تولید شود.دهیم تا زیرفشار قرار می

 

 
 11تصویر 

 ایپاپیه ماشه کردن سر عروسک میله 
 

 ماشه کردن آن بپردازد. پاپیههنرآموز خود به  یونولیت تهیه کنید و در کالس، زیر نظر -  کارگروهی
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 ایساخت بدن عروسک میله

ت که بعد از توضیح داده شد، آن اس پیش از اینگونه که ای همانترین روش ساخت بدن در عروسک میلهساده
یله را م گردن استفاده کنیم. این ةنگهدارنده، برای شانه عروسک از یک میله در ناحی ةمتصل کردن سر به میل

 کنیم.هم متصل میبه مانند صلیباصلی  ةبا میل
 ةا راست متمایل شود، به ناچار شانتنها مشکل این شیوه آن است که اگر سر عروسک بخواهد به طرف چپ ی

 کند.عروسک نیز همزمان با آن حرکت می
ایم استفاده بیضی برش داده شکلالیی که به شانه از یک تکه فیبر یا تخته سه ةمشکل به جای میلبرای رفع این 

کل بیضی این ش ،میله نگهدارنده از آن عبور کند تاکنیم نخست، سوراخی در مرکز این بیضی تعبیه می .کنیممی
 در حکم شانة عروسک است.

 

 روش داریم:برای متصل کردن شانه به عروسک دو 

شانه نزدیک به عروسک یک واشر زیر صفحه  ةدر قسمت صفح اول: روش
 ةالی صفحه با چسب به میلدهیم و یک واشر دیگر را نیز باقرار می

 کنیم.نگهدارنده وصل می
 

 

 

 

 

 

کوچک  هایکنیم و در سوراخدو سوراخ کوچک تعبیه می ،روی بیضی شانه، نزدیک سوراخ وسط :روش دوم
ضخیم  خ ماهیگیریکنیم سپس نتعبیه می هامتر باالتر از بیضی شانهنگهدارنده حدود چهار سانتی دو میلهنیز 

به این صورت شانه به  های بیضی شانه رد کرده،از سوراخ نگهدارنده عبور داده و در دو طرف ةاز سوراخ میل را
 شود.عروسک متصل می

 هایرا به جهتارنده نگهد ةرکت داشته باشند کافی است که میلبا این روش اگر بخواهیم سر و شانه با هم ح
اریم و دنگهدارنده شانه را نگه می ةمیل ،حرکت داشته باشدک عروسخواهیم فقط سر باگر مختلف برگردانیم و 

 کند.ماند و فقط سر حرکت میکه میله نگهدارنده را حرکت دهیم، شانه ثابت میهنگامی
  

 12تصویر 
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 ایساخت دست عروسک میله
ای دارای های عروسک میلهدست

 باشد.می ، ساعد و پنجةهای بازوقسمت
ها را از چوب، توان این قسمتمی

 ای، یونولیت و ... ساخت.اسفنج لوله

  

 13تصویر 

 ایمراحل ساخت بازو، ساعد و پنجه عروسک میله
 

 
مسی یا آهنی به نام  ، از یک میلهبرای به حرکت در آوردن دست عروسک

 طرف دیگر ازدست عروسک و  از یک طرف به پهنهکنیم که استفاده می مسوار
 .درا آسیب نزنگردان که دست عروسک شودیک قطعه چوب گرد متصل می به

های نمایشی حال با توجه به تصویر، این عروسک جزو کدام یک از عروسک
 است؟

شود با این تفاوت حسوب میای مهای میلهعروسک واین نوع عروسک نیز جز
گر های دینگهدارنده اصلی از پشت به بدن عروسک متصل شده و میله که میله

 .استها و پاهای عروسک به کار گرفته شدهدن سر، دستآوربرای به حرکت در
 

این نوع عروسک عالوه بر سایر 
. در واقع نیز دارد« پا»ها عضو

این نوع عروسک نسبت به 
از  ،ایهای دیگر میلهعروسک

 .برخوردار استآناتومی کاملی 
 

  

 15تصویر 

  شودهای آن نیز دیده میدوم که باتوم ای نوععروسک میله

 14تصویر 

 عروسک همراه با مسوار دست
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 ایهای میلهساخت عروسکارزشیابی شایستگی 

 شرح کار:
 .ای برای یک متن نمایشی، با کاربرد ابزار و وسایل متنوع و قابل ارائه برای نمایشطراحی و ساخت عروسک میله

 استاندارد عملكرد:
  .طراحی و زیباشناسی ای با قابلیت حرکت و رعایت اصولساخت یک عروسک میله

 ها:شاخص
 مطالعة متن نمایشی و طراحی عروسک متناسب با آن -

 انتخاب مواد و ابزار ساخت عروسک -

 .بندی عروسک و ارائه آن به نمایشساخت حجم، چهره و اندام، مفصل -

 شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
  شرایط:

ها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز چوب ساب ها، مغارمیز کار، صندلی، انواع گیره،  :زاتیو تجهابزار 
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگیری، انواع کاردکقالب

 .های جوهری، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ

 ی:ستگیشا اریمع
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از کارمرحله  ردیف

  9 ای با شخصیت نمایشیطراحی عروسک میله 5

  5 انتخاب مواد و ابزار 9

  9 ساخت حجم چهره و اندام 1

  9 ایعروسک میلهبندی مفصل 4

توجهات ، بهداشت، ایمنی، های غیرفنیشایستگی
 9 ، و ...محیطیزیست

 

 * میانگین نمرات
 

 .باشدمی 9 شایستگی و کسب* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

های عروسکی در جوامع های نخی یا ماریونت از گذشته در به وجود آوردن نمایشساخت عروسک
 باستان یاد کرد. ولی عروسکی توان از نوعی عروسک نخی در مصرآسیایی مرسوم بوده است و حتی می

 است« پتما»حرف بزند عروسک  دتوانمی ، واستکه دارای خصوصیات حرکتی همانند دستکشی 
 که توسط جیم هنسن به عرصه تلویزیون معرفی شد.

 
 

 2فصل 

 و ماپت هاي نخیوسكعر ختسا
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 نخيهاي ساخت عروسك

 اید؛حال پي بردهآیا تا به 
 

 هایی الزم است؟های نخی چه کاربردی در گسترة هنرهای نمایشی دارند و برای ساخت آنها چه مهارتعروسک 

های ملی های آئینی و قصهنخی متناسب با نمایشهای هنرجویان در این واحد یادگیری به ساخت انواع عروسک

 گیرند.های نخی را فرا میپردازند و کاربرد مواد گوناگون در ساخت عروسکمی

 

 استاندارد عملکرد 

 عروسک نخی با توانایی حرکتی منطبق با شخصیت نمایش در متن مصوب ساخت. 
  

 1 ي یادگیرواحد
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 عروسك نخی

 
اذهان عامه مکن است در آید، موقتی از عروسک نخی سخن به میان می

که عروسک  گونه تصور شودعروسکی ندارد این هکه شناختی از این شیو
شود که از نخ ساخته شده باشد. در حالی که فرد نخی به عروسکی گفته می

نوعی عروسک نمایشی است که  عروسك نخيداند که آشنا با این شیوه می
وبی و فلزی از باال بازی ای چههای نظیر آن و حتی میلهها و یا رشتهبا نخ

عروسکی در میان نمایشگران جهان به نام  ةشود. این شیوداده می
 مشهور است. «ماریونت»
 
 
 

  

 2تصویر 

 عروسك نخي

 0تصویر 

 هاي حرکتيبا استفاده از میله عروسك نخي

 

 هاي نخيانواع عروسك

حرکتی به دو دسته تقسیم  ةا توجه به جنس وسیلهای نخی بمتوجه شدیم، عروسک فوقتعریف  از طور کههمان
 شوند:می
 ؛های نایلونیمانند نخ، رشته ،های نخی با وسیله حرکتی نرمعروسک -1
 .های چوبی، پالستیکی و فلزیمانند میله ،های نخی با وسیله حرکتی غیر نرمعروسک -2

نخ  هنُنخ کنترل و در شرایط استاندارد ترین شکل خود یک ترین و در عین حال ابتداییعروسک نخی در ساده
 کنترل دارد.

 3تصویر 

 عروسك نخي
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فعالیت 
 کارگاهی

 ای تهیه کنید: یک دستمال پارچه 
 آورید.یک رشته نخ آن را به حرکت در ةیک گوشه آن را گره بزنید و به وسیل -
 ود؟شآورید؛ چه تغییری در نحوة حرکت ایجاد میاکنون عروسک را به وسیله دو رشته نخ به حرکت در -
های قبل چگونه های نخ سه، چهار و یا بیشتر باشد نحوة حرکت عروسک نسبت به حرکتاگر تعداد رشته -

 ؟خواهد بود
 

 

 

 
 4تصویر 

 عروسك مبارک

 

 آیا این عروسک را می شناسید؟
 اید؟بازی دیدهآیا تا به حال یک نمایش خیمه شب

های آن نخی است که عروسک بازيخیمه شبنمایش ران عروسکی در اینمایش ترین و مشهورترین نوع رایج
 است.شدههای مختلف اجرا است و از گذشته تاکنون در سراسر ایران به نام

وگاهی « مبارك»هایی چون یک شخصیت عروسکی بسیار مشهور ایرانی است که همواره با نام «مبارك»
بازی است که شب خیمهنمایش های صیتیکی از شخ این عروسک داشته است.میان مردم شهرت  «قوتیا»

 آید.تنها با دو نخ به حرکت در می
های آن گاهی بیش از است که مجموعه شخصیت «شاه سلیم»نمایش  ،بازیشب ترین نمایش خیمهمعروف

 تواند تا سه ساعت نیز ادامه پیدا کند.شود و یک اجرای کامل آن میهشتاد نقش را شامل می
عنوان راوی و مفسر در پیشبرد نشیند و بهزند، سمت راست صحنه میالً ضرب میعمومکه  «بابا»یا  «مرشد»

ریند. آفمرشد و مبارك بیشترین گیرایی و خنده را می ها و رابطهه سزایی دارد. شوخیداستان یا نمایش نقش ب
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در خلق موسیقی تار یا کمانچه نیز در سمت چپ صحنه به همراه ضرب مرشد  ازندهیک نو شایان ذکر است
 نمایش همکاری دارند.

 

 
 5تصویر 

 

شود که به علت یکپارچه بودن بدن های نخی استفاده میعروسک ةبازی از انواع بسیار سادخیمه شبدر نمایش 
و در موارد استثنایی چهار دسته نخ های نخی ایرانی عموماً یک تا سه ها حرکت جهشی دارند. عروسکعروسک

 دارند.
 

فعالیت 
 ارگاهیک

 یک عروسک نخی یکپارچه بسازید و با دو نخ آن را به حرکت درآورید. - 
 ای آماده استفاده کنید.های پارچهتوانید از عروسکبرای شروع می -
 ه نمایش )خیمه( بسازید.نحعروسکتان از یک جعبه مقوایی یک صبرای  -

 
 

 
 د.ینیاز دار متناید، به ای برای نمایش ساختهاکنون که یک عروسک نخی و خیمه

 متن نمایشي

شود که برای به نمایش درآمدن نوشته گفته میای شود، به قصهنامیده می هنمایشنامکه اصطالحاً  متن نمایش
مفاهیمی  تکبیشتر تصویری است. یعنی تک ،شودآمدن نوشته میه نمایش درهنگامی که قصه برای ب شده است.

 نوشتهممکن است ما در یک عنوان نمونه است. بهازای تصویری آن آورده شدهه، مابکه در ذهن نویسنده بوده
ه دنبال و یا ما باید ب ؟است تهخس نیماتوانیم فقط بنویسیم می آیا در نمایشنامه«. است تهخس نیما» :بگوییم

 است. تهخس نیمادن آن تصاویر بفهمد تصویری بگردیم که بیننده با دی
  است؟ هتخس نیمادهید نشان می ،چگونه با تصویر هوم موقعیت تصویری بنویسید:این مفاکنون شما برای 



 04 

 
فعالیت 
 کارگاهی

کار تراژیک برای هنرجویان نمایش دهید و از آنها بخواهید  دیگریتصاویری از دو نمایشنامه یک عروسکی و  - 
 کنند. فهرستهای کار عروسکی را به نسبت کار تراژیک توضیح داده و ویژگی

در مورد موقعیت نمایشی صحبت کنید و یک نمونه را خودتان بازی کنید. سپس همین موقعیت را با عروسک  -
 اجرا کنید.

 

 

 
ود. ششدت از این اتفاق عصبانی می زند و او بهخوابیده است، ساعت زنگ می یچنین تصور کنید که شخص

یشی این لحظه بیشتر از حالت اول است اما قابلیت آن کند. توان نمابنابراین آن را از پنجره به بیرون پرت می
 در حد یک اتفاق جالب و زودگذر نمایشی است.

خواهد دوباره بخوابد. ناگهان صدای زنگ کند و میآلود ساعت را پرت میاکنون تصور کنید که شخص خواب
 زند. او به ناچار از اتاقمی زند اما ساعت همچنان زنگب میشود. او خود را به خواساعت از بیرون شنیده می

 تعقیب ،شود. از این لحظهزنان در قاب پنجره دیده میت را برگرداند ناگهان ساعت قهقههشود که ساعخارج می 
تواند تا مدتی طوالنی ادامه یابد و مثالً با است و میوجود آمدهبرخورد به میان آن دو .و گریز آغاز می شود

 .تمام شودها پایان دیگر حاف و خارج شدن شخص و دهخواباندن ساعت در زیر ل
 است. کششیکی از عوامل اساسی که اهمیت زیادی در نمایش دارد 

ر خبباشند و شخصیت مورد نظر از آن بیای با خبر آید که تماشاگران از مسئلهوجود میهنگامی به ،کشش
ه بتبدیل ها ای تمامی دره محض ورود هر غریبهاست بدر جایی از قصر اسرارآمیزش نشستهباشد. مثالً جادوگر 

جادوگر خوشحال  افتد؛؛ به دام میشوددیوار خواهد شد قهرمان داستان در یک لحظه به اشتباه وارد این مکان می
 گذارد.و خندان که باالخره دشمن را به چنگ آورده سربه سر قهرمان می

تواند باعث هیجان تماشاگران گردد. قهرمان وسکی است میهای نمایشنامه عرتحول ناگهانی که یکی از ابزار
ها دوباره به حالت اول آورد و با بیان این رمز درداستان که در قصر محبوس شده ناگهان رمزی را به یاد می

 تواند از دام جادوگر بگریزد.و او می شتهبرگ
 ،های عروسکینمایشدر را زی ؛دکرعایت گوها رودر گفت را نهایت اختصارباید در نگارش نمایشنامه عروسکی 

 تر است.های طوالنی مهماز دیالوگ ،حرکت
 

فعالیت 
 کارگاهی

  :یک نمایشنامه عروسکی با دو شخصیت بنویسید 
 ؛اشکیف مدرسه آموز ویک دانش 
 ؛اشآموز و دوچرخهیک دانش 
 اشآموز و کتاب درسییک دانش. 
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 های هر کدام را در ساخت عروسک نخی به خاطر بسپارید.زیر نگاه کنید و کاربردهای در کارگاه عروسکی به ابزار
 

 تکههای اضافی چوب، و تکهجهت بریدن تکه اره:
 کردن اجزای دست و پای عروسک

 

برای پرداخت قطعات چوبی و ایجاد  :بچوب سا
 انحنا در زوایای آن کاربرد دارد.

 

 ،بساة چوبوسیلهبعد از پرداخت چوب ب سمباده:
 د.شوصافکاری نهایی استفاده می برایاز سمباده 

 

برای سوراخ کردن قطعات چوبی و فلزی از  دریل:
 .کنیمدریل استفاده می
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های بزرگ و تکه برداری از برای ایجاد سوراخ مغار:
ها انواع مختلفی کنیم. مغارچوب از مغار استفاده می

 هم متفاوتند.دارند و از نظر شکل و اندازه با 

 

کوچک یونولیت،  برای بریدن اجزای کاتر:
  .برداری و برش مواد گوناگون کاربرد داردتکه

 

این دو جزو مواد و ابزاری هستند که  نخ و سوزن:
 :دنهای نمایشی کاربرد داردر ساخت تمام عروسک

 یکشاز دوخت لباس برای عروسک گرفته تا نخ
 های نخی.عروسک

 

 

 حجم سر عروسك نخيساختمان 

گیری با خمیر کاغذ، توان از موادی نظیر پارچه، یونولیت، چوب، قالببرای ساخت حجم سر عروسک نخی می
سبی ها باید سنگینی ناینکه این نوع عروسک اما برایگیری با کاغذ روزنامه و مفتول سیمی استفاده کرد. قالب

 ت.د، استفاده از چوب بهتر اسنباشداشته و معقولی 
 
 

 های یکدیگر توجه کنید.برای طراحی چهره، به چهره -  کارگروهی
های د. سپس با حالتهای یکدیگر طراحی کنیهای پرسنلی خود را به تخته نصب کنید از روی عکسعکس -

، های شخصیتی باشد مانند: عبوستیپ دهندهتواند نشانها میاین حالت .یکدیگر عکاسی کنید ةمختلف از چهر
 خیال.ین، شاد و بیغمگ

ها نباید خیلی به واقعیت نزدیک باشند های جدید که به تیپ نزدیک هستند طراحی کنید، طراحیحال از چهره
 ها و تیپ ها را نشان دهند. اما باید حالت
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 ساخت سر عروسك چوبي

مکعب مستطیل در آورده،  قطعه چوبی به اندازه حجم دلخواه انتخاب کنید. برابر شکل، نخست آن را به شکل
های سپس طرح نیمرخ عروسک را روی یک قسمت آن منتقل کنید، چوب را داخل گیره قرار دهید و قسمت

 اضافی چوب را با مغار جدا نمایید.
 

