
نگارش متن برنامه هاي تلويزيوني 

رشتۀ تولید برنامۀ تلویزیونی
گروه هنر

شاخۀ فنی و حرفه ای
پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه

ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و 
ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                     نام کتاب:    نگارش متن برنامه هاي تلویزیوني  ـ 212557
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                  پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی وحرفه ای وکاردانش  مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
گیتا آمیلی، صدرا عبدالهی، مجید قربانی فر، احمد کیا و فرزانه ناظران پور )اعضای شورای برنامه ریزی(  شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 

مریم امیرفرشی نژاد، احمد   کیا  )پودمان1و2و3و4(، مریم امیرفرشی نژاد   و فرزانه ناظران پور)پودمان5(                                             
)اعضای گروه تألیف(ـ  گیتا آمیلی )ویراستار تخصصی(،  محمد محمودی )ویراستار ادبی(                                                                         

ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی           مدیریت آماده سازی هنری:   
گیتا آمیلی)مدیر هنری( ـ الهه فخریان لنگرودی )صفحه آرا، رسام(              شناسه افزوده آماده سازی: 

تهران: خیابان ایرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش)شهید موسوي(                                                  نشانی سازمان:  
ـ 88831161    ، دورنگار  : 88309266 ،  کد پستي   : 1584747359  تلفن  : 9   

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir  :وب سایت                                                  
ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج   ـ خیابان61 )داروپخش(    شرکت چاپ   و   نشرکتاب هاي  درسي ایران : تـهران                                                ناشر:   

                                                   تلفن: 5 ـ44985161،    دورنگار:44985160، صندوق پستي:139ـ 37515
                                      چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران »سهامي خاص«

چاپ دوم 1399              سال انتشار و نوبت چاپ:   

ISBN  978 - 964 - 05 - 3277-5              978 - 964 - 05 - 3277 -5 شابک



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اّوالً با هم متحد باشد، و ثانیاً 
در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به 
کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاءاهلل صادرات هم داشته 
باشیم. شما برادرها االن عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
ُه( َس ِسرُّ امام خمینی )ُقدِّ



فهرست

9 ..................................................................................................................... پودمان1 : فیلمنامه نویسي 
10 .................................................................................................................................... واحد یادگیري1: نگارش داستان
11 ....................................................................................................................................................................................... مقدمه 
عناصر تشکیل دهندۀ داستان................................................................................................................................................ 12
انواع داستان.............................................................................................................................................................................. 22
روش های ایده پردازی ........................................................................................................................................................... 27
29 ............................................................................................................................................ نقاط کلیدی در ساختار پیرنگ
پرداخت عناصر داستان........................................................................................................................................................... 30
واحد یادگیري2: نگارش فیلمنامه................................................................................................................................. 32
33 ................................................................................................................................................................................... فیلمنامه 
عناصر فیلمنامه ....................................................................................................................................................................... 34
37 ............................................................................................................................................................... گفت وگو یا دیالوگ 

انواع فیلمنامه............................................................................................................................................................................ 39 
 41 ..................................................................................................................................................................... ساختار فیلمنامه 
نوشتن فیلمنامه ...................................................................................................................................................................... 43
45 ............................................................................................................................................................... بخش های فیلمنامه 

پودمان 2: مستند آموزشی ................................................................................................................... 51
واحد یادگیري 1: نگارش متن برنامه مستند ............................................................................................................ 52
53 ............................................................................................................................................................................. فیلم مستند 
پژوهش و تحقیق .................................................................................................................................................................... 58
واحد یادگیري 2: نگارش متن برنامۀ آموزشی......................................................................................................... 63
برنامه های آموزشی ................................................................................................................................................................ 64
انواع فیلم های آموزشی ......................................................................................................................................................... 65
68 ............................................................................................................................ مراحل نگارش متن یک برنامۀ آموزشی 

پودمان 3 : میزگرد، مسابقه و سرگرمی ..................................................................................................................... 73
واحد یادگیري 1: نگارش متن گفت وگو محور........................................................................................................... 74
75 ............................................................................................................................................................. برنامۀ گفت وگو محور
75 ................................................................................................................................. انواع قالب های برنامۀ گفت وگو محور
انواع موضوع های برنامۀ گفت وگو محور............................................................................................................................. 79
واحد یادگیري 2: نگارش متن مسابقه و سرگرمی.................................................................................................. 85
86 ........................................................................................................................... مسابقۀ تلویزیونی و برنامه های سرگرمی
87 .............................................................................................................................................................................. انواع مسابقه



