
 انواع لباس – 15درس 

های به خصوصی به ......... و .......... نیز لباسهای مختلف گروه -1
 کنند.تن می

 شغلی –ی اجتماع

 متفاوت های ما .......... است.در فصول مختلف سال لباس -2

 تیره پوشیم.هایی به رنگ .......... میتر، لباسدر زمستان بیش -3

 محلّی  .......... اقوام ایرانی بسیار زیبا است.های اسلب -4

 های خاصجشن –مراسم  شوند........ یا .......... پوشیده میاغلب در .. یهای محلّامروزه لباس -5

 پوشاک های مختلف تاریخی، ........ مردم تغییراتی داشته است.در دوره -6

های محلّی را مشاهده لباستوانیم انواع ی ........... میدر موزه -7
 کنیم.

 شناسیمردم

 صحیح کنیم.های رنگ روشن استفاده میتر از لباسبیشدر تابستان  -8

ت حدس توانسکل لباس فرد دیگر نمیدر قدیم هر کس از روی ش -9
 ی ایران است.بزند که او اهل کدام منطقه

 غلط

 صحیح متر است.10تر از آبادی گاه بیشپهنای دامن زنان قاسم -10

 شود؟ی باعث متفاوت بودن لباس مردم میچه عوامل -11
مختلف اجتماعی و شغلی، فصول های های مختلف، گروهموقعیت

 مختلف و نواحی مختلف آب و هوایی، اقوام مختلف سال

های های مختلف، لباسمثال برای این که ما در موقعیّت سه -12
 کنیم، بزنید.تن میمختلف به

پوشیم، درسه و با لباسی که در مهمانی میلباس منزل ما با لباس م-1
 فرق دارد.

های های ورزشی یا لباسخواهیم ورزش کنیم از لباسوقتی می-2
 کنیم.راحت استفاده می

برای حضرت  ل عزاداریماعی مثدر بعضی مراسم مختلف اجت-3
 پوشیم.للّه امام حسین )ع( لباس سیاه میاباعبدا

های مختلف اجتماعی و شغلی بسته به چه چیز های گروهلباس -13
 متفاوت است؟

ها در اجتماع، متفاوت است و بسته به کار و نقش آنهای این گره لباس
 .ی این افراد پی ببریمفهتوانیم به شغل و حرها میس آناز روی لبا

-رنگهای تیره و در تابستان از تر از رنگچرا در زمستان بیش -14

 کنیم؟وشن برای لباس هایمان استفاده میهای ر

کنند و در تر به خود جذب میهای تیره نور خورشید را بیشزیرا رنگ
های روشن نور خورشید را شوند و رنگزمستان باعث گرم شدن ما می

 کنیم.تر احساس گرما میکنند و در تابستان کمتر به خود جذب میکم

حی مختلف آب و هوایی از چه نظر با هم پوشاک مردم در نوا -15
 کند؟فرق می

 از نظر شکل، جنس و رنگ 

 چرا در مناطق مختلف ایران پوشاک مردم با هم متفاوت است؟ -16
ما تنوع آب و هوایی وجود دارد و در بعضی جاها آب و  چون در کشور

ها گرم و در بعضی جاها سرد و در بعضی مکانهوا گرم و خشک، 
 واحی معتدل است.در بعضی نمرطوب و 

ی مخصوص به خود داند، هاونه از اقوام ایرانی را که لباسچند نم -17
 را نام ببرید.

 فارس، ترک، لُر، گیلک، کرد، بلوچ

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



های های اجتماعی مختلف لباسهای گذشته کدام گروهدر زمان -18
 پوشیدند؟د میمخصوص به خو

 ان، نظامیشاهزادگان، روحانیون

های مختلف تاریخی چه های دورهعکسدر  سرپوش مردان -19
 چیزهایی نشان داده شده است؟

 کاله، عمامه، دستار و ... اج، انواعت

شناسی حفظ و نگهداری ی مردمهای محلّی را در موزهچرا لباس -20
 کنند؟می

برای حفظ و نگهداری فرهنگ و تمدّن ایران و آشنایی مردم با فرهنگ 
 گذشتگان

 (کرد4(گیالنه    3(لُر           2(گیلک   1 گویند؟کنند، چه میوامی که در استان گیالن زندگی میبه اق -21

های مختلف های مردم ایران در دورهکدام مورد، جزو سرپوش -22
 است؟ نبوده

 (تاج4(عبا       3(دستار       2(عمامه        1

ی اقوام مختلف ایران نمایش های محلّ در کدام موزه انواع لباس -23
 داده شده است؟

 ی دارآباد(موزه2یاوران          نی (موزه1
 های معاصری هنر(موزه4شناسی         ی مردم(موزه3

 (پشمی4(تیره        3م        ( ضخی2(نخی    1 ها برای فصل تابستان مناسب است؟کدام نوع از لباس -24

 دهد؟مردان کدام دوره را نشان میلباس عکس مقابل  -25

                                                    

 (هخامنشی1
 (اشکانی2
 (قاجاریّه3
 (افشاریّه 4

من دامنی است که  من یک زن ایرانی هستم. لباس سنّتی شهر -26
یین شده است، من در های رنگی تزافتد و با نوارتا روی کفشم می

 کنم؟میکجا زندگی 

 (سواحل خلیج فارس2های دریای خزر   (کرانه1
 (استان فارس4(استان کردستان              3

 دهد؟س مردان در کدام دوره را نشان میعکس مقابل، لبا -27

                                                          

 (قاجار1
 (اشکانی 2
 (هخامنشی3
 (صفویّه4

 (رنگ4(اندازه       3(جنس        2(شکل   1 ؟کندینمپوشاک مردم در نواحی مختلف از چه نظر فرق  -28

 

 (1ی )گزینه-24(                      3ی )گزینه-23(                      3ی )گزینه-22(                    1ی )گزینه-21
 (3ی )گزینه-28(                     4ی )گزینه-27(                       1ی )گزینه-26(                    4ی )گزینه-25

 

 مریم عزیزی تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




