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 اإلضاءة والديكور
 جديدةالئحة 

 
 

 هو المسئوؿ عف حضور البروفات. اإلضاءة)خطأ( مصمـ   -1
 )صح(. -2

 )خطأ( يحوؿ وجه إلى الموف الرمادي. -3

)خطأ( تتميز بإضاءة قوية فيضية ويتـ تركيبها خمػؼ الباوورامػا أو  -4
 قدمة أو عمى األجواب. وهي تقـو بوظيفة األمشاط.الم

 )صح(. -5

 أنواع خشبة المسرح:
 خشبة المسرح الدوار: - أ

وفػػي بػػاطف خشػػبة المسػػرح وهػػي دائػػرة تصػػميـ عمػػى خشػػبة المسػػرح  اتهػػا 
تتواجػػد األجهػػزة الميكاويكيػػة التػػي تسػػمح وقتمػػا يشػػاء المسػػرح بمػػؼ خشػػبة 

ات ومهمػػػات وممنمػػػيف المسػػػرح الػػػدائرة بكػػػؿ مػػػا عميهػػػا مػػػف موػػػاظر ديكػػػور 
 لتبديؿ الموظر مف مكاف إلى مكاف آخر.

 خشبة المسرح المتزامنة: - ب
تعوػػػي خشػػػبة المسػػػرح الممتػػػدة إلػػػى خشػػػبات أخػػػر  إلػػػى جاوػػػب بعضػػػها 

 إلى عمؽ معيف في الصالة.البعض وقد تمتد كالمساف 
 خشبة المسرح الثابتة: - ت

 .وفيها تقع أحداث المسرحية في إطار مغمؽ هك ا طواؿ المسرحية
 خشبة المسرح المرنة: - ث

 حيث تتغير خشبة المسرح باستمرار طواؿ أحداث المسرحية.



 مة:سرح القائخشبة الم - ج
عمى مكػاف عػاـ بداخمػه العديػد حيث تستخدـ خشبة المسرح كأوها تحتوي 

مػػف األمػػاكف وبػػ لؾ يوػػتم ووعػػار مػػف الشػػعور بػػأف خشػػبة المسػػرح كػػالجزيرة 
 وه ا ما يعرؼ بالخشبة القائمة.

 الديكور الناجح في المسرح المدرسي:خصائص 
 أف يكوف سهؿ الوقؿ  و مكاوة كافية. -1
 أف يكوف سهؿ الفؾ والتركيب والحمؿ. -2

 أال يشكؿ عائقار بصريار أماـ المشاهديف والممنميف. -3

 أف يكوف بسيطار وزهيد التكمفة. -4

 وظائف اإلضاءة المسرحية:
 الرؤية:

هػػػػا تعبيػػػػرات وتعوػػػػي إعطػػػػاء المتفػػػػرج رؤيػػػػة واضػػػػحة يشػػػػاهد مػػػػف خا
الممنميف وحركاتهـ فالرؤية المكاوية لمشكؿ أو العرض تحتاج إلى كميػة 

 مدروسة مف الضوء تحصؿ عميها مف أجهزة اإلضاءة المختمفة.
 تأكيد الشكل:

باسػػتعماؿ اإلضػػاءة العامػػة إلوػػارة مواقػػع التمنيػػؿ وجػػد أف قطػػع األنػػاث 
أف تكػػوف حة ولػػ ا يجػػب والممنمػػيف تبػػدو تحػػت الضػػوء دوف معػػالـ واضػػ

 اؾ اضاءات خاصة.هو
 اإليهام بالطبيعة:

يظهػػػر التكػػػويف وتيجػػػة الضػػػوء الممػػػوف والواقػػػع عمػػػى الشػػػكؿ فػػػي الفػػػراغ 
 بتأنير التبايف بيف األلواف الدافئة واأللواف الباردة.

 

 الجو المناسب:



مهمػػة اإلضػػاءة المسػػرحية هػػي خمػػؽ الجػػو المواسػػب لمعػػرض المسػػرحي 
 لتأكيد الجواوب االوفعالية والسيكولوجية التي تتصؿ بالوص.

 مهام مصمم اإلضاءة المسرحية:
قراءة الوص المسرحي أوالر نـ االتصػاؿ بػالمخرج ومصػممي الموػاظر  -1

ع واألزيػػاء ومػػف خػػاؿ هػػ   المغػػات تتحػػدد ووعيػػة المسػػرحية نػػـ يتػػاب
البروفػػات ومػػف خالهػػا يمكػػف تحديػػد الفكػػرة العامػػة ل ضػػاءة الازمػػة 

 لمعرض.
تفقد المسرح ال ي سيقدـ عميه العػرض المسػرحي حتػى يتعػرؼ عمػى  -2

مكاوياته ومساحته وكواليس  .هأبعاد  وا 

بوػػاء عمػػى هػػ   المعمومػػات التػػي تػػوفرت عػػف ووعيػػة العػػرض وفكػػرة  -3
مكاويػػػات المسػػػرح. فػػػإف مصػػػ مـ اإلضػػػاءة يقػػػـو اإلخػػػراج وأوصػػػاؼ وا 

 بإعداد قائمة باألجهزة الازمة لممسرحية المراد استخدامها.

 أذكر األلوان الباردة والساخنة وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي.
 األلوان الباردة:

 الضوء األزرؽ والضوء األخضر.
 األلوان الساخنة:

 الضوء األحمر، والضوء البرتقالي، والضوء األصفر.
 ان فسيولوجيًا وسيكولوجياً تأثير األلو 

لػػػوف ينيػػػر حػػػاالت االلتهػػػاب  التوووأثير الفسووويولوجي الموووون األحمووور:
 ضغط الدـ. وارتفاعويساعد عمى الغضب 
لػػوف قػػوي باعػػث عمػػى الحيويػػة  التووأثير السوويكولوجي

 والوشاط.



لػوف محػرؾ ويزيػد سػرعة وبضػات القمػب  المون البرتقال: فسيولوجياً 
ص الفيتاميوػػات المػػوف يسػػهؿ العظػػـ لػػ لؾ تتحمػػؿ أقػػرا

 البرتقالي.
 لوف محبب لموفس. سيكولوجيًا:

العظػػػػاـ  التئػػػػاـلػػػػوف يسػػػػاعد عمػػػػى سػػػػرعة  فسوووويولوجياً  المووووون األخضوووور:
المكسورة موشط لخايا الفكر مستخدـ في دهػائف حػوائط 

 مكاتب الموظفيف.
لػػػوف المػػػزاج المعتػػػدؿ كمػػػا اوػػػه يسػػػتعمؿ فػػػي  سووويكولوجيا

 عاج بعض األمراض العصبية.
. فسيولوجيا لمون األخضر:ا  لوف مسكف وموـو

 لوف يعبر عف التسامح ويدعو لمنقة. سيكولوجيا
 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق
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