 

 3 تصویر

 ايصورت استوانهچوب به -صورت مکعبي چوب به -مرخ روي چوب مکعبي نی

  

 3تصویر 

 چوب مکعبي درون گیره

 8صویر ت

 مراحل تشکیل سر

 
صورت را با وسایل مختلف  کنیم و اجزایرخ را رسم میخ عروسک ما ساخته شد، تصویر تمامبعد از اینکه نیمر

 کنیم.نجاری، شکل داده و نهایتاً با سمباده پرداخت می
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 9تصویر 

 مراحل ساخته شدن سر

 

 شود.نه ساخته نمیطور جداگاه حجم سر بوده و بهذکر است گردن دنبال شایان
 

فعالیت 
 کارگاهی

 اطراف خود را انتخاب کنید. به هر کدام یک رشته نخ ضخیم وصل کرده و هر کدام از چند نمونه از اشیای - 
 را به حرکت در آورید.آنها 

 کدام یک از اشیاء از نظر وزن، مناسب عروسک نمایش نخی است؟ -
 اتفاقی در نوع ایستایی و حرکت ایجاد می شود؟ نخ را به محل دیگری از شیء متصل کنید، چه -

 

 

 
عروسک نخی برای حرکت باید از وزن مناسبی برخوردار  گیریمنتیجه می شده،ی انجام هاینبا توجه به تمر

قابل کنترل و در صورت سنگینی بیش از حد، امکان پاره شدن روسک بیش از اندازه سبک باشد غیرباشد. اگر ع
 شود.گردان میین باعث خستگی سر و دست عروسکچنمها و هنخ
 

 طراحی عروسك

 
 :را در نظر گرفت سه ویژگی آن بایدطراحی عروسک نخی در 
 شانه و بدن ،دست ،عروسک نخی آناتومی کاملی دارد )یعنی عالوه بر سر -1
 ؛(نیز دارد« پا»
کند. لذا در طراحی عروسک تمام اعضای بدن عروسک نخی حرکت می -2
 شود؛در نظر گرفته میبندی این نوع عروسک نیز ی باید نوع مفصلنخ
های خالف شیوههای نخی بره تماشاگران به عروسککه نگا از آن جا -3

ک دیگر عروسکی از باال به پایین است، لذا در طراحی این نوع عروس
  صورت تمایل به باال دارد. گیری اجزایجای

 33تصویر 
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توجهات 
زیست 

محیطی و 
 ایمنی

  
 نکات ایمنی را رعایت کنید.کار با ابزارهای برنده و تیز  در 
 .در هنگام کار با وسایلی مانند کاتر، سمباده، دریل و اره و ... از دستکش مخصوص استفاده کنید 
 های آن از عینک استفاده کنید.هنگام کار با چوب و برای جلوگیری از صدمات ناشی از تراشه 
  

 
 

فعالیت 
 کارگاهی

  
 بندی طراحی کنید.توجه به مطالب ارائه شده، یک عروسک ساده نخی با مفصل با
  

 

 ساخت مچ و کف دست عروسك نخي

 
صورت یکپارچه ساخته کف دست عروسک نخی بهمچ و 

شود. طرح مورد نظر را روی چوب کشیده و می
های اضافی را با اره و کاتر جدا کرده، سپس با قسمت

  کنیم.سمباده پرداخت می
 

 

 

 

 

 33تصویر   

 تصویر از چوب مکعبي تا تبدیل شدن به دست عروسك نخي
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 ساخت دست و پاي عروسك نخي

با اره بریده آن را به دو  ی عروسکهاران و ساق ،بازو ،ساعد ةی را متناسب با اندازای شکلقطعه چوبی استوانه
 پردازیم.سپس به پرداخت آن می کنیم.نیمه تقسیم می

 

  

 تصویر ساخت دست عروسك تصویر ساخت پاي عروسك

 32تصویر 

 

 تنه عروسك نخيباالتنه و پایین ساخت

 ةکنیم و آن را متناسب با اندازمیدر این روش دو قطعه چوب نرم انتخاب 
ز ای اآوریم. سپس شکل سادهصورت مکعب مستطیل در میبدن عروسک به
تنه را )هرکدام را به طور مجزا( در دو طرف هر قطعه چوب باالتنه و پایین

 کنیم.رسم می
های آن را گرد های زاید و زاویهو سمباده لبه بساوبچ ةوسیلسپس به

 کنیم.پارچه یا چرم به هم متصل می وسیلههتنه را بتنه و پایینباال کنیم.می

 بنديمفصل

آن است که  بنديمفصلهای ساخت عروسک نخی ترین قسمتیکی از مهم
 بدن خود را به حرکت درآورد. تواند اجزایوسیله آن عروسک میبه

 .شودانجام میبدن عروسک به چند روش  اتصاالت اجزای

 30تصویر 
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 اتصال به وسیله ریسمان -3

 وسیله مته، بهبدن در طول اجزای
سوراخی ایجاد کرده، یک ریسمان از این 

دو سر  . با چسب،گذرانیمها میسوراخ
ریسمان را به محل دیگر عضو بدن 

 چسبانیم.عروسک می
 
 
 
 
 
 
 

 

 34تصویر 

 دست با استفاده از ریسمانمچساعد، بازو و 

 اتصال به وسیله چرم -2

سک را داخل گیره دو قسمت عضو عرو
قرار داده با اره نازك قسمتی از این دو 

بریم و چرم مورد نظر را داخل عضو را می
ها قرار دهیم. این دو عضو را این بریدگی

 ؛کنیمبه هم متصل میوسیله میخ به
ا جسم را با قیچی یسپس چرم اضافی 

 کنیم.دیگری جدا می برنده
 

 

 

 

 

 

 

 35تصویر 

  چرم وسیلهبهصال دو عضو بدن عروسك نخي ات
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 دار به نقاط مختلف بدن عروسك نخيهاي پیچي حلقهنصب میخ

ل حرکت عروسک، های قابایم، به تمام قسمتبرای ایجاد حرکت در اعضای بدن و استفاده از مفاصلی که ساخته
ن نخ اعضای بدن عروسک به حرکت بندیم، تا با کشیدها نخ میکرده، به آنداری وصل ههای پیچی حلقمیخ

و نخ در عروسک مبارك از د )در .ها، زانو و کمرها(، شانه، دستپشت گوشدرآیند. این اعضاء عبارتند از: سر )
 .(شودسر و کمر استفاده می

 نصب حلقه در سر

 یرد.گها صورت میدار در دو طرف سر و پشت یا باالی گوشیچی حلقهر معموالً توسط دو میخ پنصب حلقه در س
وش وارد و از باالی گها سیم نازکی را از باالی گوش سمت راست توان به جای حلقهدر سرهای تو خالی می

 سمت چپ بیرون آورد و ابتدا و انتهای سیم را حلقه کرد.

 نصب حلقه به پشت

باالی کمر خواهد بود و اگر نصب حلقه در وسط پشت و در قسمت 
بخواهیم لگن خاصره نیز حرکت داشته باشد در هر طرف لگن خاصره 

 .کنیممیدار نصب یک میخ پیچی حلقه

 داربست

آمیزی و پوشاندن برای کنترل اعضای بدن عروسک و همچنین رنگ
کنیم، تا حرکات بندی، عروسک را به داربستی آویزان میلباس و نخ

 پذیرد.تر صورت تر و آسانراحت
ای باشد که سنگینی عروسک آن را واژگون ساخت داربست باید به گونه

 نکند.
 
 

 

 33تصویر 

 داربست همراه با عروسکي که به آن آویزان شده

توجهات 
زیست 
 محیطی

  
 های دیگر ای نگهدارید تا در ساخت عروسکهای اضافه و دورریز را در جعبه یا کیسهدر هنگام کار، قسمت

 رد استفاده قرار گیرند.مو
 

 
 

 پردازي عروسكچهره

 .کنیمهای روغنی و پالستیک استفاده میبراساس نوع جنس و مواد آن از رنگ ،پردازی سر عروسکبرای چهره
که کنیم و در صورتیوغنی استفاده میهای رکاری و صافکاری نهایی از رنگدر سرهای چوبی پس از سمباده

 کنیم.های روغنی کیلرسیلر استفاده میها درخشندگی داشته باشد از رنگهای عروسکقسمت بخواهیم بعضی از
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 شود.بازتاب نور ایجاد میاما باید توجه داشت که این درخشندگی نباید در سطح وسیعی قرار بگیرد چون 
  ود.شانجام میگواش  های پالستیک ورنگ وسیله، بهماشه شدنبعد از پاپیه ،پردازی در سرهای یونولیتیچهره

 

  

 33تصویر 

 گریان را طراحی کنید. حاالت مختلف چهره، نظیر عبوس، خندان و
 

فعالیت 
 کارگاهی

  

 پردازی کنید.یکی از حاالت فوق را انتخاب و چهره عروسک خود را شبیه به آن چهره
 

 

 

 لباس عروسك

ی است. یعنی عروسک نخی دارای آناتومی کاملطور که گفته شد همان
 عروسک مفاصلآنجا که این از  .عالوه بر سر و بدن و دست، پا هم دارد

در نتیجه  .شود شبیه همزاد زنده خود به نظر بیایدسبب می دارد
خواهد طراحی و دوخت لباس عروسک نیز شبیه موجود زنده همزادش 

طراحی و دوخت لباس ، شایان ذکر است ولی در مقیاسی کوچکتر بود
 شود.انجام میکشی عروسک قبل از نخ

 

 

 

 

 

 

  38تصویر 
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 پسایي )دستگاه کنترل(

رود. های نخی به کار میشود و برای کنترل عروسکاست که معموالً از چوب ساخته می پسایی دستگاهی
 سکی مدرن به کارهای عروسه نوع پسایی عمودی، افقی و مورب در نمایش ،گذشته از انواع سنتی و ساده

 دارد. نوع پسایی 3در میان این  تریپسایی عمودی قابلیت بیشتر و کارایی مناسب رود.می

 پسایي عمودي

های به صورت عمودی قرار گرفته و میله اصلی ةدر این نوع پسایی میل
ردند. گصورت افقی و یا با انشعابات عمودی و افقی به آن متصل میدیگر به

دهنده در عین آزادی دست بازی به نسبت پسایی افقی یدر پسایی عمود
 کمتر دچار خستگی می شود. ،عمل

 

 

 

 

 

 

 پسایي افقي

هایی که به آن وصل می شوند در در این نوع پسایی، چوب اصلی و چوب
 حالت افقی قرار دارند.

 طرز ساختن پسایي افقي

ه سایلی کشود. وساختن یک پسایی افقی شرح داده میدر این قسمت طرز 
 باشد:، بدین قرار میبرای ایجاد حرکت و کنترل عروسک نخی الزم است

و  5/2، عرض 33به طول  ،کشیک قطعه تخته باریک شبیه به خط -1
 متر؛سانتی 1ضخامت 

و  5/2، عرض 11کش به طول یک قطعه تخته باریک شبیه به خط -2
 متر؛سانتی 1ضخامت 

و  5/2، عرض 22کش به طول طیک قطعه تخته باریک شبیه به خ -3
 متر؛سانتی 1ضخامت 

و ضخامت  7، عرض 22کش به طول یک قطعه تخته باریک شبیه به خط -4
 متر؛سانتی 1
و ضخامت  7، عرض 11کش به طول یک قطعه تخته باریک شبیه به خط -5
 متر؛سانتی 1
 ؛مترسانتی 2و به عرض  11یک تسمه چرمی به طول  -6
 دار؛پیچی حلقهسه عدد میخ  -7

 23تصویر 

 پسایي افقي

 39تصویر 

 عموديپسایي 
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 ؛تعدادی میخ کوچک سوزنی -1
 ؛مقداری طناب باریک -9

 .سوزن بلند چوبی -13
دو چوبی را که الزم است روی یکدیگر قرار گیرند با استفاده از برش و 

هایی در انتهای تخته ایجاد سپس شکاف وصل کرده،اتصال به هم 
ا را به هکه وقتی نخای باریک باشد ها باید به اندازهکنیم. این شکافمی

 را نگه دارد. اکنون تسمه چرمی را روی دستگاه با هازنیم آنهم گره می
آن است که کار دستگاه تمام شده  کنیم. این تسمه نشانهمیخ وصل می

توان عروسک را به آن متصل و آن را از محلی آویزان کرد. اکنون و می
ه برا نیم که شانه کصل میوزیر دستگاه  بهداری را میخ پیچی حلقه

رل نیز دو عدد بلند دستگاه کنت متصل کند. در جلوی دستهها دست
 ردد.ها گکه محل اتصال کنترل دست کنیممی دار نصبمیخ پیچی حلقه

 
 

 

 

 23 تصویر

 پسایي افقي 

 بندي عروسك نخينخ

 کنیم. کشينخیم. باید آن را اکامل شده و پسایی )دستگاه کنترل( را نیز ساخته نظراز هر  ما اکنون که عروسک
 داشته باشد.در حالت آویزان ها باید خیلی محکم ولی نازك باشد و تحمل وزن عروسک را این نخ

ها گونه نخاین کار است. این دوزی وجود دارد بهترین نمونهیشمی که در بازار به نام نخ قالبهای ابرمعموالً نخ
 .دو مقاومت بسیاری در برابر کار زیاد دارن خورندبه آسانی گره نمی ستند،هلغزنده 

 
د و طول آینها در اثر گرما و سنگینی عروسک، کش میهای نایلونی استفاده کرد، زیرا این نخگاه نباید از نخهیچ  نکته

 درخشند.که زیر نور صحنه میکند، ضمن آنآنها تغییر می
 ، ضروری است.در تمام طول انجام کار رعایت موارد ایمنی و بهداشتی

 

 

 
 بندي سرنخ

 کنیم:ها انتخاب میع طول نخ شانهطول نخ سایر اعضاء را تاب ،ها تمام شدبندی شانهوقتی که نخ
بندیم و سر دیگر نخ را وارد شکاف انتهای بازوی یک سر نخ را به حلقه سیمی طرف چپ سر عروسک می الف:

 بندیم؛شیار قسمت آخر بازوی چپ میف دور چپ دستگاه کنترل کرده و پس از عبور از شکا
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های مربوط نخ طرف راست سر عروسک نیز مانند بستن نخ طرف چپ سر عروسک خواهد بود. بنابراین نخ ب:
اصله فاندازه به  ،آن در پایین کوچک دستگاه کنترل بوده و اندازه طول بازوی اش به اندازه، فاصلهبه سر در باال

 د.بوقطر سر عروسک خواهد 
 بندي پشتنخ

 ی که در پشت سرایک سر نخ را به حلقه گیریم.ها در نظر میشانه ةندازنخ را متناسب با ا در این قسمت اندازه
ل واقع کنتر بلند دستگاه ةدر شکافی که در انتها و پشت دست و سر دیگر آن را بندیممی عروسک نصب کرده

 بندیم.شیار گردن به انتهای دسته بلند میدر  ،کنیم و پس از عبور از شکافاست وارد می
 بندي پاهانخ
 دار باالی زانوعروسک است. بعد از اینکه نخ را به حلقه میخ پیچ بندی اعضایپاها معموالً آخرین نخبندی نخ

به دور  ،های طرفین بازوی کنترل پاها داخل کرده و پس از گره زدنها را از شکافسر هر یک از نخ ،بستیم
 بندیم.های انتهایی بازوی کنترل میشکاف

 

  

  22تصویر 
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 نخیهاي ساخت عروسكارزشیابی شایستگی 

 شرح کار:
 .های نخی متناسب با پیشینة این عروسک و کاربرد آن در هنرهای نمایشیساخت عروسک

 استاندارد عملکرد:
 عروسک نخی با توانایی حرکتی منطبق با شخصیت نمایش در متن مصوب.ساخت 

 ها:شاخص
 های عروسک متناسب با آنشناخت متن و وِیژگی -

 انتخاب ابزار، مواد و وسایل -

 ساخت حجم، چهره و اندام عروسک نخی -

 ارائه برای نمایش -

 شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
  شرایط:

ی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز ها، ابزار صنعتمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار :زاتیو تجهابزار 
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگیری، انواع کاردكقالب

 های جوهری، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ

 ي:ستگیشا اریمع
 

 رجونمره هن 0حداقل نمره قبولي از مرحله کار ردیف

  1 ساخت عروسک نخی 1

  1 مواد و ابزار ساخت 2

  2 ساخت احجام چهره و اندام 3

  2 بندیمفصل 4

توجهات ، بهداشت، ایمنی، های غیرفنیشایستگی
 2 ، و ...محیطیزیست

 

 * میانگین نمرات
 

 .باشدمی 2 شایستگی و کسب* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی 
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 ماپتهاي سكساخت عرو

 اید؛حال پي بردهآیا تا به 
 

 ترند؟های تلویزیونی چه الگوهایی مناسبها در برنامهبرای ساخت ماپت 

گیرند و آنها را برای نمایش های ماپت( را فرامیها )عروسکهنرجویان در این واحد یادگیری مهارت ساخت انواع ماپت

 کنند.در برنامه تلویزیونی ارائه می

 
 

 اندارد عملکرداست 

 طبق متن مصوب.های موجود با توجه با تکنیک ،ساخت عروسک ماپت 
  

 2 ي یادگیرواحد
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 به تصاویر زیر نگاه کنید:
 

  

  

 3تصویر 

 شناسید؟های نمایشی را میآیا این شخصیت
 شود.زدن دهانشان باز و بسته می حرف ها هنگامتمام این شخصیت

 گویند.می ماپتشوند، ای باز و بسته میق شدهطور اغراها که دهانشان بهبه این عروسک
را از وسط طوری ببرید که به دو قسمت مساوی تقسیم شود. سپس دو قسمت مقوایی تهیه کنید. آن یک جعبه

 جدا شده را با لوال به یکدیگر متصل کنید.
 رهت شست شما در حفدر پشت جعبه دو سوراخ یکی باال و دیگری را در پایین لوال، طوری ایجاد کنید که انگش

  باال قرار گیرند. پایین و چهار انگشت دیگر در حفره



 53 

 
 

، توانید ضمن حرکت دادن عروسکاکنون به راحتی شما می
 دهانش را نیز باز و بسته کنید.

 

 

 

 

 2تصویر 

 
 

صورت عروسک را نقاشی و تزیین کنید. قسمت دهان را قرمز و 
 گوش و چشم را اضافه کنید.

 

 

 

 

 0 تصویر

ه بینید کشماری را میاکنون به اطراف خود نگاه کنید، اشیاء بی
. تندهسبه یک عروسک ماپت شده تبدیل  قابل با یک ترفند ساده

 .مانند: جوراب
که دست خود را داخل جوراب کنید طوریجورابی تهیه کنید، 

جوراب به طرف پشت دست شما باشد به همین راحتی  پاشنه
اید که فقط نیاز به ن یک عروسک ساختهشما از اشیاء اطرافتا

 چشم و گوش دارد تا کامل شود.
 

