
	Marionnette .ممررااححلل صصننااععةة  

ككننااخخددوو ممققببطط ككننززييددوو ففااللططوولل ددييااللوو يياا إإمماا ببططررووففاا دديياالل ببللااسستتييكك ووللاا للععوودد ببااشش 1‐-
	uneننتتححككمموو ففااللررااسس لليي غغاادديي ننصصووببووهه ممنن ببععدد... أأووللاا ككننااخخدد   boule	  à	  thé	 ككييفف ككييبباانن   
 فف صصووررةة. 

 

 

 ككننصصووببوو االلححججمم دديياالل االلررااسس ببااللووررقق دديياالل ججووررنناالل +ووررقق االلأأللممننييوومم +سسككووتتشش دديياالل ـ
 .االلووررقق 



خخااصصوو ييككوونن ممتتننااسسقق ممعع االلممققببطط ووللااصصقق ففييهه ممززيياانن٬، إإللاا ككاانن االلععككسس االلححججمم  : تتححذذييرر*
 االلررااسس غغاادديي ييببققىى ييتتححرركك وو غغاادديي ييصصععاابب ععلليينناا ننتتححككمموو ففييهه.

  

 

 

		papierككننغغللففوو االلررااسس ممززيياانن ببععججيينن االلووررقق 2‐-    mâché	 لليي ككننححضضررووهه ققببلل بب غغببررةة   
	laااللووررقق   poudre	  + االلممااء +االلككووللاا االلببييضضةة ككننخخللططوو ككللششيي ببااشش ككننححصصللوو ععللىى ععججيينن.  



 

 

 

خخلليي االلممققببطط ممححللوولل ففااللووققتت لليي تتككوونن ككتتققاادد ففييهه االلررااسس ببااشش ممييللصصققشش  :تتححذذييرر*
للييكك للففكك االلففووققااننيي ممعع للتتححتتااننيي ووااللتتححذذييرر االلثثااننيي خخصصكك تتققاادد االلععييننيينن ممعع االلممححوورر 
دد االلططررييققةة للييككوونن االلررااسس دديياالل االلتتححككمم٬، االلووججهه ووااللممللااممحح ددييااللوو خخااصصههمم ييككووننوو ممققاادديينن ببووااحح
 ككييبباانن ععاادديي.. 

  +االلممااء.  	pinceauببااشش ننققاادد للووججهه ممززيياانن ووننررططببوو ااننححتتااجج ببااننسسوو 

 ننززييدد ننققاادد للووججهه ننححككوو بب ككااععييطط ححررشش.خخللييهه ييننششفف ممززيياانن وو إإللىى ببغغييتت 

-‐3	 ككييففااشش غغاادديي ننصصووببوو االلييدديينن؟   



 ييششدد ييطط إإمماا ححددييدد أأووللاا ننححااسس ككننللووييووهه ششوويياا ممنن ننههااييةة ددييااللوو ببااششgككننااخخددوو ططررفف دديياالل االلبباا
ففااللععججييننةة دديياالل االلووررقق لليي سسببقق لليينناا صصووببنناا ممننههاا االلررااسس٬، ببننففسس االلططررييققةة لليي تتااببععنناا 
ممنن ققببلل ببااشش ننصصووببوو االلححججمم دديياالل االلررااسس ككننصصووببووااللححججمم دديياالل االلييدديينن٬، ططررفف االلآآخخرر دديياالل 
ييطط ككننتتببتتوو ععللييهه ططررفف صصغغييرر دديياالل للخخششبب ببااشش ييككوونن تتححككمم ببسسييطط ففيي gااللبباا
 االلييدديينن. 

 

	laااللييدديينن خخااصصههمم ييككووننوو ممححددببيينن ششوويياا ممااششيي ممسسططححيينن.. ههااددششيي ككييممككنن :تتححذذييرر *  
marionnette	 ببااشش تتققددرر تتششدد ششيي ححااججةة فف للييددييههاا٬، ووااللييدد االلييممننىى ممخخصصههااشش تتككوونن ببححاالل   
 االلييسسررىى. 



 

 

-‐4	 صصببااغغةة دديياالل االلييدديينن ووااللررااسس    

االلططببققةة االلأأووللىى ككتتششمملل االلررااسس ووااللييدديينن ووييممككنن ححتتىى االلععييننيينن٬، ننخخللييوو االلصصببااغغةة 
ييرر ررووتتووشش ببااللخخللييطط دديياالل االلصصببااغغةة االلأأووللىى +االلممااء ببااشش تتققددرر تتععططيي تتننششفف ممنن ببععدد دد
 أأببععاادد للللصصووررةة االلووججهه.



 

 

-‐5		laججسسمم      marionnette	  	  

ننخخييطط ككييسس ممنن االلثثووبب ككننتتققللووهه ششووييةة ببااللررمملل ووككننضضييففوو ششووييةة دديياالل ثثووبب ببااشش 
 .ننععممرروو االلججسسمم ووييششدد االلششككلل لليي ببغغيينناا٬،ككننتتببتتوو االلييدديينن ففيي االلججسسمم 



 

-‐6	 االلللممسسااتت االلأأخخييررةة    

 ككننللسسققوو االلششععرر٬، االلللححييةة٬، ننظظااررااتت٬، ااككسسسسووااررااتت... 

-‐7	  االلععييننيينن ككننصصببغغووههمم ببااللصصببااغغةة االلززييتتييةة ببااشش ببيياانن ففييههمم االلللممععاانن   

 االلأأددووااتت _
	pistoletااللللصصققةة دديياالل االلببييسسططوولليي -  à	  colle	  	  



pince	  coupent	  et	  plat	  -‐	  

	cutter +ققااططعع ✂أأددووااتت االلتتصصممييمم :ممققصص   

		pinceauxأأددووااتت االلخخييااططةة :خخييووطط٬،إإببرر٬،     	  

Perceuse	  et	  mèche	  +séchoir	  	  

 االلمموواادد 
 ممققااببطط دديياالل االلححددييدد ببااشش ننتتببتتوو االلررااسس

	poudreااللللصصققةة االلببييضضةة٬، االلععصصاا دديياالل االلللصصققةة٬،   papier	  mâché	  	  

 االلثثووبب٬،االلررييشش٬، صصددفف

	sopalinككأأسس ببللااسستتييكك٬، ووررقق   

Baguette	  métallique	  diamètre	  0,5mm	  

 صصببااغغةة ككتتججفف ددغغيياا +صصببااغغةة ززييتتييةة 

	Whiteووررقق االلججووررنناالل٬، ووررقق االلأأللممننييوومم٬،سسككووتتشش االلووررقق٬، ككااععييطط ححررشش٬،   spirituel	  

Cheville	  diamètre	  0,5cmدديياالل للخخششبب  

 


