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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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 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
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 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
 



  ایو میله های دستكشیعروسک ختسا/ 1فصل

 19 

  

  

 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 
 

. پاپیههنرآموز خود به  یونولیت تهیه کنید و در کالس، زیر نظر -  کارگروهی  ماشه کردن آن بپرداز
 

 
 

ید
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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 
 

 