 4تصویر 

ین دهان موقع حال اگر بخواهیم عروسک دهان داشته باشد و ا
وبسته شود، کافی است که انتهای جوراب صحبت کردن مرتب باز

هم بدوزید. را به زده »تا«بزنید و دو قسمت  »تا«را به طرف داخل 
 اید.ک عروسک ماپت ساختهشما اکنون ی

 

 

  

 5تصویر 
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 های ساخته شده را در کالس به نمایش بگذارید.عروسک   کارگروهی
 یک نمایش عروسکی اجرا کنید.آنها  ها بنویسید و باقصه کوتاهی برای عروسک 

  

 

 طراحی عروسك ماپت
 

راحی عروسک ماپت آنچه بریم که در طبه این حقیقت پی می ،های مشابهبا ساخت این دو عروسک و عروسک
آمیزی طراحی -صورت اغراقزدن عروسک است که بههای نمایشی است، حالت فکر عروسکوجه تمایز آن با سای

 شود.می
 :به اطراف خود نگاه کنید

  کدام یک از اشیاء اطرافتان قابلیت تبدیل شدن به عروسک ماپت را دارد؟ 
 عروسک ماپت باشد.  خوبی برای تبدیل شدن به تواند نمونهقیچی می 
 کنید؟دیگری را پیشنهاد می شما چه اشیای 
  وگو کنید.این اشیاء گفتدر کالس درباره 

 مواد ساخت عروسك ماپت

یابیم که مواد ساخت عروسک درمیجورابی و جعبه مقوایی دقت کنید، کار رفته در دو عروسک اگر به مواد به
شود با بسته میکه دهانش بازو. این عروسک ضمن آنه کنید. به عروسک جورابی نگازیادی داردتنوع  ماپت

کند ولی در عروسکی اش نیز تغییر میآورد، شکل چهرهتغییر شکل دست که سر عروسک را به حرکت در می
 . استکه برای ساخت آن از جعبه مقوایی استفاده شده چهره ثابت 

قابل چهره و سر عروسک  ،زدند و عالوه بر فکچهره )میمیک( دارهای زیادی در حرکت عروسک ماپت قابلیت
 است.تغییر 

 توان با انتخاب موادی نظیر اسفنج بیشتر نشان داد.این ویژگی عروسک را می
 

  
 3تصویر 

  عروسك ماپت اسفنجي
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 ساخت حجم سر عروسك ماپت با استفاده از اسفنج

 سر عروسک ماپت به دو صورت ساخته می شود:
 ؛وسیله اسفنج کم عرضهساخت سر عروسک ب -1
 .وسیله اسفنج حجیم )اسفنج توپر(ساخت سر عروسک به -2
 

 وسیلة اسفنج کم عرضساخت حجم سر عروسك ماپت به

ای ترین روش ساخت سر با اسفنج کم عرض، استفاده از یک توپ پالستیکی است. حجم توپ به اندازهساده
 گیرد.میگردان به راحتی درون آن قرار است که دست عروسک

 کنیم.کره تقسیم میوسیلة کاتر به دو نیماز قطر به توپ پالستیکی را
ایجاد  کرهکره به سوی مرکز نیمهایی از قطر نیمکره را انتخاب کرده، با قیچی شکافاز این دو نیماکنون یکی 

 ید.آصفحه مسطح در کره پالستیکی به صورت یکدهیم تا این نیمقدر ادامه میها را آنکنیم. این شکافمی
 

  

 3تصویر 

 اي مسطحکره پالستیکي به صورت صفحهنیم

 
 

 متر باشد.سانتی 2کنیم که قطر آن حدود حال اسفنجی را انتخاب می
 کنیم.ها را با ماژیک مشخص میمسطح پالستیکی را روی اسفنج قرار داده و فضای بین برش کرهنیم

 کنیم.از اسفنج جدا می ها را با قیچیفضای بین چرت یا برش
را به هم آنها  کنیم و پس از چند لحظهها را به چسب مایع )چسب آهن( آغشته میاکنون فضای بین برش

 کره در آید.که اسفنج ما به شکل نیمچسبانیم تا اینمی
 
 
 
 



  نخي و ماپتهاي عروسك ختسا/ 2فصل 

 50 

 
برای ساخت این نوع عروسک ما به دو 

عدی کره بکرة اسفنجی نیاز داریم. لذا نیمنیم
به صورتی درست  ،کره اولیه به نیمرا شب

لحاظ اندازه و شکل برابر  کنیم که ازمی
 قبلی باشد. کرهنیم

 

 

 

 

 کرهدو نیم                                         کره کامل  

 8تصویر 

 

کنیم این دو اکنون سعی می
کره را از نصف محیط به هم نیم

وصل کنیم. مقوایی را از وسط 
داخل شکاف دو  ،کرده »تا«

های و قسمت داده کره قرارنیم
ک مشخص و اضافی را با ماژی

 کنیم.نهایتاً با قیچی جدا می
 

 9تصویر 

 کره همراه با مقوا

ای شکل را که از مقوای دایره
و باز کرده و دو تکه وسط تا 

قرار گرفتن  برای کش عریض
انگشتان دست روی این مقوا 

یا  ای قرمزچسبانیم و پارچهمی
نارنجی را به طرف دیگر مقوا 

چسبانیم. )در واقع این می
قسمت دهان عروسک 

 شود.(می
  33تصویر 
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اکنون مقوای تا شده را در داخل کره قرار داده، نیمی از مقوای تا 

 یم.کنکره متصل میشده را به باال و نیمی از آن را به پایین نیم
 

 

 

گردان دست عروسک برای وروددر قسمت زیرین کره، سوراخی 
 .کنیمداخل توپ تعبیه میبه 

انگشت شست زیر کش پایین و چهار انگشت دیگر زیر کش باال 
 گیرد.قرار می

زدیک کردن انگشت شست به انگشتان دیگر، دهان نبا دور و 
 شود.عروسک باز و بسته می

 
 
 
 
 برایهای رنگی توانیم از پولیشاساس شخصیت عروسک میبر

 ش اسفنج استفاده نماییم.تزیین و روک
 
 
 

 32تصویر 

 

 ساخت بدن عروسك ماپت

اسفنج کم عرض، شبیه به حجم یک بیضی  وسیلهحجم بدن به
ه ای کای تریکو یا حولهپارچه ةوسیلبهشود و تو خالی ساخته می

ای ساخته شده به سر عروسک ماپت متصل به شکلی استوانه
 شود.می

 

 

 
 

  30تصویر 

 33تصویر 
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 ك ماپتساخت دست عروس

 شود:ساخته می روشدست عروسک ماپت به دو 
شود این حرکت دست گردان که دستکشی را پوشیده، از آستین پیراهن عروسک خارج میدست عروسک -1

 شود؛ه عنوان دست عروسک قلمداد میگردان بعروسک
 شود.ه میفلزی )مسوار( حرکت داد ةشود و با میلیت یا چوب ساخته میدستی از اسفنج، یونول -2
 

  

 34تصویر 

 روکش کردن سر عروسك ماپت

سر  شود که بعضی از آنها احتیاج به روکش ندارند مانندنوعی ساخته میاز مواد متعروسک ماپت جنس سر 
گونه موارد برای نشان دادن شخصیت عروسک از رنگ استفاده شود. در اینپر ساخته میاسفنج تو عروسکی که از

را بر اساس تیرگی و روشنی و نوع رنگ با آب مخلوط  باشد، که رنگاکولین می ،سب اسفنجکنیم. رنگ منامی
 کنیم.آمیزی میای از اسفنج سر عروسک را رنگکرده و با تکه

 

 
  35تصویر 
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های پولیشی استفاده شود، از پارچهکم عرض ساخته می ،برای روکش کردن سر عروسک ماپت که از اسفنج
دهیم ای روی سر عروسک قرار میگونهرا به کرده، پارچهچسب مایع آغشته  سر عروسک را به. نخست شودمی

و آن را  های پارچه، تبدیل به یک چروك شود. این چروك را به پشت سر عروسک منتقلکه تمام چروك
 چسبانیم.های پارچه را به هم نزدیک کرده و به هم می. لبهبریممی
 

   

  
 33تصویر 

 

شود. زیرا برش قیچی کاتر انجام می ةوسیلهای بلند آن، از پشت پارچه و بهپولیش به دلیل پرز ةبرش پارچ  نکته
چسبیده شده، مشخص خواهد  ةهای پارچهای پارچه، درزبرد و هنگام چسباندن لبههای پولیش را از بین میپرز
 شد.

 

 

 

 ساخت چشم، گوش و بیني در عروسك ماپت

رش برای بینی از ب ،های پالستیکیتوپ توپ تنیس رومیزی )توپ پینگ پنگ( و توان ازساخت چشم میبرای 
توان عالوه بر مواد یاد شده از پارچه روکش سر عروسک و مقوا دادن ظروف شامپو و برای ساخت گوش می

  استفاده کرد.



  نخي و ماپتهاي عروسك ختسا/ 2فصل 

 53 

 ماپتهاي ساخت عروسكارزشیابی شایستگی 

 شرح کار:
 .بر اساس طراحی اولیه و دوخت و روکش کامل آنساخت عروسک ماپت 

 

 استاندارد عملکرد:
 طبق متن مصوب.های موجود تکنیک هبا توجه ب ،ساخت عروسک ماپت

 ها:شاخص
 شناخت عروسک ماپت و خوانش متن و ارتباط عروسک با متن -

 انتخاب مواد و ابزار  و وسایل متناسب با ساخت ماپت -

  ارائه به واحد نمایش طراحی و ساخت عروسک و -

 شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
  شرایط:

ها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز ها، مغارمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب :زاتیو تجهابزار 
، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع قلمو، لوالها، چسبگیری، انواع کاردكقالب

 های جوهری، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ

 ي:ستگیشا اریمع
 

 نمره هنرجو 0حداقل نمره قبولي از مرحله کار ردیف

  1 تعریف و تشخیص عروسک ماپت 1

  1 انتخاب مواد و ابزار 2

  2 طراحی و ساخت حجم سر و بدن عروسک ماپت 3

  2 وکش کردن کامل عروسک ماپتدوخت و ر 4

توجهات ، بهداشت، ایمنی، های غیرفنیشایستگی
 2 ، و ...محیطیزیست

 

 * میانگین نمرات
 

 .باشدمی 2 شایستگی و کسب* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی 
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هاي خاص نمايشي و فضاي واقعي در نمايش عروسكي، دكور براي ايجاد جلوه
)نزديك به واقعيت( شكل گرفت. هدف از ساخت دكور آن است كه تخيل ذهني 

در يك مسير مشخص هدايت كند. كافيست شما بخشي ازوسايل تماشاگران را 
اي از صحنه مستقر كنيد. شما با چند وسيله ساده، تجسم يك خانه را در گوشه

توانند توسط گروه ساخته و خانه را براي تماشاچي به وجود آورده ايد. وسايل مي
  يا تهيه شوند.

 
 

 3فصل 
 عروسكي یسازدكور
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 نمايش عروسكي صحنةساخت 

 اید؛حال پی بردهآیا تا به 
 

 هايي كاربرد دارند؟براي طراحي صحنه نمايش عروسكي چه دانش و مهارت 

ها براي يك برنامه تلويزيوني هاي نمايش براي انواع عروسكصحنههنرجويان در اين واحد يادگيري مهارت ساخت انواع 

 گيرند.را فرامي

 
 

 استاندارد عملکرد 
 

 طراحي، ساخت و اجراي يك دكور براي يك نمايش عروسكي طبق متن مصوب.  

 ی یادگیرواحد
1 
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 طراحي صحنه

 
 

شايد اولين  راه شما چيست؟ ةنقش كنيد؟اگر از شما بخواهند فضايي را طراحي كنيد، چگونه كار را آغاز مي
 شود؟پرسش اين باشد كه اين فضا براي چه هدفي طراحي مي

 كننده مسير حركت شما خواهد بود.هدف طراحي، مشخص
متن براي نمايش عروسكي و  رسيدن به فضاي متن است. ،در طراحي صحنه يك نمايش عروسكي اولين هدف

 با قصه بسيار متفاوت است. ،متن براي فيلم
 
 

فعالیت 
 کارگاهی

   نقاشي كنيد. را« زنكدو قلقله»متني را براي اجرا در نظر بگيريد: براي نمونه فضاي قصه 
 توانيد متوجه فضاي داستان شويد؟آيا مي 
 كنيد؟اي طراحي كنيد چه مياگر بخواهيد براي آن صحنه 
 ر را به عناصر كوچكت نشود. بعد از تجزيه و تحليل كردن متن آطراحي صحنه با خوانش متن شروع مي

 كنيم. تقسيم مي
 

 

 
 

 دهيم. متن چگونه مكاني است؟ مكان خصوصي است يا عمومي؟نخست مكان داستان را مورد ارزيابي قرار مي
مشخص وقوع اتفاق نمايش. بعد از  يا از نظر دورهاز نظر روز و شب بودن و  يمگيرميسپس زمان را در نظر 

كند؟ رسد. فضا شاد است يا غمگين؟ چه احساسي را القا ميمكان و زمان، نوبت به فضاي حسي نمايش مي
صحنه روشن شد، با توجه به سبك اجرايي كارگردان و نوع عروسك شروع به  يوقتي تمام نكات براي طراح

 كنيم.طراحي صحنه مي
 
 

فعالیت 
 کارگاهی

  .هركدام از هنرجويان يك متن نمايش عروسكي ساده تهيه كرده و به كالس بياورند 
  .براساس با كمك هنرآموز خود يكي از متون را انتخاب و براي آن يك فضاي نمايشي طراحي كنيد

 هاي نمايشي آن را نيز پيشنهاد كنيد.د نوع عروسكانمتوني كه به كالس آورده

 
 

 



 06 

 نمایش عروسکی صحنه

  

  
 6تصویر 

سازي ندارد، استفاده كردن از يك پنجره در وگونه ساختوسكي كه احتياج به هيچترين صحنه نمايش عرساده
 آيد.خانه و مدرسه است. عروسك از پايين پنجره آرام آرام باال آمده، در قاب پنجره به حركت در مي

 

 
 6تصویر 

  عروسک در قاب پنجره
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در، يا برگرداندن ميزي به  چارچوبروي صندلي، كشيدن پارچه در  ايآويزان كردن پارچه توان باچنين ميهم
 وجود آورد.نمايش عروسكي موقت به ةبرد در كالس درس، يك صحنوي وايتپهلو و استفاده از تابل

 

  

 برگرداندن میز کشیدن پارچه در دهانه در

  

 پارچه روی صندلی بردتابلوی وایت

 3تصویر
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اي هاما بهترين وسيله، استفاده از كارتن مقوايي در اندازه

اي داشته تواند در يك طرف، پنجرهمتفاوت است كه مي
باشد كه عروسك در پنجرة آن ظاهر شده و شروع به 

 حركت كند.
 

 

 6تصویر  

 صحنه با استفاده از کارتن مقوایی

يك جعبه كفش در كمترين زمان به يك 
شود كه براي زيبا تبديل ميصحنه كوچك و 

 العاده است.هاي كوچك فوقعروسك
 

 

 5تصویر  

 جعبه کفش صحنه با استفاده از

بديل نمايش عروسكي ت تواند به آساني به يك صحنهنيز مييك كارتن بزرگ مانند كارتن يخچال يا تلويزيون 
 شود.

 

  

 کارتن تلویزیونصحنه با استفاده از  صحنه با استفاده از کارتن یخچال

  0تصویر 
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ي كيفهاي نمايش عروسكي از نظر كمي و گونه صحنهتنوع اين
ه ن ارائتوان تعريف جامع و واحدي از آاست كه نميآنقدر گسترده

 (لدر پهلوان كچ)بين دو زاويه ديوار،  كرد. اين گستردگي از پردة
خيمه  ا واي تابوتي شكل عروسك پولچلينتا جعبهشود شروع مي

 روي دوشي چيني. 
، تاسهاي سنتي نمايش عروسكي بخشي از صحنه فوق،مطالب 

بينيم كه از تمام هايي ميدر شكل مدرن و امروزي، صحنه
 رد.باي كه مختص نمايش عروسكي است بهره ميامكانات صحنه

ها نخستين كساني هستند كه با قرار دادن جعبه در جلوي چيني
جود ودوشي را بهرو پا صحنهم بدن تا قوزكن تماصورت و پوشاند

 آوردند.

 

 7تصویر  

 دوشیتصویر رو

 

وع نمايش عروسكي از ديگر هاي متنهايي از صحنهاي و اينترنتي نمونهبا استفاده از منابع كتابخانه   کارگروهی
 وگو كنيد.به كالس بياوريد و سپس گفت ،آوري كردهجمع ها،كشور

  

 
معرفي اي و مسطح ، دو نوع صحنه حفرههاي مختلف عروسكي وجود داردشيوههاي فني كه ميان به تفاوت نظر
 .هاي مسطحصحنه -2 ؛ايهاي حفرهصحنه -1گردد: مي

 ایهای حفرهصحنه -6

و از د گيرننسبتاً ضخيم قرار مي ةگردانان پشت يك ديوار يا پردوسكگردان يا عرها عروسكگونه صحنهدر اين
 آورند.مي ها را به حركت درپايين، عروسك
 اي و ماپت است.هاي دستكشي، ميلهها مناسب عروسكاين نوع صحنه

هاي نمايش عروسكي كه تا كنون يك از صحنهكداماي ارائه گرديد، هاي حفرهاز صحنهبا توجه به تعاريفي كه 
 رود؟اي به شمار ميهاي حفرهصحنه ازشده  مطرح

 ر نمایش عروسک دستکشیصحنه د

 پذيرد:ستكشي به دو صورت انجام ميطراحي صحنه در نمايش عروسك د
شود. گردان كاماًل پشت صحنه پنهان ميگيرد و عروسكگردان قرار ميباالي سر عروسك ،عروسك در نوع اول:

توانند به راحتي روي صحنه از كنار هم عبور كنند و در صورت عروسك تحرك بيشتري دارد، دو عروسك مي
 تعقيب و گريز كامالً دور خودشان بچرخند.



 00 

 اي قرارگردان پردهو عروسك ن قرار گرفته و بين عروسكگرداعروسك مستقيماً در مقابل عروسك در نوع دوم:
اي باشد كه براي عروسك است جنس اين پرده بايد به گونه «پشت زمينه»گيرد كه در حقيقت همان مي

 گردان به راحتي بتواند از پشت آن عروسك را ببيند ولي خود از ديد تماشاگران پنهان بماند.عروسك
توانند در حاالت ايستاده، نشسته و يا زانو زده كار خود را انجام گردانان ميعروسك در هر يك از اين دو روش،

كند، پس بهترين روش ايستادن در گردان را كوچك ميعمل عروسك ةند، ولي نشستن و زانو زدن، محدودده
 صحنه است.