پودمان 4: متن خبر ورزشی............................................................................................................................................. 97
واحد یادگیري 1: نگارش متن برنامۀ خبری............................................................................................................... 98

 99 ................................................................................................................................................................ شکل و ساختار خبر
 102 ............................................................................................................................................................................ اجزای خبر 
 104 ............................................................................................................................................................................... انواع تیتر 
 106 ................................................................................................................................................................................... سوتیتر 
 106 .......................................................................................................................................................................................... لید 
 108 ................................................................................................................................................................. موضوعات خبری 
پخش خبر ............................................................................................................................................................................. 110 
120 ........................................................................................................ واحد یادگیري 2: نگارش متن برنامۀ ورزشی
121 ....................................................................................................................................................................... برنامۀ ورزشی 
گزارش ورزشی ..................................................................................................................................................................... 126

پودمان 5: نماهنگ و تبلیغات...................................................................................................................................... 129
واحد یادگیري1: نگارش متن نماهنگ...................................................................................................................... 130
نماهنگ................................................................................................................................................................................... 131
132 ..................................................................................................................................................................... انتخاب موزیک 
135 ........................................................................................................................................ نریشن در برنامه های تلویزیونی
واحد یادگیري2: نگارش متن تبلیغاتی.................................................................................................................... 137
138 .................................................................................................................................................................................... مقدمه 
138 ...................................................................................................................................................... آگهی تلویزیونی یا تیزر 
139 ............................................................................ تفاوت عمدۀ تأثیر تلویزیون با عناصر دیداری و رسانه های چاپی 
139 ........................................................................................................................................................................ انواع تبلیغات 
ایده در صنعت تبلیغات ...................................................................................................................................................... 143

نوشتن طرح یا سیناپس آگهی تبلیغاتی.......................................................................................................................... 146 
رپرتاژآگهی............................................................................................................................................................................. 147



سخنی  با  هنرجويان  عزيز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي 
درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. 
مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد 
و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته 

شایستگي در نظر گرفته شده است:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي نگارش متن برنامه های تلویزیونی

2. شایستگي هاي غیرفني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان 
برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را 
تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. این کتاب ششمین کتاب کارگاهي است 
که ویژه رشته تولید برنامۀ تلویزیوني تألیف شده است. شما در طول دورۀ سه ساله شش کتاب کارگاهي و با شایستگي هاي 
متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و حرفه براي آینده بسیار ضروري 
است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به 
اثبات رسانید. کتاب درسي تصویربرداري و صدابرداري شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک یا دو   واحد یادگیري 
است و هر واحد یادگیري از چند مرحلۀ کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید 
شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور 

مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 است.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما، امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و تألیف شده است، وجود 
دارد.  یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو است که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده 
نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز 
براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.oerp. ir  مي توانید از عناوین 

آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست 
و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات، همراه با شایستگي هاي فني، طراحي و در کتاب درسي 
و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش 
ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید. رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول 
انجام کار است. لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است را در انجام کارها جدي 
بگیرید. امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي و 

استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیتي، شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخنی  با  هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي متغیر 
دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته تولید برنامۀ تلویزیوني طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید.

کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي است که براي سال دوازدهم تدوین و تألیف گردیده است.
 این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یک یا دو واحد یادگیري تشکیل شده است. همچنین ارزشیابي مبتني 
بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي 
مي بایست براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 
12مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد، که شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر 

براي هریک از پودمان ها است. 
از ویژگي هاي دیگر این کتاب، طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله 
مدیریت منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده شده براي 
هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند 

یادگیري استفاده شود.
کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی 
بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوۀ ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری 
محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت به کتاب راهنمای 

هنرآموز این درس مراجعه کنید. فعالیت کتاب، واحد های یادگیری و تمرین ها شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول: فیلمنامه نویسی
پودمان دوم: مستند آموزشی

پودمان سوم: میزگرد، مسابقه و سرگرمی
پودمان چهارم: متن خبر ورزشی
پودمان پنجم: نماهنگ و تصویر

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.
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