 
   کارگروهی

گرداني تلويزيوني با صحنه تفاوت عروسك
 وگو كنيد.چيست؟ گفت

 

 
 8ویر تص

 گردان در حال کار و دیدن صحنه از روی مانیتورعروسک
 

 

 

 ایصحنه در نمایش عروسک میله

هاي اي، شبيه صحنه در نمايش عروسك دستكشي است. با اين تفاوت كه عروسكصحنه در نمايش عروسك ميله
 تري برخوردارند. وسيع ةنظر حركت در پشت پاراوان از دايراي چه از نظر اندازه و چه از ميله

 

 
 9تصویر 

  ای پشت پاراوانعروسک میله
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 صحنه در نمایش عروسکی ماپت 

 :نوع صحنه داريمدر نمايش عروسك ماپت دو 
هاي توان از صحنهشود، ميگردان، پنهان است و تنها عروسك است كه ديده ميهايي كه عروسكدر صحنه

اي رهايم و اگر در پااي تدارك ديدههايي كه براي عروسك دستكشي و ميلهصحنهاي استفاده كرد. شبيه به حفره
اي شبيه به تئاتر غير عروسكي گردان در صحنه ظاهر شود، در اين صورت صحنهاز موارد عروسك همراه عروسك

ور يگر در صحنه حضعنوان بازگردان بهها عروسكگونه نمايشيچ پاراواني نيست، چرا كه در اينداريم و نياز به ه
 كند.پيدا مي

  
 عروسک ماپت در صحنه نمایش گردان همراه عروسک ماپتعروسک

 66تصویر 

 های مسطحصحنه -6

ها را روي سطح همواري قرار داد. اين سطح به هاي نخي بايد عروسكبراي به نمايش درآوردن انواع عروسك
، باالتر از صحنه به اجراي نقش مي پردازند، معموالًگردان همزمان روي جز مواردي كه عروسك و عروسك

نات زير را براي ما فراهم هاي نخي، امكاقرار گرفتن عروسك اند. در ارتفاعگرفتهاگران قرارسطحي است كه تماش
 كند:مي

 
 66تصویر 

  صحنه نمایش مبارک
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 ؛محدود كردن و مشخص شدن فضاي نمايش -1
  ؛هاي زير صحنهدريچه ةهاي متحرك و تعبيگردان، صحنهاي هامكان استفاده از صحنه -2
 .تماشاگران ةايجاد ديد مناسب براي كلي -3

هاي اند كه بسياري از مشخصات صحنههاي عروسك مسطحعروسك نخي، نخستين نوع از صحنه هايصحنه
 تئاتر غير عروسكي را نيز دارند.

 

 صحنه در نمایش عروسک نخی

فته گ« دستيصحنه سر»موقتي است كه در اصطالح عوام به آن  ةعروسكي نخي، صحنترين صحنه نمايش ساده
هاي هيم و از پايهدشود كه يكي را وارونه روي ديگري قرار ميشود. اين صحنه از دو ميز يك اندازه تشكيل ميمي

يم پوشانيا پارچه ميبا مقوا  كنيم. اطراف آن راعنوان صحنه در نمايش عروسكي نخي استفاده ميميز وارونه به
 گردان و پشت صحنه از ديد تماشاگران پنهان بماند.كه عروسكطوريبه
 

 
 66تصویر 
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 توان يكمي ميدان بازي و پل ةبا ساختن دهان
 اينمايش عروسكي نخي كامالً حرفه صحنة

ترين تفاوت ميان انواع . پل، عمدهدرست كرد
هاي عروسك هاي عروسكي و صحنهصحنه
ست. وجود اين بخش در ساختمان كلي نخي ا
گردانان بر شود كه عروسكها سبب ميصحنه

 ها مسلط باشند و كنترل بيشتري برعروسك
گردانان داشته باشند. همچنين عروسكآنها 

در سطح باالتري از ديد تماشاگران قرار 
 .مانندگيرند و از نگاه آنان نيز پنهان ميمي

 

 63تصویر 

 

 گیری طراحی صحنه نمایش عروسکی از طرح تا اجراشکلروند 

 طراحي صحنه در نمايش عروسكي از دو بخش هنري و فني تشكيل مي شود.
 رسد.ابتدا از فكر و ايده شروع شده و به طرح يا اسكيس نهايي مي بخش هنری:

 يابد.از ترسيم پالن شروع و با مونتاژ دكور صحنه پايان مي بخش فنی:
 

 

 با توجه به جدول مراحل طراحي كتابخانه، به كمك دوستان خود كادر زير را پر كنيد.
 

 
 

فرض كنيد مسئوليت طراحي دكور و چيدمان يك كتابخانه را به كالس شما بدهند. در اين فرآيند اولين عملكرد   کارگروهی
 كالس شما چيست؟

 
 

طراحی 
صحنه

طرح اولیهایده
ترسیم 

نقشه پالن
اجرای 
صحنه

مونتاژ

ترسیم پالنایده

 فنیبخش  یبخش هنر
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 تهیه طرح یا اسکیس

ابتدا كار خود را با خواندن نمايش عروسكي و حضور در جلسات روخواني متن همراه عوامل نمايش طراح صحنه 
طرح يا اسكيس نهايي را در  ،كند. سپس با توجه به تحليل و سبك انتخابي كارگردانو كارگردان شروع مي

نده تصورات طراح صحنه كناي است كه بازگوند، سريع و ساده، طراحي تاسکیسدهد. اختيار كارگردان قرار مي
هاي . اسكيساستشدهگونه ابزار بر روي صفحة كاغذ كشيده قلم و با دست آزاد و فارغ از هر است كه تنها با يك

 د.دههاي نهايي را رنگي ارائه مياوليه سياه و سفيد است و در صورت موافقت كارگردان، طراح صحنه، اسكيس

 
 66تصویر 

 
ا به رآنها  كالس خود را از زواياي مختلف، طراحي تند يا اسكيس كنند. )حداقل پنج اسكيس( سپس ،هنرجويان  کارگروهی

 .دوگو كنننمايش گذاشته و گفت
 

 

 ترسیم پالن )نمای افقی یا نما از باال(
هاي مورد نياز براي ساخت پالن اولين نقشه از نقشه

همان نماي افقي يا نماي از باالست.  پالندكور است. 
كنيم و آنچه را كه وقتي از باال به يك صحنه نگاه 

بينيم رسم كنيم، پالن آن جسم يا صحنه را رسم مي
ح صحنه هايي كه طراها و اسكيسايم. طرحكرده

كه كشد، فاقد مقياس هستند؛ در صورتيمي
هاي پالن داراي مقياس بوده و طراح و نقشه

هاي واقعي دكور را با مقياس كوچك ان اندازهكارگرد
 ،بيند و با توجه به آن ابعادها ميشده روي نقشه

 كند.چيدمان دكور و ميزان خود را ثابت مي

 

 65تصویر 
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نيد. كيك بناي ساده مثل مدرسه يا خانه را در نظر بگيريد. با قدرت تخيل خود پالن بنا را از زاوية باال ترسيم   کارگروهی 
 وگو كنيد.ها بسيار مهم است. سپس آن را به نمايش گذاشته و گفتها و فاصلهرعايت نسبت

گو وبه كمك هنرآموز خود يك صحنه نمايش عروسكي را از نزديك ببينيد و درباره آن در كالس بحث و گفت
 كنيد.

 

 

 

 ها با تعیین جنسیتبندی لتههای ساخت و پشتنقشه
 دکور

ت نگاه كنيم، چگونگي ها از پشلته نماهاي گستردهاگر به 
با توجه به ابعاد هر يك  ،ها را خواهيم ديد. طراحبندي آنپشت

هاي به كار رفته در ها، نسبت به تعيين چوباز لته
بندي، قيدها و نوع اتصاالتي كه در ساخت لته به كار كالف

 كند.اعالم نظر ميرود مي
 

 

 60تصویر 

 مونتاژپالن 
اي است كه فواصل دكور و لوازم را از پالن مونتاژ نقشه

دهد. مسئوالن صحنه دهنه صحنه و خط محور نشان مي
با توجه به اين نقشه است كه دكور را روي صحنه مونتاژ 

 كنند.مي
 

 

 67تصویر 

پيدا كرده و به كالس بياوريد.  ،وجوجستهاي عروسكي به كمك منابع اينترنتي، تعدادي پالن مونتاژ از برنامه  کارگروهی
 وگو كنيد.آن در كالس گفت نداشتنيا  داشتن دربارة ضرورت

 
  



 76 

 ساخت دکور

 شود.هاي ساخت شروع ميهاي اجرايي آماده شد، ساخت دكور از روي نقشهكه نقشهپس از اين
ر پذيمكانخاطر ابعاد و وزن آن ابهدكور  و در صورت ساخت يكپارچه شوددكور صحنه در كارگاه دكور ساخته مي

 شود.ها به يكديگر متصل مياين تكه ،شود و در سالن نمايشتكه ساخته ميصورت تكهاز اين رو دكور بهنيست. 
 ها لته است.ترين آنگيرد كه رايجات صورت مييك رشته قطع ةساخت دكور بر پاي

 ساختار لته

از  ايشود. اين سطح چهارگوش با پارچهال ساخته مييه چوب يا تخته سهرولته از يك قاب چوبي سبك وزن با 
 شود تا امكان هر نوع پرداخت روي آن فراهم شود.جنس متقال يا كاغذ ضخيم پوشانده مي

 

فعالیت 
 کارگاهی

 يك لته بسازيد. 
ها را كنار هم تهيه كنيد. سپس روي آن پارچه يا كاغذ بكشيد. لته 4Aيك چهارچوب يا قاب خالي در ابعاد 

 .بگذاريد
 

 

 

 برپایی دکور

هم متصل به و موقع برپايي دكور اين قطعات شدهصورت قطعات منفرد و مجزا از هم ساخته ها بهمعموالً دكور
 هايهاي فلزي يا تيغه، گيرهكنندهغالباً ابزار خاصي مثل خارهاي محكم ،درز. براي اتصال كامل و بيشوندمي

 گيرد.شونده مورد استفاده قرار ميجفت
 از چند امروزه براي اتصال دقيق قطعات به يكديگر

 شود:روش رايج استفاده مي
 کشیتسمه -6

ر اين پذير است. دكشي روشي ساده و انعطافتسمه
طور زيگزاك به دور بهروش يك تكه طناب نرم را 

پيچند و پس از ها ميهاي متصل به پشت لتهقالب
ها را زنند. اين تسمهمحكم كردن آن را گره مي

 كرد.توان به سرعت باز و قطعات دكور را جمع مي
 

 

 68تصویر 

 های فلزیچفت -6

ها دقيقًا كنار هم قرار داد تا چفتها را طوري در هاي مختلفي دارند. در اين روش بايد لتههاي فلزي شكلچفت
 در مقابل يكديگر قرار گيرند.
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 مانند Lفلزی با قطعه                       چفت فلزی با مهره خروسکی                            لوال مانند

 69تصویر 

 

فعالیت 
 کارگاهی

  

 .را آماده كرده و با دو روش گفته شده به هم متصل كنيد 4Aهاي كوچك به كمك هنرآموز خود لته

 

 

 تجهیزات ایستا کردن دکور -برپایی دکور

 توان از نظر ايستايي به سه دسته تقسيم كرد:قطعات دكور را مي
 ايستند؛خودشان سرپا ميقطعاتي كه  -1
 دكور نياز دارند؛دارنده بزار نگهقطعاتي كه به خاطر ايمني بيشتر معموالً به ا -2
 قطعاتي كه بايد كامالً ايستا شوند.  -3

قرار دادن قطعات در جاي خود فقط بخشي از فرايند برپايي آن است. عالوه بر اين بايد دكور را در جاي خود 
 ها،. گونياترين آن گونيا استنيز محكم كرد. براي مهار كردن اين قطعات ابزار مختلفي وجود دارد كه ساده

هاي توان به كمك وزنه و يا كيسهشوند. آنها را ميها پيچ ميي هستند كه به پشت لتهدارهاي مثلثي لوالستون
 شن ثابت كرد.

 آمیزی دکورسازی و رنگزیر

ام انج به اصطالح زيرسازي دكور ،هاي پالستيكبا استفاده از رنگ ؛ها در جاي خود مهار شدندپس از اينكه لته
گر هاي ديرنگ توان باميدست و بدون ايجاد بافت خاصي رنگ كرد. طور يكتوان بهديوار را ميشود. يك لته مي

 هاي بصري و ناهمواري ايجاد نمود.روشن، برجستگي-هايي چون سايهجلوه ،روي آن
 

 وگو كنيد.كنيد. سپس آن را به نمايش گذاشته و گفتهاي خود را با همراهي هنرآموز رنگلته  کارگروهی
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 ساخت صحنة نمایش عروسكيارزشیابي شایستگي 

 شرح کار:
 هاي تلويزيوني.هاي متنوع به منظور پخش برنامهطراحي و ساخت صحنة نمايش براي اجراي عروسك

 استاندارد عملکرد:
 .طراحي، ساخت و اجراي يك دكور براي يك نمايش عروسكي طبق متن مصوب

 ها:شاخص
 هاي متناسب با آنصحنه مطالعة متن و انتخاب - 

 طراحي صحنه براي نمايش عروسكي -

 اجراي صحنه و ارائه به برنامه تلويزيوني -

 شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
  شرایط:

ها، ابزار صنعتي برش چوب و فلز، ابزار مورد نياز ميز كار، صندلي، انواع گيره، چوب ساب ها، مغار :زاتیو تجهابزار 
ها، دريل، آگراف، پمپ رنگ، ايربراش، انواع رنگ الكين، اكروليك، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگيري، انواع كاردكقالب

 هاي جوهري، اجاق گازپالستيك، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ

 ی:ستگیشا اریمع
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از مرحله کار ردیف

  1 با متن خوانش 1

  2 صحنة نمايش عروسكيطراحي  2

  2 اجراي صحنة نمايش عروسكي 3

توجهات ، بهداشت، ايمني، هاي غيرفنيشايستگي
 2 ، و ...محيطيزيست

 

 * ميانگين نمرات
 

 .باشدمي 2 شايستگي و كسب* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي 
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 لوازم صحنة نمايش ةانتخاب و تهي

 اید؛حال پی بردهآیا تا به 
 

 هايي الزم است؟هاي عروسكي چه دانش و مهارتبراي انتخاب لوازم صحنة نمايش 

هنرجويان در اين واحد يادگيري بر اساس متن نمايشنامه و نوع برنامه عروسكي لوازم مناسب براي صحنه را انتخاب و 

 كنند.تهيه مي

 
 

 استاندارد عملکرد 
 

  عروسكي صحنهبراي  يآرشيووسايل تهيه.  

 2 ی یادگیرواحد
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 انتخاب لوازم صحنه

 
 

هاي خالي اجرا ها اغلب روي صحنهد. اين نمايششوهاي عروسكي كمتر از لوازم صحنه استفاده ميدر نمايش
  شود.زمينه صحنه استفاده مينقاشي در پس پردهو بيشتر از  شوندمي

 

 
 6تصویر 

را روي سطح  (ها و ...ها، ساختمانها، خانهدرختان، بوته :مانند)توانيم لوازم صحنه هاي مسطح ميدر صحنه
.. .اي از جنس گل، گچ و آن را درون جعبه ةتوانيم پايين لوازم روي صحنه ميصحنه قرار دهيم. براي ايستادن ا

 قرار دهيم.

 
  6تصویر 
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را در  هاآن كرده،لوازم صحنه نظير، درخت، خانه، ساختمان را براساس مقياس عروسك انتخاب  اي ازمجموعه  کارگروهی
 د.س آورده و مورد ارزيابي قرار دهيبه كال دادهاي از جنس گل يا گچ قرار پايه

  

 
 

گردان پشت پاراوان قرار دارد. لوازم اي كه عروسكهاي حفرهدر صحنه
بايد اين  دارد. در زمان اجراي نمايش صحنه معموالً كف صحنه قرار

د، سپس روي صحنه قرار تعبيه شده و نصب شون هاوسايل روي پايه
 ا شوند.ججابه براي تغيير صحنه(اي كه در هنگام نياز )گونهبگيرند؛ به

هاي متعددي توان از پايه دكور كه حفرهبراي نصب لوازم صحنه مي
دكور داخل آن حفره قرار  ايهو در صورت لزوم پدارد، استفاده كرد 

 گيرد.
 

 
 3تصویر 

 دکور+حفره دکور در دکورهای مینیاتوری

 شود؟لوازم صحنه چگونه انتخاب می

 .كندانتخاب ميبراساس متن نمايشنامه  را طراح صحنه در تمام موارد، لوازم صحنه
 صحنه بايد به موارد زير توجه كند:طراح براي تهيه لوازم 

 ؛مورد نظر ارزيابي متن -1
 ؛نامهنام برده شده در نمايش از لوازم صحنهيادداشت  -2
 .نامهكارگردان، با توجه به فضا و سبك نمايش تبادل نظر با -3

در صورتي كه طراح صحنه ملزم به انتخاب لوازم صحنه است، بايد به تحقيقي گسترده در مراكز آرشيوي هنري 
 ات جزئي آنها را مورد استفاده قرار دهد.بپردازد و پس از انتخاب لوازم با تغيير

 
فعالیت 
 کارگاهی

  

 د.يمتن كوتاهي را انتخاب كرده و لوازم صحنه آن را از متن استخراج كن
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 جداسازی لوازم

وع موض ومكان وقوع نمايش  زمان،تجزيه و تحليل متن براساس عواملي مانند:  ، براساس متن موجودطراح صحنه
 كند.لوازم صحنه را انتخاب مي ،آن

 ةگيرد. وسايل با توجه به دورر ميمورد بررسي قرا ،تاريخي اثر ةمان نمايش براساس روز و شب و دورززمان:  -6
آن دوره انتخاب و هاي نزديك به تاريخي اثر و نماد

 شود؛جداسازي مي
براساس مكان نمايش انتخاب لوازم صحنه، مکان:  -6

 ؛پذيردصورت مي
كند، انتخاب و طراح صحنه سعي ميموضوع:  -3

جداسازي وسايل صحنه را براساس موضوع و حال و 
 نامه انتخاب كند.هواي نمايش

 
 

  

 6تصویر 

 
 

فعالیت 
 کارگاهی

   ،هلوح فشردبا كمك هنرآموز خود يك متن نمايشي را انتخاب و از طريق اينترنت و منابع موجود )كتاب 
 نامه، شناسايي و انتخاب كنيد.و ...( لوازم صحنه آن را براساس زمان و مكان و موضوع نمايش

 .زير نظر هنرآموز وسايل صحنه دوستان خود را در كالس ارزيابي كنيد 
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 انتخاب لوازم صحنه از آرشیو

طراح صحنه بايد يك بانك اطالعاتي از وسايل موجود 
تواند عالوه بر آرشيوهاي او ميدر آرشيو داشته باشد. 

ها، عتيقه فروشي ،هاشناخته شده، از سمساري
  .استفاده كندبازارهاي هفتگي و ... 

 
 
 

  

 تصاویر آرشیو مغازه سمساری

 5تصویر 

 

 توضیحات شماره تلفن آدرس: نام مکان

1- 

2- 

3- 

4- 

   

 
 

هاي موجود )فروشگاه، وجو و شناسايي از مكانهاي چند نفره به جستبا راهنمايي هنرآموز در گروه   کارگروهی
شي براي تهيه آرشيو، عكس نامه از واحد آموزمعرفيدريافت فروشي و ...( پرداخته و پس از سمساري، عتيقه

 د.تهيه كني
 د.به بحث و تبادل نظر بپردازيها آن معرض ديد همگان قرار داده و در مورد درها را در كالس عكس 

 

 

 

 جمعه بازار
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 انتخاب لوازم صحنه براساس مواد موجود

يكي از عوامل مهم در انتخاب لوازم صحنه است. طراح صحنه در بسياري از مواقع با كمبود وسايل  ،خالقيت
تواند از دانش خود در اين زمينه، با استفاده از تلفيق اجسام مختلف، لوازم صحنه جديدي را روبرو است. لذا مي

 انند كوه ايجاد كند.به وجود آورد. براي مثال با تركيب چند صندلي و يك پارچه شكل جديدي م
منابع ديگر انتخاب كند. خواهد به طور كامل از آرشيوها و چه را كه ميتواند، تمامي آناي نميهيچ طراح صحنه

تواند با استفاده از خالقيت و نوآوري، اشياء مختلف را با هم مورد نظر طراح، قابل دسترس نباشد؛ مي اگر اشياي
 ق كند.مونتاژ و وسايل مورد نظر را خل

 

   

 تصویر ترکیب اشیاء تصویر ترکیب خالقیت اشیاء و مواد تصویر خالقیت و ترکیب مواد

 0تصویر 

 

فعالیت 
 کارگاهی

  .تصاوير مختلفي از لوازم صحنه را به كالس بياوريد 
 .با تركيب كردن اشياء موجود در تصاوير، لوازم صحنة جديدي طراحي كنيد 
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 انتخاب و تهیه لوازم صحنة نمایشارزشیابي شایستگي 

 شرح کار:
با استفاده از لوازم و وسايل موجود در آرشيو و يا ساخت اشياء به صورت خالقانه و متناسب با متن نمايش عروسكي، 

 شود.براي اجراي يك نمايش لوازم صحنه تهيه و ارايه مي

 استاندارد عملکرد:
 .براي صحنه عروسكي يوسايل آرشيوتهيه 

 ها:شاخص
 هماهنگي و همكاري با عوامل نمايش - 

 انتخاب لوازم صحنه از آرشيو -

 اصالح، مرمت و ارائه لوازم صحنه براي پخش برنامه عروسكي -

 شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
  شرایط:

ابزار صنعتي برش چوب و فلز، ابزار مورد نياز  ها،ها، مغارميز كار، صندلي، انواع گيره، چوب ساب :زاتیو تجهابزار 
ها، دريل، آگراف، پمپ رنگ، ايربراش، انواع رنگ الكين، اكروليك، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگيري، انواع كاردكقالب

 هاي جوهري، اجاق گازپالستيك، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ

 ی:ستگیشا اریمع
 

 نمره هنرجو 3ازحداقل نمره قبولی  مرحله کار ردیف

  1 هماهنگي با كارگردان نمايش 1

  1 جداسازي لوازم طبق متن 2

  1 انتخاب لوازم صحنه از آرشيو 3

  2 تهيه لوازم صحنه از مواد موجود 4

توجهات ، بهداشت، ايمني، هاي غيرفنيشايستگي
 2 ، و ...محيطيزيست

 

 * ميانگين نمرات
 

 .باشدمي 2 شايستگي و كسب* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي 
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 ساخت لوازم صحنه نمايش عروسكي

 اید؛حال پی بردهآیا تا به 
 

 هاي آن كدامند؟و مهارت عروسكيهاي الزم صحنة نمايش ويژگي 

وسايل، با آگاهي از مواد و ابزارهاي مرتبط برخي از لوازم صحنه را هنرجويان در اين واحد يادگيري پس از انتخاب نوع 

 سازند.مي

 
 

 استاندارد عملکرد 

 متن مصوب.با بق اطملوازم صحنه نمايش عروسكي  ساخت    

 ی یادگیرواحد
3 
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 ساخت لوازم صحنه

 
 

هاي مختلف نمايش، در صحنه آنهاتوان از عام دارد؛ يعني مي ةروسكي بعضي از لوازم صحنه استفاددر نمايش ع
طور كه در ؛ استفاده نمود. همانشودكه تغييري در ماهيت موضوع زمان و مكان نمايش ايجاد بدون آن

و تهيه كرد. ولي گاهي  هاي مختلف انتخابتوان از مكانهاي پيشين توضيح داده شد، اين وسايل را ميقسمت
 لوازم ساخته شود.آن ه بايد اي خاص مورد نظر است كصحنهبراي وسايل برخي 

 شود.براساس متن انجام مي ،مانند انتخاب لوازم ،ساخت لوازم صحنه

 انطباق با متن

تمامي اعضاي گروه، اعم از كارگردان، طراحان صحنه،  برايدر يك نمايش عروسكي اولين منبع الهام، 
هايي آورد و قسمترا از دل متن بيرون ميصحنه مورد نياز لوازم  طراح گردانان و ... متن نمايشي است.عروسك

 كند.كه احتياج به ساخت دارد را مشخص مي
 

   

 تصویر نمایش عروسکی کودک تصویر یک نمایش عروسکی بزرگساالن تصویر نمایش عروسکی مدرن

  

 تصویر نمایش عروسکی سنتی تصویر یک نمایش عروسکی خیابانی

 6تصویر 

 



 86 

فعالیت 
 کارگاهی

  نامة كوتاهي را انتخاب كنيد، برداشت محتوايي خود را از متن بنويسيد.نمايش 
  ه ؛ براساس جدول تهيبنويسيدو لوازم صحنة آن را  كردهبراساس تجزيه و تحليل انجام شده جدولي تهيه

 شده، شكل لوازم را طراحي كنيد.
 

 

 

 سازی ابزار و تجهیزات ساخت لوازم صحنهآماده

ود. ش انجامطراح صحنه  سوياز  بايد ريزي دقيق است كهنيازمند يك برنامه صحنه ابزار و تجهيزاتسازي آماده
و بخشي ديگر برگرفته از  شخصي طراح صحنه ةريزي مربوط به تجربز اين برنامهبايد در نظر داشت بخشي ا

 .استچنين مطالعه از منابع ديگر ديگران و هم ةتجرب
كي براي ساخت هر كدام از اين لوازم، بايد اطالعاتي از جنسيت، اتصاالت، نوع عروس طراح و سازنده صحنه

چنين طراح در ساخت و سپس اقدام به ساخت آن نمايد. هم داشته باشدهاي مورد استفاده ها و انواع چسببرش
ب : فشردگي چوالطور مثبهكند. به زيبايي، استحكام، دوام و كاربرد آن توجه و سپس انتخاب ميآنها  هر يك از

 تري نيز براي برش آن الزم است.راش نسبت به چوب روسي بيشتر است پس ابزار قوي
 

 هايي براي دكورسازي مناسب است؟چه نوع چوب   کارگروهی
 هاي سبك و فشرده يا صفحات چوبي بازآفريني شده به دو گروه تقسيم شويد و هر كدام درباره چوب

 كنيد.وگو تحقيق كرده، در كالس گفت
 هايي براي ساخت لوازم صحنه مناسب است؟چه نوع پارچه 
 هاي مختلف را براي ساخت لوازم صحنه تحقيق، شناسايي و در مورد با استفاده از منابع اينترنتي، پارچه

 وگو كنيد.در كالس گفتآنها  هر يك از
 شناسيد؟ نام ببريد.چند نوع چوب مي 
 اي چوبي نام ببريد.انواع ابزار برش را در رابطه با كاره 
 شناسيد كه در ساخت لوازم صحنه و دكور كاربرد بيشتري دارد؟چند نمونه پارچه مي 
  جدولي تهيه كنيد، برخي لوازم صحنه را مشخص كنيد. دو ستون بكشيد؛ مواد مورد نظر را در ستون اول

 و ابزار ساخت اين لوازم صحنه را در ستون دوم بنويسيد.
 

 

 

 ابزار ساخت مواد ساخت  لوازم صحنه
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 ساخت لوازم صحنه

 .شو:ده از آن به دو روش انتخاب ميدر ساخت لوازم صحنه، مواد، مصالح و چگونگي استفا
 ؛روش اول: نوع و جنس مواد -1
 .روش دوم: محتواي ديداري -2

 لوازم صحنه بايد سبك و از جنس فلزشود. بنابراين جا ميدر بسياري از مواقع، لوازم صحنه توسط بازيگر جابه
رنگ و  چوب است با استفاده از مواد رنگي، ،نمايش جا كه اغلب جنسيت لوازم صحنه)آلومينيوم( باشد. از آن

 كنيم. و از لحاظ بصري آن را به بافت چوب نزديك مي دهيمبافت آن را تغيير مي

 مواد مورد نظر در ساخت لوازم صحنه

ب ل و چسمِ شود. پس از ساخت، با روزنامه،ز موادي نظير يونوليت، چوب و پارچه ساخته ميبيشتر لوازم صحنه ا
 زنيم.را روكش كرده سپس رنگ ميآنها  چوب

هايي كه در اين خصوص مورد استفاده قرار مي گيرد، چسب چوب، چسب التكس و سريش بيشترين چسب
چنين چسباندن يونوليت التكس براي روكش و همو چوب، چسب است. چسب چوب براي چسباندن يونوليت 

 و سريش براي روكش روزنامه و كاغذ روي اشياء كاربرد دارد.

 ابزار مورد نیاز در ساخت لوازم صحنه

كاري كنده برايو است بر بر و همچنين اره چوبآهن ةار مويي، كاتر، اره خصوصابزارهاي مورد استفاده در اين 
 .دنكاربرد دارمغار و درفش 

 قرار دادن لوازم در دکور نهایی

از اين لوازم به طور مجرد در صحنه كاربرد  شود. برخيدكور صحنه نمايش محسوب مي لوازم صحنه الزم و ملزم
ن كه در اي تواند جنبه تأكيدي داشته باشداين اشياء مي شود.ديگر در ميان دكور گنجانيده مي برخيدارد و 

 د.نرا داشته باش اثرگذاريشود كه بيشترين و شكل در مكاني قرار داده ميصورت از نظر رنگ و اندازه 
 .دكناقدام به چيدن وسايل صحنه مي ،براساس تحليل متن و مشورت با كارگردان ،لوازم صحنه طراح و سازنده

 ازيدپرصحنه. شودتوجه ميتر عروسك در صحنه شناسي و حركت راحتمان به زيبادر اين چيد شايان ذكر است
 .شود كه چيدمان وسايل صحنه تغيير پيدا كندكارگردان در بسياري از مواقع سبب مي

 
فعالیت 
 کارگاهی

  

 اي را بكشيد و به وسيلة اشكال هندسي وسايل يك اتاق را چيدمان كنيد.پالن صحنه

 

 
 

 گو كنيد.وگفتيك نمايش عروسكي اجرا شده را انتخاب و دربارة چيدمان آن در كالس   کارگروهی
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 ساخت لوازم صحنه نمایش عروسكيارزشیابي شایستگي 

 شرح کار:
ساخت لوازم مورد نياز براي يك نمايش عروسكي، متناسب با فضاي نمايشي آن، كاربرد لوازم در صحنه نمايش و محتواي 

 نمايش، با استفاده از مواد گوناگون.

 استاندارد عملکرد:
 متن مصوب. با بقاطملوازم صحنه نمايش عروسكي  ساخت

 ها:شاخص
 مطالعه متن نمايش عروسكي - 

 انتخاب ابزار و وسايل -

 ساخت ماكت و دكور -

 چيدمان لوازم صحنه در دكور -

 شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
  شرایط:

ها، ابزار صنعتي برش چوب و فلز، ابزار مورد نياز مغارها، ميز كار، صندلي، انواع گيره، چوب ساب :زاتیو تجهابزار 
ها، دريل، آگراف، پمپ رنگ، ايربراش، انواع رنگ الكين، اكروليك، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگيري، انواع كاردكقالب

 .هاي جوهري، اجاق گازپالستيك، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ

 ی:ستگیشا اریمع
 

 نمره هنرجو 3نمره قبولی ازحداقل  مرحله کار ردیف

  1 متن خوانش 1

  1 سازي ابزار و تجهيزاتآماده 2

  2 ساخت لوازم صحنه 3

  2 قرار دادن لوازم در دكور نهايي 4

توجهات ، بهداشت، ايمني، هاي غيرفنيشايستگي
 2 ، و ...محيطيزيست

 

 * ميانگين نمرات
 

 .باشدمي 2 شايستگي كسب و* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

از لباس براي شناسايي موقعیت اجتماعي،  لباس پوششي براي عروسك هاي نمايشي است.
خیمه شب بازي فرهنگي و مذهبي يا سیاسي عروسك استفاده مي شود. همانند نمايش 

ابراين بن قرمز بر تن دارد و نشانه قشر ساده و فعال جامعه است. لباسي ساده و )مبارک( كه
با توجه به نوع نمايش و كاربرد عروسك؛ لباس بر آن دوخته مي شود تا در نظر بیننده، 

 موجودي زنده به نظر آيد.

 4فصل 
 های نمايشيعروسك یدارجامه
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 آفريني لباس نمايش عروسكيتهيه و باز

 ايد؛حال پي بردهآيا تا به 
 

هاي يك نمايش عروسکي تلويزيوني را هنرجويان در اين واحد يادگیري مهارت تهیه و بازآفريني لباس براي عروسك

 كنند.هاي آن براي طراحي لباس استفاده ميها و ويژگيگیرند و از انواع پارچهفرامي

 
 
 

 استاندارد عملكرد 

 متن مصوب با آرشیوي متناسب هاي موجودبا استفاده از منابع و لباس براي عروسك هاي جديدكردن لباسماده آ. 

  

 1 ی يادگیرواحد
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 بازآفريني لباس نمايش عروسكي

 
 

ن اكنون كه چند سال از آاست. دوخته شدهساخته و لباسي براي او ، ها پیش عروسکي طراحيفرض كنید سال
 است.هاي مکرر پاره يا پوسیده شدهك در اثر استفادهماجرا گذشته، لباس عروس

 بايد كرد؟  براي ساخت لباس عروسك چه
 اگر در بازار پارچه مورد نظر پیدا نشود چه بايد كرد؟ 

جواب مناسب دهد. لباس عروسك با لباس آنها  هايي است كه مسئول دوخت و ترمیم لباس بايد بهها پرسشاين
 نید:كها نگاه ونه از لباس عروسكد. به چند نممتفاوت است ولي در عین حال مشتركاتي نیز دار هاي زندهانسان

 

  
 ای عروسك ميله ماپت

  

 دستكشيعروسك  عروسك نخي 

  1تصوير 
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هر عروسك نسبت به آناتومي خود، شود و تکنیك حركتي عروسك انتخاب ميانتخاب لباس براساس نوع و 
 .ي داردپوشش متفاوت

ه عواملي ها ببزرگ و بعضي كوچك هستند كه اندازه آن. بعضي هستند ها پا دارند و بعضي بدون پابعضي عروسك
 ارد.گردان بستگي ددست عروسك ي سالن نمايش، نوع نمايش و اندازهچون كوچکي و بزرگهم
 

فعالیت 
 کارگاهی

 اند؟ها از چه موادي ساخته شدهبه تصاوير زير نگاه كنید. لباس عروسك 
 

  

 پوليش کاغذ

  

 الياف پارچه

 

 كاري در صورتي كه بخواهیم لباسي را بازآفريني كنیم، ولي پارچه مورد نظر در بازار موجود نباشد، چه
 بايد انجام دهیم؟

  چسب درست كرده و آن را با پارچه روكش كنید.يك كاله با مقوا و 
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 تجزيه و تحليل متن

رسي برنامه را از نظر تاريخي پذيرد. نخست نمايشبازآفريني لباس، براساس تجزيه و تحلیل متن صورت مي
 كنیم:مي

  قاجاريه؟ ةساسانیان يا دور ةافتاده است؟ دوراي اتفاق دوره نامه در چهنمايش
ه بچنین هر شخصیتي شود. همانتخاب مي آنهابه شرايط فرهنگي، اجتماعي و سیاسي  با توجهها انسانلباس 

 گويدكند. تجزيه و تحلیل متن به ما مينسبت شغل، روحیات، مکان زندگي و ... پوشش خود را تعیین مي
كدامند؟ شناخت اين هاي نمايش مکان وقوع نمايش كجاست؟ و شخصیت ؟نمايش مربوط به كدام دوره است

تواند باعث تغییر يك شخصیت باشد. او با شناخت رنگ، فرم، بافت و ... ميبازآفرين لباس مي ةمطالب، بر عهد
ا ب شود تا كودكان از اين حیوان نترسند ونمايشي شود. او با انتخاب و بازآفريني يك لباس براي گرگ سبب مي

دهد. اين جادوي يك بازآفرين لباس، در را مکارتر نمايش ميلباسي مناسب براي روباه، شخصیت آن  تهیه
 نمايش عروسکي است.

 
ا به س آن رهاي آن را با كاغذ درست كنید. سپلباس يکي از شخصیت كرده، انتخاب را داستاني كوتاه   کارگروهی

 وگو كنید.آن گفتنمايش گذاشته و درباره 
 آمیزي كنید.متفاوت طراحي و رنگهاي براي همان شخصیت چند نوع لباس با رنگ 
 وگو كنید.ها با هم گفتهاي آنر كالس به نمايش بگذاريد و درباره تفاوتها را دطرح 

 

 

 

 تهيه لباس از آرشيو

هاي قبل اشاره شد، انتخاب لباس براساس شناخت شخصیت، زمان، وقايع و ... از آرشیو طور كه در قسمتهمان
هاي تاريخي، جنسیت و خصوصیات مشتركي كه با ها براساس دورهلباس ،يك آرشیوشود. در لباس انجام مي

هاي مورد بندي لباسبا توجه به تجزيه و تحلیل متن و تقسیم بازآفرين لباسشوند. يك هم دارند چیدمان مي
 كند.هاي نمايش انتخاب مينظر در آرشیو، لباس مناسبي براي عروسك

توان مي هاي خود رسید، بلکهصورت كامل به خواستهتوان بههاي لباس نميت در آرشیوچه مسلم اسآن
، توان با حذف و اضافهميسپس جهات به لباس مورد نظر نزديك باشد.  هايي را انتخاب كرد كه از بسیاريلباس

 تهیه كرد.  لباس مناسبي براي عروسك
 كنیم.مجدد، تمیز كرده و تن عروسك مي فادههاي آرشیوي را قبل از استلباس

هاي اينترنتي، محصوالت خود را عرضه و سفارشات را از صورت سايتهاي لباس بهوزه بسیاري از آرشیوامر
 . كنندارائه ميمشتريان خود دريافت و خدمات 

 
فعالیت 
 کارگاهی

  

 را تغییر دهید.آنها  هاي جديد طراحي لباسچند نمونه عروسك را از منابع اينترنت تهیه نموده و با ارائه ايده
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 د؟کرتوان از آرشيو لباسي انتخاب چگونه مي

 یم.نويسدر آن تمامي مشخصات يك لباس را مي كرده،كه در آرشیو لباس سردرگم نشويم جدولي تهیه براي آن
 

 دوره تاريخي اندازه لباس اسم لباس
لباس برای چه 
 شخصيتي است

 تهيه لباسمحل  رنگ لباس

      

 
 كنیم.آمیزي ميبعد از تهیه جدول، با تغییراتي كه مدنظر است لباس را طراحي و سپس رنگ

 های آرشيو برای متن جديدبازآفريني لباس

ي بايد شناخت جامع بازآفرين لباس عروسكباشد. يك كار رفته در لباس عروسك پارچه ميترين مواد بهعمده
چنین از مراكز مورد نظر را بداند. هم عروسك، هنگام خريد بايد نام پارچهبازآفرين لباس  از پارچه داشته باشد.

هاي ديگر به شکل پارچه تهیه پارچه، نوار، دكمه و يراق ... آگاهي داشته باشد. بتواند از سر هم كردن پارچه
شنا وع دوخت و دوز انواع پارچه آچنین با نمورد نظر رسیده و اجرا نمايد. او بايد فنون خیاطي را بداند و هم

فرين تواند به كمك بازآآمیزي ميشود، آشنايي با رنگانتخابي در بازار يافت نمي باشد. در مواقعي كه رنگ پارچه
هاي تاريخي، امکان فراهم كردن وسايلي كه در اندازه كوچك عروسکي است لباس بیايد. در بسیاري از نمايش

باشد. در اين صورت تشتك يك نوشابه، چه پالستیکي چه فلزي پذير نمي، امکانشودو بر روي لباس نصب مي
 آمیزي كارساز باشد.تواند با كمي رنگمي

گیرد خالقیت براي شخصي كه بازآفريني لباس عروسك را به عهده مي ،تر از اين دوداشتن دانش و تجربه و مهم
 حیاتي است.

 
 د.ها را ديده و لمس كنیديگر پارچه د و همراه با هنرجويانيكالس بیاور چند نمونه پارچه با خود به  کارگروهی

  

 
فعالیت 
 کارگاهی

  جاي دوخت توان بهد. )ميتهیه كنیهاي موجود در خانه يك نمونه لباس در مقیاسي كوچك از تکه پارچه
 د.(كرو دوز پارچه از چسباندن استفاده 

  4چند نمونه تصوير عروسك در قطعA ها را كپي و برايتهیه كنید. سپس با استفاده از كاغذ پوستي لباس 
 هاي جديدي طراحي كنید.عروسك خود لباس

 

 

  



  نمايشيهای عروسك یدار/ جامه4فصل 

 89 

 تهیه و بازآفريني لباس نمايش عروسكيارزشیابي شايستگي 

 شرح کار:
 هاي نمايش.متناسب با عروسك ،ها و انتخاب لباسهاي نمايشي از آرشیو لباس عروسكتهیه لباس براي عروسك

 استاندارد عملكرد:
 .متن مصوب با آرشیوي متناسب هاي موجودبا استفاده از منابع و لباس براي عروسك هاي جديدكردن لباسماده آ

 ها:شاخص
 ساز و ارائة پیشنهاد براي لباسهماهنگي با عروسك - 

 تهیه لباس متناسب با متن نمايشي -

 تهیه لباس از آرشیو -

 و تجهيزات: شرايط انجام کار، ابزار
  شرايط:

ها، ابزار صنعتي برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز میز كار، صندلي، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار :زاتيو تجهابزار 
ها، دريل، آگراف، پمپ رنگ، ايربراش، انواع رنگ الکین، اكرولیك، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگیري، انواع كاردکقالب

 هاي جوهري، اجاق گازروغن، رنگ گواش، رنگپالستیك، رنگ 

 ي:ستگيشا اريمع
 

 نمره هنرجو 9حداقل نمره قبولي از مرحله کار رديف

  1 هماهنگي با عروسك ساز 1

  2 هماهنگي با متن 2

  1 تهیه لباس از آرشیو 3

  2 هاي آرشیو براي متن جديدبازآفريني لباس 4

توجهات ، بهداشت، ايمني، هاي غیرفنيشايستگي
 2 ، و ...محیطيزيست

 

 * میانگین نمرات
 

 .باشدمي 2 شايستگي و كسب* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي 
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 دوخت لباس عروسك نمايشي

 ايد؛حال پي بردهآيا تا به 
 

 هاي نمايشي چیست؟معیارهاي طراحي و دوخت لباس براي عروسك 

دوزند و آن را براي تهیه هاي متنوع و با كاربردهاي گوناگون كباس ميهنرجويان در اين واحد يادگیري براي عروسك

 كنند.يك برنامة تلويزيوني ارائه مي

 
 
 

 استاندارد عملكرد 

 بق متن مصوباطمبراي عروسك  لباسوخت د.  

  

 ی يادگیرواحد
2 
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 به تصاوير زير نگاه كنید:
 

  

   

 1تصوير 

 
قه، ، شرايط اجتماعي، سلیها و اعتقادات، وضعیتقلیمي، سنتبینند، هر كدام بر اساس شرايط اهايي كه ميلباس

 است.شدهمدها و پسندهاي اجتماعي در میان جوامع بشري مرسوم و متداول 
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 اكنون به اين تصاوير نگاه كنید:
 
 

  

   

 9تصوير 

 
 اند.ها دوخته شدههايي كه براي عروسكلباس هاي نمايشي است.لباس فوق تصاوير

 بینید؟لباس ميتصوير هايي بین اين دو نوع شما چه تفاوت 
ت به نکا ام طراحي و دوختدر هنگيك لباس خصوصیات  داشتن اغلبپوششي است كه ضمن  نمايشي لباس

 شود:زير توجه بیشتري مي
 مکان را مجسم سازد؛ ي بايد زمان ولباس نمايش -1
 صوير روشني از شخصیت ارائه نمايد؛ت -2
 ا شدت بخشد؛عمومي صحنه ر رنگ و منظره -3
 در القاي فضاي نمايش مؤثر باشد؛ -4
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 د مفاهیم مورد نظر را القا نمايد؛شوبه كار برده مي نمادينهنگامي كه به صورت  -5
ل تر از حد معمومثال: يقه بزرگ نسبتي در آن مبالغه شده باشد؛ ،النبه منظور ديده شدن از تمامي زواياي س -6

 دوخته شود.
 اگر نمايش به ما اجازه بدهد، قدري فانتزي باشد. -7

 

 است. معیارهاي شما براي طراحي و دوخت اين يك لباس عروسك به شما محول شده طراحي و دوخت
 لباس چیست؟

از نظر نوع و شیوه حركت عروسك؛  -1. داردهاي نمايشي از دو جنبه اهمیت طراحي و دوخت لباس عروسك
  .شخصیت عروسكارزيابي  -2

 طراحي و دوخت بدن عروسك دستکشي )دستکش(
براي طراحي و دوخت اين نوع عروسك نمايشي نخست شکل دست را برابر 

 كشیم. اين تصويرميكاغذ  شکل زير به صورت باز و در اندازة طبیعي روي
 بدن عروسك دستکشي خواهد بود. نمونه

كاغذي دستکش، آن را روي پارچه گذاشته و دو  بعد از به دست آمدن نمونه
 دوزيم. پسهم ميبه تهیه شده، بريده و سپس آن دو را قرينه نمونه وشکل 

، استیقاً شبیه نمونه كاغذي بريده شدهاي كه دقپارچه از دوختن دو قطعه
هاي دوخته شده در داخل دستکش قرار بگیرد. گردانیم تا قسمتآن را برمي

هاي گردن و پايین بايد توجه داشت كه موقع دوختن بدن عروسك قسمت
 بدن آزاد باشد.

كه دست و انگشتان بتوانند به راحتي وارد بدن عروسك شده و در براي آن
بدن را كمي بلندتر  ، پارچهها قرار گیرندو داخل دست جاي خود يعني گردن

اصلة مچ ف ا نزديکي آرنج و يا حداقل تا نیمهگیريم. بلندي دستکش بايد تمي
  و آرنج باشد.

 9تصوير 

اي براي اتصال گردن به بدن عروسك، بايد در نقاط اتصال به گردن لیفه
د گردن آن را با بن ةاز قرار گرفتن بدن عروسك در ناحیتعبیه كرد كه پس 

ه براي جلوگیري از ريش ،اين قسمت ، در غیر اين صورت بايد لبهدم كنیمحک
 د.یچسبانبو به گردن ريشه شدن، تا شود 

 

 

 4تصوير 



 88 

 

 كه به راحتي و به سرعت بتوانید دستتان را داخل بدن عروسك براي آن
 كنید؟دهید و يا خارج كنید از چه ترفندي استفاده مي رقرا

اي از جنس مفتول و يا هر جنس مشابه اگر در قسمت پايین عروسك حلقه
 توانیم اينبیني شده قرار دهیم، ميهاي پیشيگر دوخت و يا داخل لیفهد

 قسمت را همیشه به حالت باز نگه داريم.
 

 

 9تصوير 

 پايین بدن ةهمچنین براي سهولت كار با اين نوع عروسك قسمتي از حلق
به راحتي اين قالب را پشت صحنه و آوريم عروسك را به صورت قالب در مي

 كنیم.در جاي مخصوص به خود آويزان مي
 
 

 طراحي و دوخت لباس عروسك دستكشي

از آنجايي  باشد.لباس عروسك از عوامل مؤثر در ارائه شخصیت عروسك مي
ن توانیم لباس اييهاي دستکشي خیلي بزرگ نیست، نمكه اندازة عروسك

نوع عروسك را با تمام جزئیاتي كه در عالم واقعیت وجود دارد بدوزيم. زيرا 
هاي تند، دكمه، يراق و وسايل زينتي هاي درشت و رنگهايي با گلپارچه

باعث خواهد شد كه برش و شکل اصلي لباس در مقیاس كوچکتر، براي 
 تماشاگر مشخص نباشد.

 

 

 9تصوير 

هاي رنگهاي ساده و يا با نقش و نگار ريز در براي دوخت لباس عروسك دستکشي بايد تا حد امکان پارچه
كه بايد هماهنگي رنگ پارچه را با چهره و شخصیت عروسك در نظر د. ضمن آندست و روشن انتخاب كريك

جويي را به خرج داد و فقط كمال صرفهبايد گرفت. براي انتخاب جزئیات لباس مثل دكمه،جیب، لیفه و ... 
 د كه در عین سادگي بتواند شخصیت عروسك را نمايش دهد.كروسايلي را انتخاب 

شود كه از قسمت كمر گشاد باشد و در طراحي در طراحي لباس زنانه معموالً نوع پوشش به نحوي انتخاب مي
 شود.ن روي دستکش دوخته ميشود و شلوار به طور نماديلباس مردانه كت و شلوار طراحي مي

خیص ها را از هم تشا قائل شد كه به راحتي بتوان آنهدر يك نمايشنامه بايد حداكثر تفاوت را بین لباس عروسك
 هاي مختلف استفاده كرد.ها چندبار و در نقشاي با تغییر لباس از عروسكتوان در نمايشنامهداد. گاه مي

 شو باشد.و، چون بايد قابل جدا كردن و شستدشولباس عروسك به بدن دوخته نمي
 شود.قسمت پايین تنه پوشانده ميلباس عروسك از 
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 ایهای ميلهطراحي و دوخت لباس عروسك

جايي كه از آن سازد.عروسك را مي ةاست كه در حقیقت تناي اساسي اي لباس قطعههاي میلهدر عروسك
صورت پیراهني بلند طراحي و دوخته ندارد؛ لباس عروسك، به اي آناتومي ناقصي دارد، يعني پاعروسك میله

 كند.گردان ادامه پیدا ميشود و تا انتهاي ساعد عروسكمي
اي به دو صورت انجام یلهپوشاندن لباس عروسك م

 شود:مي
 ناحیة كنیم و لباس عروسك را ازسر را جدا مي قطعه -1

 سر را به تنه عروسككرده، سپس گردن، تن عروسك
 كنیم؛محکم مي

يك زيپ بلند در پشت لباس تعبیه كرده و بعد از  -2
 بنديم.پوشاندن لباس بر تن عروسك زيپ را مي

اي از نظر اندازه و حجم كه عروسك میلهاين به با توجه
هاي تر از عروسك دستکشي است لذا محدوديتبزرگ

عروسك دستکشي را از نظر رنگ و جزئیات دوخت و دوز 
 ندارد.

 
 

 9 تصوير

 ایلباس عروسك ميله

 های نخيطراحي و دوخت لباس عروسك

هاي شخصیت او دارد، بنابراين در عروسك نخي، از آنجايي كه لباس نقش بسزايي در القاي بسیاري از ويژگي
 .دقت بسیار كردبايد در انتخاب شکل، حالت و رنگ آن 

 توان چسباند و هم دوخت.لباس عروسك نخي را هم مي

 چسباندن لباس

هاي چون يك اليه ظريف پوست روي بدن عروسك كشید و سپس قسمتابتدا بايد يك اليه نازک اسفنج را هم
گیرد كه عروسك داراي حركاتي آرام مختلف لباس را روي آن چسباند. اين روش هنگامي مورد استفاده قرار مي

 و باوقار باشد.

 دوختن لباس

هاي مختلف بدن مثل قد، كمر، سرشانه، آستین و ... را مشخص نخست اندازهشبیه دوختن لباس براي انسان، 
 كنیم.از كاغذ روي پارچه منتقل مي كرده،پیاده  كنیم. سپس الگوي لباس را روي كاغذمي

رعايت همه نکات ياد شده در دوختن لباس الزامي است. در اين روش نیز برخي از قطعات را به جاي دوختن 
 دهد.بهتري مي ةگیرد و نتیجرعت بیشتري انجام مين عمل، با سچسبانیم. ايمي
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هاي قدر در دوختن لباسسازان ايتالیايي، آنويژه عروسكسازان، بهجالب است بدانیم كه برخي از عروسك
 دوزند.ميهايشان لباس زير هم دهند كه براي عروسكعروسك وسواس به خرج مي

 

 
 8تصوير 

 

 های ماپتعروسكطراحي و دوخت لباس 

هايي كه جنس سر و نخست عروسك شود:اي ماپت به دو گونه انجام ميهطراحي و دوخت لباس در عروسك
يا  هاي فانتزيها شخصیتپولیش است. معموالً اين نوع عروسك شبیه بهبدنشان از يك نوع پارچه به خصوص 

. كشانیمر ادامه به نواحي گردن و بدن عروسك ميحیواني دارند. در ابتدا سر عروسك را روكش كرده و پارچه را د
هاي اضافي را به پشت سر و بدن عروسك برده و اضافي پارچه را با قیچي جدا چین ،پس از روكش كردن

 دوزيم؛ا بعد از چسب زدن به هم ميكنیم، سپس درزهاي پارچه رمي
با هم متفاوت است، نخست سر آنها  هاي انساني هستند و پوشش سر و بدندر روش دوم كه معموالً عروسك

دوزيم. تنه را طراحي و بر اساس اندازه و بدن عروسك ميكنیم و سپس يك لباس نیمروكش مي عروسك را
هايي كه جنسیتي مردانه دارند پیراهن هايي كه جنس زنانه داشته باشند يك پیراهن و در عروسكبراي عروسك

 شود.و در بعضي موارد كت دوخته مي

 
  8تصوير 
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 دوخت لباس عروسك نمايشيارزشیابي شايستگي 

 شرح کار:
 رائه جهت ساخت برنامه تلويزيوني.نمايش و ا (ژانر) گونه هاي نمايشي با توجه به كاراكتر ودوخت لباس براي عروسك

 استاندارد عملكرد:
 .بق متن مصوباطمبراي عروسك لباس  وختد

 ها:شاخص
 هاهاي شخصیتي عروسكمتن نمايشي و ويژگيمطالعة  -

 انتخاب ابزار و وسايل مورد نیاز -

 گیري و تهیه الگواندازه -

 دوخت لباس عروسك -

 شرايط انجام کار، ابزار و تجهيزات:
  شرايط:

ابزار مورد نیاز ها، ابزار صنعتي برش چوب و فلز، ها، مغارمیز كار، صندلي، انواع گیره، چوب ساب :زاتيو تجهابزار 
ها، دريل، آگراف، پمپ رنگ، ايربراش، انواع رنگ الکین، اكرولیك، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگیري، انواع كاردکقالب

 .هاي جوهري، اجاق گازپالستیك، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ

 ي:ستگيشا اريمع
 

 نمره هنرجو 9حداقل نمره قبولي از مرحله کار رديف

  1 عروسك نمايشيبررسي  1

  2 گیري و تهیه الگواندازه 2

  2 دوخت لباس عروسك 3

توجهات ، بهداشت، ايمني، هاي غیرفنيشايستگي
 2 ، و ...محیطيزيست

 

 * میانگین نمرات
 

 .باشدمي 2 شايستگي و كسب* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي 
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از دیرباز عروسک گردانی در بسیاری از جوامع آسیای جنوب شرقی به عنوان یک شغل 
گرداند بلکه به جای فرهنگی شناخته شده است. عروسک گردان نه تنها عروسک را می

 های عروسکی همچون خیمه شب بازی درکند و در بعضی از نمایشآن نیز صحبت می
زند حرکت درآورده و یک تنه به جای همه آنها حرف میایران چندین عروسک را به 

 ای نیست که هرکسی بتواند انجام دهد.این کار ساده

 5فصل 

 یگردانعروسك
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 دهندگي عروسكبازي

 اید؛حال پي بردهآیا تا به 
 

 گردان برای تولید برنامه تلویزیونی چیست؟های یک عروسکمهارت 

 گردانی متناسب با نمایش عروسکی را فرا خواهند گرفت.روسکهای عهنرجویان در این واحد یادگیری، فنون و شیوه

 
 
 
 

 استاندارد عملکرد 

  مصوب شده و متناسب با پخش در یک برنامه با صدا پیشه، طبق متن  و هماهنگ یعروسکنمایش اجرای یک

 .تلویزیونی
  

 ی یادگیرواحد
1 
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 به تصاویر زیر نگاه کنید:
 

  

  

 4تصویر 

 
نان چسینمایی هستند که همهای تلویزیونی یا روبرو هستید که همگی از چهرههایی در این تصاویر با عروسک

های زیادی است که همنشین مخاطب ها سالاین عروسک در بین مخاطبین شهرت و محبوبیت خاصی دارند.
ن گرداوسکجانی هستند که توسط عرها اشیاء بیاند که عروسکش کردهها هم به مرور زمان فرامواند و آنشده

 اند.آمدهزنده شده و به حرکت در
و غالباً بر حسب نوع نمایش، پشت پاراوان مخفی شده یا  شوندها کسانی هستند که دیده نمیگردانعروسک

هایشان کنند با انتقال احساسات به دستکه دیده شوند، سعی میپوشانند و بدون اینهایشان را میچهره
 با بیافرینند.ها را جان بخشیده و حرکتی زیعروسک

 ها ناشناخته باقیگرداناند، عروسکهایی شناخته شدهبر خالف بازیگران تئاتر و تلویزیون و سینما که چهره
 .شوندمیهایشان آشنا و شناخته مانند و تنها هنر و فقط عروسکمی
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 کنیدرا بیان  ای از آنگردانی یافتید تعریف سادهبا شناخت مختصری که از عروسک. 
گردان در واقع بازیگری است عروسکعالوه بر آن  را دارد؛های بازیگری بازیگری است که تکنیک گردانروسكع

 داند.گردانی را نیز میهای عروسکتکنیک بلکه، را داردبازیگر ی هامهارت نه تنهاکه 
 حال به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

 

 
 

  

 2تصویر 

 گردانعروسك و عروسك

 

ها فضا و محیط محدودی در نظر گرداندالیل مختلف برای عروسکبه ،های عروسکی پنهاننمایش در اکثر
 شود و او موظف است که تمام امکانات حرکتی عروسک را برای ارائه بازی بهتر به کار گیرد.گرفته می

 باشد؟ داشتهباید  هاییهای محیطی چه ویژگیگردان برای مقابله با این محدودیتبه نظر شما عروسک 
 د؟ها بکاهتواند از این تنشچگونه می 
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دان گرپردازد تا بتواند بدن خود را آماده نگه دارد، عروسکگونه که یک ورزشکار هر روز به تمرین بدنی میهمان
کارهای خود قرار  از نمایش و ورزش روزانه را سرلوحهنیز ناگزیر است برای داشتن انعطاف بدنی، نرمش قبل 

 دهد.
 باید به ورزش سنگین روی بیاورند؟ خود نقش رائهاگردانان برای ا عروسکآی 

های سنگین بدن را دچار خستگی باید توجه داشته باشیم که نرمش بدنی با ورزش بدنی متفاوت است. ورزش
فتن رهای سنگین نیست، در ابتدا راه برای گرم کردن بدن نیازی به ورزش کند.و در نتیجه غیر قابل انعطاف می

توان یم به دویدن گردد. وقتی بدن گرم شد، تواند آرام آرام تند شود تا تبدیلمعمولی مطلوب است. راه رفتن می
 ن اضافه کرد.آحرکات نرمشی را به 

 نرمشی به شرح زیر است: ای از حرکاتپاره
لیه احرکت داده تا به منتهی الیه سمت چپسر را از منتهی. آوریمسر را به آرامی باال و پایین می: حركات سر -4
 گردانیم؛مت راست برسد، سپس بر میس
. بریمیکی باال و پایین میها را یکیشانهسپس . آوریمها را به آرامی باال برده و پایین میشانه :حركت شانه -2

 ؛دهیمچرخانیم سپس این حرکت را بر عکس انجام میها را حول محور دست میشانه
بار مخالف آن حرکت ساعت و یکجهت بار موافق یک. کنیمها را کامالً باز میدست :حركات دست -3

رخش دست را بر عکس انجام زنیم سپس چشکنیم و حول محور آن دایره میها را از آرنج میدست. چرخانیممی
 دهیم؛می

انجام ا آن رعکس برم سپس چرخانیداشته، باالتنه را حول محور بدن میپایین تنه را ثابت نگه: حركات كمر -1
  ؛دهیممی
پس چرخانیم سباال تنه را ثابت نگه داشته، پایین تنه را حول محور بدن به راست می :حركات پایين تنه -5

 ؛چرخانیماین حرکت را بر عکس کرده پایین تنه را به چپ می
پاها را به نوبت باال آورده و . زنیمای میپاها را به نوبت از زانو می شکنیم و با هر کدام دایره: حركات پا -1

 .آوریمپنجه پا را به راست، چپ، باال و پایین می
رود و تنها مربوط به اجرای نمایش نیست. شمار مینان بهگرداعروسک ةن نرمش بدنی یکی از کارهای روزمرای

 باشد. داشته گردان بدنی نرم و عضالتی قویشود عروسکاین نرمش سبب می
هایش را باال نگه دارد و یا بدنش ان در طی نمایش ممکن است مدت زمان زیادی ناچار شود دستگردعروسک

س احسا ،گونه فشارها را تحمل کردهبه راحتی اینشود در فرم مخصوصی قرار گیرد. وجود عضالت قوی سبب می
 از دست ندهد.را نمایش  برای ادامهو تمرکز الزم  نکنددرد، فشار و خستگی 

 
 تقویت عضالت بدن به تغذیه مناسب، استراحت کافی و تمرینات بدنی مداوم بستگی دارد.  یبهداشتنکته 

 
 

 
آوری کنید و به کالس بیاورید. به بدن گردانی در تمام دنیا جمعبه کمک اینترنت تصاویری از عروسک  کارگروهی

وگو باره در کالس گفتا فهرست کرده، در اینهای بدنی الزم برای این کار رگردان توجه کنید و قابلیتعروسک
 کنید.
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  گرهاي معجزهدست

گردان باید قادر باشد با دستش انواع عروسک گردان در حکم بدن بازیگر تئاتر است.دست برای عروسک
 انگیز باشد.ها را طوری نشان بدهد که برای تماشاگر مفهوم و اعجابشخصیت

 
فعالیت 
 کارگاهی

  آینه بایستید، تصور کنید دست شما اندام بدن انسانی است.حاالت مختلف انسانی را با دست خود  جلوی
 های مختلف دیگر.نشان دهید. مانند: غم، شادی، عصبانیت و تیپ

 های خاصی را در نظر بگیرید مثل پیرزن یا پیرمردی گوژپشت، با توجه به امکانات بدنی آنان طرز تیپ
 هایی نشان دهید.که خوردن و ... را در چنین شخصیتراه رفتن، خندیدن، ی

 ستان که داداستان کوتاهی را بخوانید و با حرکات دست به تفهیم داستان کمک کنید. سپس بدون این
را برای دیگری تعریف کرده باشید سعی کنید فقط با حرکات دست خود آن را برای دیگران نمایش دهید. 

ارتان ها تفهیم کنید، در کا تعریف کنند. اگر توانسته باشید داستان را به آنسپس از آنان بخواهید داستان ر
 اید.موفق بوده

 

 

 

 گردانشروع كار هنري عروسك

ی شیک اثر نمای گردان برای ارزیابی همه جانبهوسکعر شود.گردان با خواندن متن شروع میکار هنری عروسک
 کند:سؤاالت متعددی را مطرح می

 خواهد بگوید؟امه چه میننمایش 
 گوید؟چگونه می 
 گوید؟با چه زبانی می 
 گوید؟در چه مدت زمانی می 
 نوآوری دارد یا نه؟ 
 کند از لحاظ علمی پذیرفتنی است؟آیا مسائلی را که مطرح می 
 های نمایشی را از لحاظ ارتباطات فیزیکی، روانی و اجتماعی مورد بررسی قرار شخصیتگردان عروسک

 دهد.می
 تواند ارزیابی مناسبی از نحوهمی گردانهای نمایشی، عروسکآیا قبل از ساخته شدن عروسک 

 گردانی خود داشته باشد؟عروسک
 ها براساس چه الزاماتی ساخته می شوند؟عروسک 
 گردانی به چه عواملی بستگی دارد؟نحوة عروسک 
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 :به تصاویر زیر نگاه کنید
 

  

 عروسك ماپت ايعروسك ميله

   

 عروسك دستکشي ايعروسك ميله عروسك نخي

 3تصویر 

 خوانی داشته باشند.شان همباید با نقش ة، شکل و چهراز نظر تکنیک هاعروسک
ا رتوانند نقش خود که دکور صحنه و لباس ساخته شود، بازیگران میمعموالً در تئاتر غیر عروسکی قبل از آن

گردانان کار سک و دکور ساخته شود عمالً عروسکقبل از اینکه عرو . اما در نمایش عروسکیکنندتمرین 
 ها ساخته، و دکورشود که عروسکمانی شروع میتوانند انجام دهند. در واقع تمرین نمایش زمخصوصی را نمی

 این ملزومات صورت بگیرد. صحنه آماده و تمرینات با استفاده
 :رود که ببیندمی هاگردان بعد از تحلیل متن سراغ عروسکعروسک

 نامه و شکل اجرا هستند؟ها دارای تکنیک مناسب با نمایشعروسک 
 خوانی دارد؟ها با شرایط صحنه هماندازة آن 
 مناسب است؟ هاکار رفته در عروسکمواد به 
  ؟خوانی دارندها با هم سازگاری و همن تکنیکهای مختلف آدر صورت استفاده از تکنیک 
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 :دهندیش عروسکی را به ما نشان میایی از نماهصحنهزیر تصاویر 
 

   

  

 1تصویر

 
حضور  و در برخی دیگرگردان خبری نیست هستیم ولی از عروسکها ما شاهد عروسکدر بعضی از صحنه
 بینیم.گردان را توأمان میعروسک و عروسک

 شود:ش انجام میرودو  به گردانی به طور کلییابیم عروسکمیفوق دربه تصاویر  نظربا 
 ؛ شوداز پاراوان و یا شیء برای مخفی شدن بازیگر استفاده میگردانی پنهان، که روش عروسک -1
 د.کنشود و خود نیز همراه با عروسک در نمایش شرکت میگردانی آشکار، که بازیگر دیده میروش عروسک -2

 پردازد:میرزیابی دکور ها به اگردان بعد از تحلیل متن و آزمایش کردن عروسکعروسک
 است؟مناسب با فضای نمایش انتخاب شده آیا صحنه دکور 
 خوانی دارد؟آیا با ابعاد صحنه و سالن نمایش هم 
 است؟وجود آوردهآیا فضای خالقانه به 
 دهد؟ها قرار میدهندگی و عروسکچه امکاناتی در اختیار بازی 
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 هاي نمایشي مختلفبازي با عروسك

بازیگری آن نوع  گردان باید در هر نمایش با نحوهکیش عروسکی متفاوت است. لذا یک عروسهای نماشیوه
 عروسک آشنا باشد.

 بازي با عروسك دستکشي

 تمرینات و اجرای نمایش حاالت زیر را داشته باشد. انجام گردان باید ضمندر این نوع نمایش عروسک
 باالتنه راست باشد؛ -1
 ساعد عمودی باشد؛ -2
 در همه حال نگاهش به عروسک باشد؛ ر حین بازی با عروسکد -3
که عروسک ثابت است، پاهایش قدری جدا از هم باشد و وزن بدنش روی هر کدام از پاها به طور هنگامی -4

 مساوی قرار بگیرد.

 گردانچگونگي حالت دست و انگشتان عروسك

 باعثار مهم است چون معموالً وزن سر عروسک حالت انگشت یا انگشتانی که در داخل عروسک قرار دارند بسی
 گشت یا انگشتان را طوری داخل لولهشود، برای جلوگیری از این حالت باید انخم شدن سر به جلو یا عقب می

درست سر عروسک فقط  عروسک قرار داد که در حالت عادی سر عروسک به حالت عمودی بایستد. البته حالت
ن عروسک ندارد، بلکه به نیروی آنها نیز بستگی دارد شت یا انگشتان در داخل گردقرار دادن انگ بستگی به نحوه

 آید.تمرینات فراوان به دست می که در نتیجه

 ارتفاع عروسك

نکته مهم برای القای حرکت کامل و زنده عروسک به 
 تماشاگر، تنظیم مناسب ارتفاع و عدم تغییر این ارتفاع است.

ها روی ل رویتی که عروسکقاببرای نشان دادن سطح غیر
گردان باید با دقت زیادی آن کنند، عروسکآن حرکت می

سطح فرضی را در نزدیکترین فاصله به لبه صحنه برای خود 
اگر خط دید تماشاگر نسبت به لبه صحنه  .انتخاب کند

عمودی باشد عروسک در حرکت به عقب صحنه ارتفاع خود 
ر از تد تماشاگر پایینرا تغییر نخواهد داد. ولی اگر خط دی

لبة صحنه باشد باید ارتفاع عروسک در ضمن حرکت به عقب 
صحنه تغییر کند که این تغییر ارتفاع بستگی به نقطه دید 
تماشاگر دارد  و در این صورت سطح فرضی حرکت عروسک 

 ارد.شیب به باال د ،نسبت به لبه صحنه به طرف عقب صحنه
 

 5 تصویر

 ارتفاع موازي صحنه 
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 گردانعروسك چگونگي حالت ساعد و بازو

گردان است متفاوت خواهد بود. ساعد عروسک و بازوساعد  گردان حاالت و وضع قرارگرفتنقد عروسک اساسبر
گردان کوتاه قد، بازو و برای یک عروسک .کند، در نتیجه باید همیشه عمودی باشدکه همه چیز را رهبری می

گردان بلند قد، بازو و ساعد باید به حد کافی خم شده باشد تا و برای یک عروسک ساعد باید کامالً کشیده باشد
 .شودکه پایین لباس عروسک با لبه صحنه تقریباً مماس این

 حركات با عروسك دستکشي

 نراه رفت

 برای نشان دادن راه رفتن، مچ دست خود را به عقب و جلو حرکت داده و عروسک را به طرف جلو راه ببرید.
باید نوجه داشته باشید عروسک نباید هنگام راه رفتن از حالت طبیعی خود خارج شده و یا از بغل حرکت کند، ت

 عقب عقب برود و یا اینکه کج شود.

 صحبت كردن

زنند، برای صحبت کردن کند و هنگام سخن گفتن فک نمیهای دستکشی معموالً لبشان حرکت نمیعروسک
ز هایی اعبارات یا دسته متوازن باطور صورت که سر را بهاین. بهستفاده کردبایستی از حرکت دادن سرشان ا

 .دادکلمات حرکت داده و حاالت حرف زدن را با حرکت سر نشان 

 گوش كردن

هایی برای گوش کردن داشته باشد. یک عروسک شنونده مادامی که عروسک دیگری هر عروسک بایستی روش
 کسی باشد که مشغول حرف زدن است. سمتبه  صورتشد و باید مشغول صحبت است، نباید حرکت کن

 نشستن

ین بیاورید و انگشت اشاره دست دیگر را در زیر یرا به آرامی رو به جلو خم کرده و پا برای نشستن، عروسک
گاه عروسک را راست کنید و حالت نشستن به آن لباس عروسک طوری قرار دهید که زانو را نشان بدهد. آن

 بدهید.

 باال رفتن از درخت

رود، ابتدا عروسک را نزدیک درخت آورده و دستانش را به که نشان دهیم عروسکی از درخت باال میبرای آن
آوریم تا جایی که عروسک با باالی درخت هم طراز شود کم  درخت را به پایین میگیریم و کمطرف درخت می

 و روی شاخة درخت قرار گیرد.
 های عروسک مشغول کارکردن هستند.مدت دست البته در تمامی این

 ايبازي با عروسك ميله

، باال تنه راست ای تقریباً شبیه به عروسک دستکشی است.گردان در حین اجرای نمایش میلهحاالت عروسک
. هنگامی که است گردان، معطوف به عروسکساعد عمودی و در حین بازی با عروسک، نگاه عروسک

دهد که بتواند وزن بدنش را روی هر کدام از پاها است، پاهایش را قدری جدا از هم قرار میگردان ثابت عروسک
 به طور مساوی تقسیم کند.
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 گرداناي در دست عروسكچگونگي قرار گرفتن عروسك ميله

. ودشپاراوان پنهان می عروسک پشت تر از تنهته، پاییندارندة عروسک را در دست گرفگردان میله نگهعروسک
ها گردان باید دارای مهارت خاصی باشد تا عالوه بر تحمل وزن عروسک و حفظ تعادل آن توسط میلهعروسک

 حرکت مورد نظر را به عروسک منتقل کند.
آورند که در این دهنده به حرکت در میسه بازی ،های عروسک زیاد باشد، یک عروسک را دواگر تعداد میله

ها به تنهایی با عروسک و ارتباط هر سه با هم و هماهنگی میان حرکات عروسک حالت ارتباط هر کدام از این
 کار سخت و دشواری است.

 

  

 1تصویر

 ايعروسك ميله

 

 ارتفاع عروسك

گردان نیز شبیه به عروسک دستکشی است با این تفاوت که وزن ای توسط عروسکتنظیم ارتفاع عروسک میله
 تر است.در ارتفاع مناسب مشکلای و نگاه داشتن آن عروسک میله

 ايحركات با عروسك ميله

و ... کامالً شبیه به حرکاتی است که در  تن، گوش کردن، باال رفتن از درختبعضی حرکات از قبیل راه رف
ک که عروسیصورتدر)، بعضی از حرکات دیگر مثل صحبت کردن های دستکشی شاهد بودیم.بازیگری عروسک

وسیلة میله یا نخ از زن بودن بههای دستکشی است و در صورت فکشبیه به عروسک باز هم (زن نباشدفک
 شود.گردان انجام میتوسط عروسک پایین

ای بنشیند، با اضافه کردن مفصل متحرك در کمر و اضافه کردن پا این ای در صحنهاگر قرار باشد عروسک میله
 شود.کمبود بر طرف می

 گردانتری استفاده کرده، عروسککوتاه دارندهنگه ةای ما خم شود از میلعروسک میله که بخواهیمصورتی در
 کند.ای کرده و عروسک را کنترل میدستش را داخل بدن میله
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 بازي با عروسك ماپت 

 دگیرنهای کم ارتفاع، پشت میز، قفسه یا مبلمان قرار میها معموالً پشت پاراوانگونه عروسکجا که ایناز آن
 آورند.عروسک را به حرکت در می عموالً در حالت نشسته یا زانو زدهگردانان معروسک یا عروسک

توضیح داده شد  که پیش از اینچنانزن بودن آن محدود است. فک دایره حرکتی این نوع عروسک به واسطه
 .شوندمیهای تلویزیونی و  آموزشی استفاده ها در نمایشگونه عروسکاین

های عروسک را تواند با یک دست سر عروسک و با دست دیگر یکی از دستگردان عروسک ماپت میعروسک
به حرکت در آورد، اما هنگامی که نیاز باشد همزمان با حرکت سر از دو دست عروسک استفاده شود، 

های عروسک را به حرکت در هایش را در آستین لباس عروسک کرده و دستگردان دیگری دستعروسک
 آورد.می

 بازي با عروسك نخي

های نخی نیاز به نظم، آرامش، تجربه، مهارت های نمایشی، بازی دادن عروسکدر مقایسه با سایر انواع عروسک
گفتنی است کاهد. ها نمیو خالقیت بسیار زیادی دارد. هر چند که این گفته چیزی از اهمیت سایر عروسک

 داشتهتواند تأثیری منفی بر ذهن تماشاگر های نخی، مین عروسکترین حرکات، هنگام بازی دادحتی آسان
دهندگان برای رسیدن به حد مطلوب بازیگری باید مراحل را طی کنند، یعنی نخست . به همین دلیل، بازیباشد؛

 ها بپردازد.های نخی استاندارد به بازی دادن عروسکهای ساده و پس از آن با عروسکبا عروسک

 مختلف بدن عروسك نخيتمرین حركات 

 ها در حال تضرع و خواهش از جلو بلند هر دو زانو بر زمین، دست حركت اول:
برای انجام این حرکت کافی است که دست چپ را قدری به جلو و پایین آورده 

بریم، اما لزومی ندارد زیاد دست و دست راست را به سمت راست و قدری باال می
 را بلند کنیم.

ها خود به خود از زمین به کف زمین برسد و دست پایین نرود، دست هاوقتی زانو
 ها را باال ببریم نیت تأمین می شود.شود و وقتی مختصری دستبلند می

 

 
 1تصویر
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 ن و زانوی دیگر از زمین بلند شدهیک زانو بر زمی حركت دوم:

کشیم. ممکن است که یک دست و یک پا از نخ یک دست و پا را باال می
یک طرف بدن و یا از طرف دیگر بدن حرکت کند و با یک دست از یک 

 طرف و یک پا از طرف دیگر باشد.
 

 

 نشیندعروسک نخی روی صندلی می حركت سوم:
داشته و دست چپ را به چپ و پایین دست راست را به حال خود نگه

  آوریم.می
 

 

 شودیک دست باال برده می حركت چهارم:
کشیم، دست عروسک نخ طرفی که مایل هستیم را میبا دست راست 

 رود.باال می
 

 

 1تصویر 

 1تصویر 

 40تصویر 
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 شودیک پا از جلو بلند میحركت پنجم: 
های کنترل پا را که مورد توجه ماست باال فقط یکی از بازو

کار عادت کند سعی که دست ما به اینبریم و برای اینمی
پشت سر هم دست  ،مثل حرکت در جا ،کنیم در آن واحدمی

 دهیم.راست را با پای چپ و دست چپ را با پای راست حرکت 
 

 

 تنظیم کردن عروسک حركت ششم:
قسمت عقب بازوی کنترل دست چپ را که مخصوص سر و 

 آوریم.ها است پایین میدست
 

 

 ت روی کف اتاق یا تخت دراز کشیدنبه پش حركت هفتم:
رف چپ هایمان را به طنیم و دستکها را شل میتمام نخ

 بریم تا عروسک کامالً روی زمین دراز بکشد.می
 

 

 

 44تصویر 

 42تصویر 

 43تصویر 
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 با دست راه رفتن حركت هشتم:
های عروسک به کنیم تا کف دستها را شل مینخ مخصوص دست

زمین برسد. سپس دست راست را که مخصوص پاهای عروسک 
کنیم. بعد با کمک انگشت اشاره دست چپ نخ است بلند می

های کشیم تا دستعد از دیگری باال میها را یکی بمخصوص دست
عروسک به نوبت یکی بعد از دیگری از زمین بلند شده و به جلو 

 حرکت کند.
 

 

 
  

 41تصویر 
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 دهندگی عروسكبازیارزشیابی شایستگی 

 شرح كار:
 گردانی به همراه صدا متناسب با برنامه تلویزیونی.ها، عروسکخواندن متن نمایشی و شناخت شخصیت عروسک

 ندارد عملکرد:استا
 اجرای یک نمایش عروسکی و هماهنگ با صداپیشه، طبق متن مصوب شده و متناسب با پخش در یک برنامه تلویزیونی.

 ها:شاخص
 های شخصیتی آنهاتحلیل نمایش عروسکی و ویژگی - 

 تمرین نقش در نمایش عروسکی -

 های متنوعگردانی با شیوهعروسک -

 تجهيزات:شرایط انجام كار، ابزار و 
  شرایط:

ها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز میز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار :زاتيو تجهابزار 
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگیری، انواع کاردكقالب

 های جوهری، اجاق گازنگ گواش، رنگپالستیک، رنگ روغن، ر

 ي:ستگیشا اريمع
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از مرحله كار ردیف

  2 سازی بدنآماده 1

  1 نامه عروسکیخواندن و تحلیل نمایش 2

  1 اجرای تمرینی نقش در نمایش عروسکی 3

  2 های مختلفگردانی در شیوهعروسک 4

توجهات ، بهداشت، منیای، های غیرفنیشایستگی
 2 ، و ...محیطیزیست

 

 * میانگین نمرات
 

 .باشدمی 2 شایستگی و کسب* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی 
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 پيشگي عروسكصدا

 اید؛حال پي بردهآیا تا به 
 

 های نمایشی کدامند؟های الزم برای صداپیشگی عروسکمهارت 

یری با صداسازی، مهارت ساخت صداهای متنوع متناسب با شخصیت عروسک و هماهنگی هنرجویان در این واحد یادگ

 گیرند.گردانی آن را فرامیصدا با عروسک

 
 

 استاندارد عملکرد 

 همزمان.صورت بهدهندة عروسک یک عروسک نمایشی و هماهنگ با بازی صداپیشگی  

 ی یادگیرواحد
2 
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 بررسی متن نمایش عروسكی

 
 

 صداي شخصيت تجزیه و تحليل متن از دیدگاه

 به تصویر زیر نگاه کنید:
 
 کنندة شخصیت های کاله قرمزی تداعیکدام یک از ویژگی

 این عروسک است؟ صدا، حرکت یا چهره؟
فرض کنید در یک خیابان تک و تنها در حال قدم زدن هستید، 

جایی که شنوید، از آنای از پشت سر میصدای خشن و گرفته
ما را صدا زده، ندارید، نسبت که ش گونه تصویر ذهنی از فردیهیچ
 ن صدا چه برداشتی خواهید داشت؟به آ

تواند بیانگر نوعی از شخصیت مهربان، صدای هر شخص می
 خشن، لطیف، ضعیف و ... باشد.

کنندة تصویر ذهنی برای هر کدام از این صداها به نوعی تداعی
 شنونده است.
ب صدا برای های نمایش عروسکی انتخاترین بخشیکی از مهم

 عروسک است.
 

 4تصویر 

 قرمزيكاله

جایگاه شخصیتی عروسک در متن نمایشنامه، چهره عروسک،  عروسک به عوامل زیادی بستگی دارد: صداسازي
 نوع و تکنیک حرکتی آن.

واقعی و داند که عروسک موجودی است غیرمیپذیرد زیرا گاهی تماشاگر صدای واقعی را برای عروسک نمی
 ی با صدایی خاص.فانتز

 
فعالیت 
 کارگاهی

  های حیوانی انتخاب کنید )بطور مثال: خروس نگو یه ساعت(متنی با شخصیت 
 های مختلف را اجرا کرده و توانید متنمتن را با صدای خاص حیوانات بخوانید، گربه، خرس، گرگ و ... می

 به یکدیگر امتیاز دهید.
 های احساسی خود را دربارة صدای آن شخصیت بنویسید.شتیک شخصیت عروسکی را انتخاب کنید و بردا 

 

 

 

 هاي نوشته شده براي یك نمایش عروسکيبررسي دیالوگ

انی رسآن، منظور نمایش به تماشاگران پیام وسیلهعروسکی کلماتی هستند که به در نمایشنامه هادیالوگ
 شود.می
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 افتد؟ یا پادشاهی که با صدای ضعیف و با اتفاقی میانگیزی با خنده بیان شود، چه فرض کنید کلمات غم
 خواند.حالت ترس، سپاهیان خود را به استواری و شجاعت فرا می

است و باید با نیت ما در یک مسیر در مفهوم دیالوگ بسیار مؤثر  ،یابیم که لحندر می فوقبا توجه به موارد 
 حرکت کند.

توان سریع حرف زد؟ و کجا باید پذیرد؟ چه وقت میت میکجا باید سکوت کرد؟ شروع دیالوگ چگونه صور
 شود.های نمایش میهای و یا منولوگتر حرف زد. تمامی این مطالب باعث بهتر شدن دیالوگدقیق

 
فعالیت 
 کارگاهی

 های زیر صداهای مناسب بسازید.برای عروسک 
 

   

 هتصویر عروسك پسربچ تصویر عروسك خرس دختربچهتصویر عروسك 

 

  

  گرگ تصویر عروسك تصویر عروسك پيرمرد
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 هماهنگي با عوامل اجرا

 هاي تمرینریزي، ساعتبرنامه

همچون نمایش عروسکی به هماهنگی زیادی نیاز دارد. احساسات جاری در یک نمایش بین عوامل آن 
 های عروسک و حتی تماشاگران مشترك است.گردان، صداپیشهعروسک

 کند. های زیادی نیاز دارد و این تمرینات نوعی هماهنگی را طلب میکی به تمرینگروه عروس
بق برنامه اطمها را چنین تمرینریز و مدیر، گروه را هماهنگ کند، همعنوان  یک برنامهکارگردان، باید به

 بینی شود و زمان حضور و اتمام جلسات مشخص شود.ببرد، هر اتفاقی پیشپیش
 

فعالیت 
 اهیکارگ

  

 را با صداپیشگان هماهنگ کنید. گردانجدولی تهیه کنید ساعت تمرین عروسک
 

 

 

 تقسيم نقش نسبت به توانایي و جنس صدا

ن از صداپیشگا ،های متنکه بدانیم چه صدایی برای چه عروسکی مناسب است باید به نسبت نقشبرای این
تقسیم کنیم. ارزیابی صداها کاری بسیار دقیق است و باید صدا ها و صداها را بین افراد تست صدا بگیریم و نقش

 با نقش کامالً هماهنگ باشد.
 تر کنیم.گاهی باید این صدا را بنا به نقش بسازیم و با تغییر در صدا آن را به نقش نزدیک

 
فعالیت 
 کارگاهی

یت یک شخص جوهنرهر . های یک نمایش عروسکی معروف را تهیه کرده و به تخته نصب کنیدتصاویر شخصیت 
 د.نتخاب کرده و برای آن صداسازی کنرا ا

 

 

 توانایي صداپيشه:

 عروسک هماهنگ کند. کند تا صدایش را با چهرهو کمک میکه به ادارد هایی ای تواناییحرفه یک صداپیشه
ر کند. این اممیه گردانی را نیز تجربعروسک ،باید توجه داشت که صداپیشه عروسکی، در طول کار هنری خود

رکت پیشه در نمایش ششود که با تکنیک حرکتی عروسک بیشتر آشنا شده و هنگامی که در مقام صداسبب می
ا هبندی دیالوگهمچنین با توجه به زمان. زدن عروسک هماهنگ کندتواند صدای عروسک را با فککند، میمی

زدن عروسک شد. عدم هماهنگی بین صدا و فکعروسک شاهد یک روند منطقی در نمایش با بیان احساس و
 شود که تماشاگران نتوانند با نمایش ارتباط برقرار کنند.باعث می

مدون است، در این مواقع صداپیشه با  افتد که خارج از برنامهمیزنده نمایشی اتفاقاتی  گاهی در یک برنامه
ی کند که نمایش به روند اصلی خود برگردد و هایی در خصوص این اتفاق سعتواند با دیالوگخالقیت خود می

 به اصطالح  نمایش را جمع کند.
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 هاي متفاوتقرارگيري عروسك در مکان

شویم، از های مختلف خم میما در جهت وقتیدهد. ها را انجام میگردان با عروسک خود انواع حرکتعروسک
صدایمان  ،دهیمرا برای داد زدن کنار دهان قرار می داریم، دست خودای را بر میافتیم، از زیر وسیلهبلندی می
طبیعتاً صداپیشه باید به تمامی این تغییرات واکنش نشان داده و لحن خود را براساس شرایط کند و تغییر می

 گردد که از یکنواختی صدا پرهیز شود.وجود آمده، تغییر دهد. این تغییر صدا و لحن باعث میبه
 

فعالیت 
 کارگاهی

   کم از کم ،های مختلف آن حرکت کرده، به آن نزدیک شویدضبط صوت را روشن کرده، در جهتیک
 آن فاصله بگیرد و صدای خود را ضبط کنید.

 های مختلف بشنوید.صداهای ضبط شده را پخش کنید. اکنون تغییر صدای خود را در موقعیت 
 

 

 

 توانایي آواز و ریتم در موسيقي

گونه موارد کار دارد. در اینودك و نوجوان، با آواز و ریتم سروز موارد، خصوصاً نمایش کصداپیشه در بسیاری ا
 عالوه بر شناخت موسیقی و آواز باید ریتم نمایش را هم در نظر داشته باشد و با عروسک هماهنگ شود.

 
فعالیت 
 کارگاهی

  هنگام پخش با آن تمرین کنید. ها و یا سرودهای رادیو تلویزیون را انتخاب کرده،چند قطعه از ترانه 
 .یک شعر کودکانه را انتخاب کرده و آهنگین بخوانید 

  

 

 صداپيشگي همزمان

نمایش عروسکی در دسترس نیست، در نتیجه  برایافتد که صداپیشه مناسبی های متفاوت اتفاق میدر زمان
که محل قرارگیری  آن جاپردازد. از داپیشگی نیز میگردان ضمن حرکت دادن عروسک به صعروسک
گردان بخواهد گونه موارد اگر عروسکگردان در بیشتر موارد فضاهای تنگ و بعضاً تاریک است. در اینعروسک

های باالیی از نظر نواختی هم بهره داشته باشد، باید از تواناییضمن حرکت دادن عروسک از صدای شفاف و یک
 انعطاف بدنی برخوردار باشد.

 
فعالیت 

 رگاهیکا
  .چند بار نفس عمیق بکشید 

 آرام خارج کنید.چند بار از بینی نفس عمیق بکشید و از دهان آرام 
  اوُ به آرامی خارج کنید. –او  –ای  –اِ  –اَ  –نفس عمیق بکشید و هوا را با استفاده از یکی از حروف آ 
 هید.اکنون با استفاده از همان حروف در حالت خم شده این تمرین را انجام د 
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 پیشگی عروسكصداارزشیابی شایستگی 

 شرح كار:
 گردان و یا ایفای هر دو نقش.ها با همکاری با عروسکمطالعة متن نمایش عروسکی و صداپیشگی برای عروسک

 استاندارد عملکرد:
  .صورت همزماندهندة عروسک بهصداپیشگی یک عروسک نمایشی و هماهنگ با بازی

 ها:شاخص
 هاهای شخصیتی عروسکالعه متن نمایشی و ویژگیمط - 

 هماهنگی با عوامل تولید برنامه تلویزیونی -

 صداپیشگی همزمان برای عروسک -

 شرایط انجام كار، ابزار و تجهيزات:
  شرایط:

مورد نیاز  ها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزارمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار :زاتيو تجهابزار 
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگیری، انواع کاردكقالب

 های جوهری، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ

 ي:ستگیشا اريمع
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از مرحله كار ردیف

  1 عروسکی بررسی متن نمایش 1

  1 هماهنگی با عوامل اجرا 2

  2 هماهنگی با عروسک گردان 3

  2 صدا پیشگی همزمان 4

توجهات ، بهداشت، ایمنی، های غیرفنیشایستگی
 2 ، و ...محیطیزیست

 

 * میانگین نمرات
 

 .باشدمی 2 شایستگی و کسب* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی 
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لیف أدفتر ت ریزی آموزشی،برنامه سازمان پژوهش و (.1314. )تولید برنامة تلویزیونیمه درسی رشته برنا -1
 .کاردانشو  ایحرفه فنی ودرسی های کتاب

 ریزی آموزشی،برنامه سازمان پژوهش و (.1313. )تولید برنامة تلویزیونیاستاندارد شایستگی حرفه رشته  -2
 .کاردانشو  ایحرفه و فنیدرسی های لیف کتابأدفتر ت

 ریزی آموزشی،برنامه سازمان پژوهش و(. 1313. )تولید برنامة تلویزیونیاستاندارد ارزشیابی حرفه رشته  -3
 .کاردانشو  ایحرفه فنی ودرسی های لیف کتابأدفتر ت

مان پژوهش ساز(. 1313ای. )های فنی و حرفهراهنمای عمل طراحی و تألیف بسته تربیت و یادگیری رشته -4
 .کاردانشو  ایحرفه فنی ودرسی های لیف کتابأدفتر ت ریزی آموزشی،برنامه و
 های صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.آرشیو عکس -5
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